სიტუაციურ ცვლილებასთან მორგების თავისებურებანი
სენსომოტორულ დონეზე ფიქსირებული განწყობის დინამიკის
შესწავლის გზით იშემიური ინსულტის შემთხვევებში

მარიტა შეშაბერიძე,
ქეთევან მაყაშვილი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბოლო წლებში თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლის და მასთან ბრძოლის
პრობლემა განსაკუთრებით აქტუალურია, რაც უკავშრდება როგორც დაავადების
ინტენსიური ზრდის, ასევე მისი გაახალგაზრდავების ტენდენციას. თავის ტვინის
სისხლძარღვოვანი პათოლოგია დღეს კლინიკური ნევროლოგიის საკმაოდ
მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის
მონაცემებით, ინსულტს, სიკვდილის მიზეზებს შორის, მესამე ადგილი უჭირავს
გულ-სისხლძარღვთა პათოლოგიებისა და ონკოლოგიური დაავადებების შემდეგ.
ამავდროულად, თავის ტვინის სისხლძარღვოვანი დაავადებები წარმოადგენს
ზრდასრული მოსახლეობის ინვალიდობის ყველაზე ხშირ მიზეზს. დედამიწაზე
ყოველწლიურად დაახლოებით 50 მილიონი ადამიანი კვდება, რომელთა
დაახლოებით 8,7% ინსულტის მსხვერპლია.
მეორე მხრივ, ინსულტი და ინსულტით გამოწვეული ნეიროგენეზი
დღესდღეობით მსოფლიოს მრავალი მეცნიერის ყურადღების ცენტრშია, ვინაიდან
ტვინში ღეროვანი უჯრედებიდან ახალი ნეირონების დაბადება, რომელსაც
აღნიშნული პათოლოგია იწვევს უნიკალურია და აჩენს პერსპექტივას ისეთი
მნიშვნელოვანი და გავრცელებული ნეიროდეგენერაციული დაავადებების
განკურნებისთვის, როგორიც არის ალცჰაიმერისა და პარკინსონის დაავადება.
ამიტომ, გარდა იმისა, რომ სამყაროში აქტუალურ პრობლემად დგას ინსულტის
პრევენციის საკითხი, ამავდროულად, ინსულტით გამოწვეულმა ნეიროგენეზმა
საფუძველი მისცა თანამედროვე მეცნიერებს ინსულტი განეხილათ, როგორც სხვა
ნეიროდეგენერაციული დაავადებების მკურნალობის ახალი პერსპექტივა და
კონცენტრირება მოეხდინათ მისთვის დამახასიათეებელ კანონზომიერებათა
დეტალურ შესწავლაზე.
ინსულტით დაავადებული პაციენტების უნიკალური რეაბილიტაციის რესურსის
ფსიქოლოგიურ დონეზე კვლევის მიზნით ვფოკუსირდით დ. უზნაძის მიერ
დამუშავებულ განწყობის ცნებაზე, რომელიც მრავალი ემპირიული კვლევის
საფიძველზე შესწავლილია როგორც ცვლილებებთან მორგებისა და ამგვარ
სიტუაციებში მიზანშეწონილ ქცევამდე მისვლის არაცნობიერი ბუნების მქონე
სასაფუძვლო ზოგადფსიქოლოგიური მექანიზმი.
1

,კვლევის მიზანია NIHSS ინსულტის შკალის მიხედვით შეფასებული სხვადასხვა
სიმძიმის ინსულტით დაავადებული პაციენტების ფიქსირებული განწყობის
ქმნადობისა და ფიქსირებული განწყობის ცვლილების
ტიპების შესწავლა
სიტუაციასთან
მორგების
შესაძლებლობებისა
და
თავისებურებების
თვალსაზრისით.
კვლევის ჰიპოთეზის მიხედვით, ინდივიდის დონეზე ფიქსირებული განწყობის
ფორმალური პარამეტრების თავისებურებებში უნდა აღმოჩნდეს ბიოლოგიურ
დონეზე აღმოჩენილი ინსულტისათვის დამახასიათებელი რეაბილიტაციის
პოტენციალის ექვივალენტი - ადაფტური ფუნქციონირებისათვის მნიშვნელოვანი
მახასიათებელი. კვლევის ფარგლებში უნდა განისაზღვროს ამ სავარაუდო
მახასიათებლის
დაკავშირებულობა პაციენტების მდგომარეობის სიმძიმის
ხარისხთან.

ზრდასრულთა ნეიროგენეზი - კვლევის საწყისები
ნეიროგენეზი, ანუ ახალი ნეირონების წარმოქმნა ზრდასრული ორგანიზმის
ტვინში,
დადგენილია
კონფოკალური
მიკროსკოპიისა
და
სხვა
თანამედროვესაშუალებებთ. ცენტრალური ნერვული სისტემა ძირითადად ორი
ტიპის უჯრედებისაგან შედგება: ნეირონები და გლია. ნეირონი განეკუთვნება
ტერმინალურად დიფერენცირებული უჯრედების ჯგუფს, რომლის ძირითადი
ფუნქციაა ნერვული იმპულსების წარმოქმნა და გატარება. ნეირონებს დაყოფის
უნარი დაკარგული აქვთ. ამის გამო, დიდი ხნის მანძილზე მიჩნეული იყო, რომ
თავის ტვინში ნერვული ქსოვილის რეგენერაცია არ ხდება. (დარსალია, 2007).
დღეს დადასტურებულია, რომ ახალი ნეირონების წარმოქმნა ზრდასრულ
ორგანიზმში მთელი სიცოცხლის მანძილზე გრძელდება თავის ტვინის ორ უბანში
- სუბვენტრეკულურ ზონაში (SVZ) და ჰიპოკამპის დაკბილულ ფასციაში (DG).
მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან, მას შემდეგ, რაც დადგინდა, რომ ნეიროგენეზი
ზრდასრული ორგანიზმის ტვინშიც მიმდინარეობს, ნეირომეცნიერთა ყურადღება
მიმართულია ჰიპოკამპისკენ. ჰიპოკამპის დაკბილული ფასცია პასუხისმგებელია
ახალი ეპიზოდური მეხსიერების ფორმირებაზე, სივრცით მეხსიერებასა და
ნავიგაციაზე(Amaral, David G. 2007).
1990-ანი წლების დასაწყისში იწყება კვლევა ზრდასრული ადამიანის ტვინში
ღეროვანი უჯრედების იდენტიფიცირებისთვის (Kempermann, 2006, 22). 1997
წელს, ელიზაბედ გოულდმა და ბრუს მაკევენმა (Gould, E.and McEwen, B. 1997)
გამოაქვეყნეს კვლევა, რომლის შედეგები ადასტურებდა, რომ სტრესის მაღალი
დონე ამცირებს ახალი ნეირონებისდაბადებას ტვინში. უფრო ზუსტად,
დადასტურდა და განზოგადდა ზრდასრული ძუძუმწოვრების დაკბილულ
ფასციაში
ნეიროგენეზის
მიმდინარეობა,
რომელიც
რეგულირდება
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ფსიქოსოციალური

სტრესული

აქტივაციით (Gould, et al,. 1997).

გამოცდილებით

და

NMDA

რეცეპტორის 1

ამ წლების მანძილზე მუდმივად გრძელდებოდა კამათი და კვლევა ზრდასრული
ადამიანის ტვინში ნეიროგენეზის მიმდინარეობის შესახებ. პირველად ის 1998
წელს დადასტურდა. შვედეთში, სალგრენსკას საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალის
(Sahlgrenska University Hospital) კლინიკური ნეიროფსიქოლოგიის განყოფილებაში,
პიტერ ერიკსონმა, ფრედ ჰ. გეიჯმა და კოლეგებმა, ჩაატარეს კვლევა რომლის
შედეგები აჩვენებდა, რომ ადამიანის ჰოპოკამპი ინარჩუნებს ახალი ნეირონების
გენერირების უნარს მთელი სიცოცხლის მანძილზე (Eriksson, et al., 1998).
აღნიშნული კვლევა იყო პირველი ცხადი დადასტურება ადამიანის ტვინში
ნეიროგენეზის მიმდინარეობის შესახებ.
ნეიროგენულ ზონებს შორის, მეცნიერთა განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს
ჰიპოკამპში მიმდინარე ნეიროგენეზი, რომელიც, როგორც აღვნიშნე, მონაწილეობს
უმაღლეს
კოგნიტურ
ფუნქციებში,
როგორიც
არის
მეხსიერება
და
პასუხისმგებელიაქცევაზე.
ნეიროგენეზი ხელს უწყობს ჰიპოკამპის პლასტიკურობას ადამიანის ცხოვრების
მანძილზე, რეგულირდება რა სხვადასხვა აქტივობით. ყოველდღიურად
ზრდასრული ადამიანის ტვინში 700-მდე ახალი ნეირონი იბადება. ახალი
ნეირონის დაბადება რიგ პროცესებს გადის და საბოლოოდ ის რამდენიმე კვირის
შემდეგ ყალიბდება ზრდასრულ ნეირონად (Piatti, 2011).

სურ.1 ნეიროგენეზი ჰიპოკამპის დაკბილულ ფასციაში. Richard Smrt
წყარო: http://www.richardsmrt.com/
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NMDA რეცეპტორი - იონოტროპული გლუტამატური რეცეპტორი, რომელიც სინაფსურ
პლასტიკურობასა და მეხსიერების ფუნქციონირებას აკონტროლებს; წყარო: ინგლისურ-ქართული
ბიოლოგიური ლექსიკონიhttp://bio.dict.ge/ka/word/65730/NMDA+receptor/

3

თუმცა, კვლევებით დადასტურებულია, რომ ახალი ნეირონი დაბადებიდან მე-4
დღეს უკვე მონაწილეობს რიგი მნიშვნელოვანი ფუნქციების შესრულებაში,
როგორიცაა მაგალითად სივრცითი მეხსიერება (Klemm,2008).
ნეიროგენეზის არსებობის დადასტურება თანამედროვე მეცნიერებისთვის რიგი
საკითხებისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის აღმოჩნდა. გარდა იმისა, რომ
ჰიპოკამპში მიმდინარე ნეიროგენეზი მონაწილეობს სხვადასხვა მნიშვნელოვანი
კოგნიტური ფუნქციების შესრულებაში (სწავლა, მახსოვრობა), ამავდროულად
ეხმარება ადამიანს ადაპტაციაში. გარემო ფაქტორები, რომელიც იწვევს სტრესს და
ძილის დარღვევებს, უარყოფით ზეგავლენას ახდენს ტვინში ახალი ნეირონების
დაბადების პროცესზე. საპირისპიროდ, ფიზიკური აქტივობა, სწორი დიეტა ხელს
უწყობს ჰიპოკამპში მიმდინარე ნეიროგენეზს (Opendak & Gould, 2015).
განსაკუთრებული მოტივაცია ზრდასრულთა ნეიროგენეზის კვლევისთვის
მომდინარეობს მეცნიერთა საფუძვლიანი ვარაუდიდან, რომ იგი შესაძლოა
საფუძვლად დაედოს ნევროლოგიური და ფსიქიატრიული დაავადებების
მკურნალობას. უფრო მეტიც, ზრდასრულთა ნეიროგენეზმა შესაძლოა დასაბამი
მისცეს ახალ ერას მედიცინაში - ტვინის ღეროვანი უჯრედებით მკურნალობის
შესაძლებლობებს ახალი ღეროვანი უჯრედების გადანერგვის გზით, ისეთი
მნიშვნელოვანი
ნეიროდეგენერაციული
დაავადებების
განკურნებისთვის,
როგორიც არის ინსულტი, ალცჰაიმერისა და პარკინსონის დაავადებები.

ინსულტი
დღეს ინსულტი მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ პათოლოგიად
ითვლება. ინსულტს სიკვდილის მიზეზებს შორის მესამე ადგილი უჭირავს გულსისხლძარღვთა პათოლოგიებისა და ონკოლოგიური დაავადებების შემდეგ,
ამავდროულად, თავის ტვინის სისხლძარღვოვანი დაავადებები წარმოადგენს
ზრდასრული მოსახლეობის ინვალიდობის ყველაზე ხშირ მიზეზს. ჯანდაცვის
მსოფლიო
ორგანიზაციის
სტატისტიკის
მიხედვით,
თავის
ტვინის
სისხლძარღვოვანი დაავადებების გავრცელებულობა შეადგენს დაახლოებით 800
კაცს 100000 კაცზე. 65 წელზე მეტი ასაკის ადამიანთა დაახლოებით 5%-ს უკვე
გადატანილი აქვს თავის ტვინის ინსულტი მინიმუმ ერთხელ.
ინსულტის მკურნალობის ყველა ასპექტი საკმაოდ წინააღმდეგობრივია.
თერაპიული მიდგომების ეფექტურობის დამამტკიცებელი საბუთები ხშირად არ
არსებობს. ინსულტის თანამედროვე მკურნალობა ძირითადად ემპირიულია და
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დაფუძნებულია იმაზე, თუ რა იცის ექიმმა რისკის ხარისხებზე, რომლებიც თან
ახლავს სხვადასხვა დიაგნოსტიკურ და სამკურნალო მეთოდს. 2
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის 2014 წლის მონაცემებით, ინსულტით
დაავადებულთა 6-ჯერ მეტი შემთხვევა გვხვდება 65-74 წლის ასაკში, თუმცა
ბოლო დროს დაავადების გაახალგაზრდავების სტატისტიკა შეინიშნება.
მსოფლიო მოსახლეობის 6 მილიონ 400 ათას ადამიანს (მსოფლიო მოსახლეობის
2,7%) ერთხელ მაინც გადაუტანია ინსულტი, საიდანაც 1 მილიონს
რეაბილიტაციის ცენტრის დახმარება დასჭირდა. 3
როგორც უკვე აღვნიშნა, დღესდღეობით პარალიზის ყველაზე გავრცელებული
მიზეზი არის ინსულტი, რომელსაც იწვევს ტვინის სისხლმომარაგების
დარღვევები, სისხლმომარაგების შეწყვეტა თუნდაც მცირე ხნით იწვევს
ნეირონების დაღუპვას ტვინის იმ უბანში, რომელიც სისხლით მარაგდებოდა
ბლოკირებული არტერიით. 4

ინსულტით გამოწვეული ნეიროგენეზი
2002 წელს, ვირთაგვებზე ექსპერიმენტის შედეგად შვედეთში, ლუნდის
უნივერსიტეტის სამეცნიერო ლაბორატორიაში ულე ლინდვალმა და ზაალ
კოკაიამ მეცნიერებისათვის მანამდე უცნობი ფენომენი აღმოაჩინეს: ტვინის
ინსულტი, ნეირონების დაღუპვასთან ერთად იწვევს ნეიროგენეზის გაძლიერებას
ტვინის დაზიანებულ უბანში - ზრდასრულ ტვინს აქვს თვითგანკურნების
მცდელობაღეროვანი უჯრედებიდან ნეირონების წარმოქმნის გზით. ინსულტის
შემდეგ ზრდასრული ვირთაგვების (მოგვიანებით, 2006 წელს დადასტურდა
ადამიანის ტვინშიც (Macas et al., 2006). ტვინში არსებული ღეროვანი უჯრედები
იწყებს მიგრირებას ტვინის დაზანებული უბნისაკენ და იქ ყალიბდება
ნეირონებად(Lindvall & Kokaia, 2002). ეს პროცესი თვეებისა და წლების მანძილზე
გრძელდება - ახლადწარმოქმნილი ნეირონები იკავებენ დაღუპული ნეირონების
ადგილს, თუმცა, ვინაიდან დაღუპული ნეირონების რიცხვი ბევრად აღემატება
ახლად წარმოქმნილი უჯრედების რიცხვს, ხშირად პაციენტების სრული
გამოჯანმრთელება ვერ ხერხდება.

2

„ინსულტი, ტრანზიტული იშემიური შეტევა, თავის ტვინის იშემია“ - მინიმალურად ინვაზიური
ნეიროქირურგიის კლინიკა, მინ.
http://minclinic.ru/cns_angio/cns_angio_ge/insult_ge.html?gclid=COWNm9jezMoCFUEaGwodxs4KnA
3
„ინსულტი - საგანგაშო სტატისტიკა“ http://1tv.ge/ge/videos/view/154906/263.html
4
ვლადიმერ დარსალია - საქართველოს რესპუბლიკა, 2010. ქართული პრესის ელექტრონული
არქივი. http://www.opentext.org.ge/index.php?m=12&y=2011&art=1160
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დღესდღეობით, იმ მექანიზმების შესახებ, რომლებიც არეგულირებს ინსულტის
შემდგომ ნეიროგენეზს მეცნიერებისთვის ცოტა რამ არის ცნობილი. მცირე იყო
ცნობები იმ ფაქტის შესახებ, თუ რამდენად მონაწილეობს ტვინში მიმდინარე ეს
პროცესები პაციენტის რეაბილიტაციაში. შემდგომმა კვლევებმა ოლე ლინდვალსა
და ზაალ კოკაიას საშუალება მისცა გამოეთქვათ საფუძვლიანი ვარაუდი
გაძლიერებული ნეიროგენეზის დადებით როლზე ინსულტის შემდგომ
პაციენტების გამოჯანმრთელების საქმეში (Lindvall & Kokaia, 2007).
ინსულტის დროს იღუპება არაერთი სხვადასხვა სახის ნეირონი და გლიური
უჯრედი, არ არსებობს ეფექტური საშუალება, რომელიც ხელს შეუწყობს მათ
აღდგენას, სწორედ ამიტომ სრული გამოჯანმრთელება ინსულტის შემდგომ
არარეალური ჩანს. ინსულტის შემდგომ ახალი ნეირონების გაძლიერებულმა

წარმოქმნამ სუბვენტრეკულურ ზონაში და ჰიპოკამპის დაკბილულ ფასციაში,
რასაც ჩვეულებრივ, ჯანმრთელ ორგანიზმში ადგილი არ ექნებოდა, წარმოშვა
შესაძლებლობა იმ აზრის არსებობისთვის, რომ ზრდასრული ტვინი ცდილობს
თვითაღდგენას, რაც ხელს უწყობს ინსულტის შემდგომ რეაბილიტაციას.

იმისთვის, რომ დადასტურდეს გაძლიერებული ნეიროგენეზის როლი ინსულტის
შემდგომ პაციენტის რეაბილიტაციაში, საჭიროა მისი გაზრდა, რისი მიღწევაც
შესაძლებელია
გენერირებული
ნეირობლასტების
გადარჩენის
და
დიფერენციაციის ხელშეწყობით. გარდა ამისა, მაქსიმალური ფუნქციური
აღდგენისათვის ნეიროგენეზი კომბინირებული უნდა იყოს სხვა ენდოგენური
ნეირორეგენერაციული
პროცესების
სტიმულირებასთან,
როგორიცაა
გადარჩენილი ზრდასრული ნეირონების დაცვა და ღეროვანი უჯრედებისა და
გლიის უჯრედების ტრანსპლანტაცია (Lindvall & Kokaia, 2007). შემდგომი
კლინიკური კვლევების საფუძველზე გაჩნდა ვარაუდი არამხოლოდ ინსულტის
არამედ, ალცჰაიმერისა და პარკინსონის დაავადებების მკურნალობის შესახებ.
ვინაიდან ნეიროდეგენერაციულ დაავადებებს შორის ინსულტი ერთადერთია,
რომელიც დაავადების მიმდინარეობის დროს იწვევს ნეიროგენეზის გაძლიერებას
და სწორედ აქედან გამომდინარე, ინსულტი არის დაავადება რომელსაც აქვს
რეაბილიტაციის შესაძლებლობა რაც ნაწილობრივ და ზოგ შემთხვევაში სრული
გამოჯანმრთელებითაც მთავრდება (Pickett & Saunders, 2012), ჩვენი კვლევის
სამიზნე ჯგუფი სწორედ ინსულტით დაავადებული პაციენტები არიან.
განწყობის თეორია და ფიქსირებული განწყობის კვლევის ემპირიული მეთოდი
განწყობა არაცნობიერი ფსიქიკის სფეროში ამხსნელ ცნებას წარმოადგენს.
ადამიანს ახასიათებს მდგომარეობა, ქცევის განხორციელებისადმი მზაობა.
მზაობა არ ჩნდება მხოლოდ მოთხოვნილების საფუძველზე, ამისთვის საჭიროა
სათანადო სიტუაცია ანუ გარემო პირობები. განწყობა არ დაიყვანება არც
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ცნობიერების კონკრეტულ შინაარსზე და არც ფიზიოლოგიურ მდგომარეობაზე,
ის სუბიექტის არაცნობიერი ფსიქიკური მდგომარეობაა და ადამიანის ცნობიერი
ცხოვრების მთელ მიმდინარეობას განსაზღვრავს. განწყობა ქმნის ცნობიერების
აღმოცენების წინა საფეხურს რითიც ამზადებს პირობებს ცნობიერების დონეზე
ფსიქიკური პროცესების ფუნქციონირებისთვის.
დ. უზნაძის თეორიის ძირითადი ცნებების სისტემა შემდგომში ემპირიულად
იქნა მრავალგზის შესწავლილი ფიქსირებული განწყობის მეთოდით როგორც
ადაპტურად, ისე არაადაპტურად მომქმედ ცდის პირთა ჯგუფებზე(ნორაკიძე,
1984).
განწყობის ირადიაცია - უზნაძემ დაადასტურა, რომ განწყობა არ არის ლოკალური
პროცესი და ილუზიის ფენომენი არ ეხება მხოლოდ იმ სფეროებს, რომლებიც
უშუალოდ მონაწილეობენ ექსპერიმენტში. ეს საგანწყობო ცდების ჰაპტურ
სფეროში, ხოლო საკონტროლო ცდების ოპტიკურ სფეროში ჩატარების გზით
შეძლო და მას განწყობის ირადიაცია უწოდა. ამ ფაქტის დადასტურებამ
საშუალება მისცა განწყობა განეხილა არა როგორც „ორგანოთა სპეციალური
ფუნქცია“, არამედ როგორც ინდივიდის საერთო მდგომარეობა
უზნაძემ აქტივობის ძირითად, განწყობის გარკვეული მიმართულებით
გამოვლენის აუცილებელ პირობებად მოთხოვნილება და სიტუაცია განსაზღვრა.
სიტუაციისა და მოთხოვნილების თანაზიარი და შესაბამისად შეთანხმებული
მოქმედების ფაქტის არსებობა წარმოშობს საფუძველს სუბიექტში განწყობის
აღმოცენებისთვის, შესაფერი მოქმედებისთვის მზაობისთვის (უზნაძე, 1949).
განწყობის აღგზნებადობა - თუ არსებობს მოთხოვნილება, რომელიც
დაკმაყოფილებას მოითხოვს და სიტუაცია სადაც ეს შესაძლებელია, ცოცხალი
ორგანიზმი მიმართავს მიზანდასახულ ქცევას, რომელიც პირველ რიგში ისახება
განწყობაში.
საგანწყობო ცდების როლი მდგომარეობს მის ჩამოყალიბებაში,
რომელთა რიცხვის ზრდა უკავშირდება აღძრული განწყობის განმტკიცებაშს.
განწყობის ფიქსაცია - განწყობის აღმოცენებისთვის აუცილებელი ფაქტორების
საფუძველზე განსაკუთრებული პირობების წყალობით განწყობის მოცემული
ფორმები შესაძლოა იმდენად გამტკიცდნენ, რომ დაიკავონ მოცემული სიტუაციის
მიმართ ადეკვატური განწყობის ადგილი, არ მისცენ ადეკვატურ განწყობას
წარმოქმნის საშუალება. ვინაიდან ერთხელ აქტივირებული განწყობა არ ქრება და
ინარჩუნებს მზაობას ხელახალი აქტუალიზაციისთვის, თუმცა ის ყოველთვის
ერთნაირი არ არის.
არის შემთხვევები, როცა საგანწყობო ცდების ხშირი განმეორების ან მათი მაღალი
პიროვნული წონის გამო განწყობა იმდენად ადვილად აგზნებადი ხდება, რომ
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ადეკვატური განწყობის გამოვლენის შესაძლებლობას ამცირებს. ცდისპირის
საგანწყობო ობიექტების განმეორებითი მიწოდებით აღმოცენებული განწყობა
უფიქსირდება, განმეორება ამ შემთხვევაში გადამყწვეტ როლს თამაშობს განმეორებით ცდებს საფიქსაციო ცდები ეწოდა. ცდების მინიმალურ რაოდენობას,
რომელიც საშუალებას გვაძლევს დავასკვნათ საგანწყობო ექსპოზიციათა რა
მინიმალური რაოდენობაა საჭირო განწყობის აღმოსაცენებლად უზნაძემ
ფიქსირებული განწყობის აგზნებადობის მინიმუმი უწოდა.
განწყობის ოპტიმალური ფიქსაციისთვის აუცილებელი მაქსიმუმი ცალკე
სიდიდედ განისაზღვრა და მას ფიქსირებული განწყობის აგზნებადობის
ოპტიმუმი ეწოდა. ოპტიმუმი გულისხმობს განწყობის ჩაქრობის პროცესში
კრიტიკული ცდების იმ რაოდენობას, რომელზეც განწყობის ფიქსაციის
მაქსიმალური ეფექტი ვლინდება (უზნაძე, 1949, 61-70).
ფიქსირებული განწყობის ჩაქრობა - ფიქსირებული განწყობის ჩაქრობის პროცესს
სპეციალურად მიღებული ზომების მიხედვით, უზნაძე უწოდებს კრიტიკულ
ექსპოზიციათა განმეორებას იმ მომენტამდე, ვიდრე არ მივიღებთ სწორ პასუხთა
საკმაო რიცხვს კრიტიკულ ობიექტთა შორის არსებული ურთიერთმიმართების
შესახებ. ტოლობის ხუთჯერ ზედიზედ დადასტურების შემთხვევაში ცდები
შეგვიძლია
დამთავრებულად
ჩავთვალოთ.
ფიქსირებული
განწყობის
ლიკვიდაციის პროცესი გაივლის რიგ გარკვეულ საფეხურებს მანამ, სანამ სრული
რეალიზაციის მდგომარეობას მიაღწევს.
უზნაძის მიხედვით ეს საფეხურები ფაზებად იყოფა:
კონტრასტული ილუზიების ფაზა - კონტრასტულია ილუზია, როცა ცდისპირს
საკონტროლო ცდებში (ტოლი ბურთები) ობიექტი მარჯვნივ უფრო დიდი
ეჩვენება, ვიდრე ობიექტი მარცხნივ, მაშინ როდესაც საგანწყობო ცდებში მარჯვენა
ხელში მუდმივად მცირე ზომის ობიექტი ეძლეოდა. კონტრასტული ილუზიების
ფაზა ვლინდება იმ შემთხვევაში, როდესაც ცდისპირი ერთხანს კონტრასტული
ილუზიების ზეგავლენის ქვეშ რჩება და ამ ილუზიათა რიცხვი 3-ს ან მეტს აღწევს.
ამ შემთხვევაში გვაქვს ფიქსირებული განწყობის მოქმედების დასაწყისი, ყველაზე
უფრო მყარი და მტკიცე ფაზა.
ასიმილაციური ილუზიების გამოვლენის ფაზა - ასიმილაციურია ილუზია,
როდესაც ცდისპირს საგანწყობო ცდებში მარჯვენა ხელში მუდმივად მცირე
ზომის ობიექტი ეძლეოდა და საკონტროლო ცდებში ობიექტი მარჯვნივ უფრო
მცირე ეჩვენება ვიდრე ობიექტი მარცხნივ. ასიმილაციური ილუზიების ფაზა
ჩაქრობის მკაფიო ნიშნით ხასიათდება. კონტრასტულ ილუზიათა გვერდით,
ცდისპირი ასიმილაციური ილუზიების მოცემას იწყებს, აქ უკვე საქმე გვაქვს
განწყობის რეგრესული განვითარების მეორე ფაზასთან. აღსანიშნავია ისიც, რომ
ასიმილაციული ილუზიების ფაზა ყველა შემთხვევაში არ იჩენს თავს, უფრო
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ხშირად ის განწყობის დაავადებისას ჩნდება, თუმცა ადგილი აქვს ზოგიერთ
სრულიად ჯანმრთელ ინდივიდთანაც. ხდება ისეც, რომ ასიმილაციური ილუზია
იწყებს ბატონობას კონტრასტულ ილუზიაზე.
ტოლობის ჩვენების ფაზა - ამ საფეხურზე ფიქსირებული განწყობა ჯერ კიდევ
აქტიურ მდგომარეობაშია, თუმცა იწყება ტოლობის ჩვენების ფაზა, ცდისპირი
დროდადრო ამჩნევს რომ მას ტოლი ბურთები უჭირავს, შემდეგ კი სრულიად
გადადის მათი ურთიერთტოლობის დადასტურებაზე. ეს არის ფიქსირებული
განწყობის რეგრესული განვითარების ახალი ფაზა, რომელიც ასრულებს მთელს
პროცესს (უზნაძე, 1949, 72-73).
განწყობის რეგრესული განვითარების პროცესში ჩვენ ჩვეულებრივ მხოლოდ ამ
სამი ფაზის მოწმენი ვხდებით. ცხადია ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ფიქსირებული
განწყობის ლიკვიდაციისთვის აუცილებელია სამივე ფაზის გამოვლენა ვიხილოთ.
ხშირად ლიკვირაცია მხოლოდ ერთი ან ორი ფაზის განვლითაც სრულდება.
განწყობის ჩაქრობის პროცესში განირჩევა სხვადასხვა შემთხვევები, რომლებიც
საყურადღებოა მიმდინარეობის სისრულისა და წესის დასადგენად:
სტატიკური განწყობა - არსებობს ცდისპირთა გარკვეული რაოდენობა, რომლებიც
ფიქსირებული განწყობის მოქმედების პირველი ეტაპის საზღვრებს ვერ ცდება.
კრიტიკული ობიექტების ექსპოზიციის 30-ჯერ მიწოდების შემთხვევაშიც ისინი
ვერ ამჩნევენ მათ ტოლობას. მოცემულ შემთხვევაში საქმე გვაქვს ინდივიდებთან,
რომლებსაც განწყობის სტატიკური ფორმების სიჭარბე ახასიათებთ.
სტატიკური ტიპის განწყობის მქონე ცდისპირებში გამოიყოფა ორი სხვადასხვა
ჯგუფი: ერთნი, რომლებიც დაუსრულებლად რჩებიან კონტრასტულ ილუზიათა
მსხვერპლნი - მათთვის დამახასიათებელ თვისებად განწყობის სიტლანქე
ითვლება. ხოლო მეორე ჯგუფის, რომელსაც მართალია არ შესწევს ძალა
კრიტიკულ ცდებში მიწოდებულ ობიექტთა ტოლობა საბოლოოდ დაადასტუროს,
თუმცა რეგრესული განვითარების რიგ ეტაპებს გადის, მათი განწყობა
პლასტიკურ-სტატიკურად შეგვიძლია შევაფასოთ.
დინამიკური განწყობა - არსებობს მესამე ჯგუფი, რომელთა კონტრასტულ
ილუზიებს მოსდევს ტოლობის კონსტატაციის ცალკეული შემთხვევები, ხოლო
საბოლოოდ ცდისპირი მათ ტოლობის დადასტურებას ახერხებს. თანდათანობით
ჩაქრობის საფეხურთა განვლის შედეგად ტოლობის საბოლოო დადასტურებამდე
მისვლა განწყობას პლასტიკურობისა და დინამიკურობისნიშნით ახასიათებს.
მეოთხე ჯგუფი კრიტიკული ობიექტების ტოლობის დადასტურებას არა
თანდათანობით, ერთი საფეხურიდან მეორეზე გადასვლის გზით, არამედ
ნახტომით, პირდაპირ კრიტიკული ობიექტების ტოლობის დადასტურებით
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ახერხებს. ასეთი ჯგუფის განწყობა შეგვიძლია შევაფასოთ როგორც ტლანქიდინამიკური.
ფიქსირებული განწყობის კონსტანტობა და ვარიაბილობა - განწყობის ჩაქრობა
ყველა ინდივიდში სხვადასხვანაირად მიმდინარეობს. როდესაც ერთი
ინდივიდისთვის დამახასიათებელია განწყობის ჩაქრობის ყოველთვის ერთსა და
იმავე ტიპს იძლევა საქმე გვაქვს კონსტანტური ხასიათის განწყობასთან - რასაც
ნორმის შემთხვევაში ვხვდებით. თუმცა, არის შემთხვევა როცა განწყობის
ჩაქრობის ტიპი ხშირად ან თითქმის ყოველთვის იცვლება - განწყობა
ვარიაბილური ხდება - მასთან მხოლოდ ნორმისგან გადახრის შემთხვევაში გვაქვს
საქმე.
განწყობის სტაბილობა და ლაბილობა - ფიქსირებული განწყობისსტაბილობას
ადგილი აქვს იმ შემთხვევაში, თუ მას დროის გარკვეული მონაკვეთის
განმავლობაში მოქმედების უნარის შენარჩუნება შეუძლია. ამის შესამოწმებლად
კრიტიკულ ცდას საგანწყობო ცდების ჩატარებიდან გარკვეული პერიოდის (საათი,
დღე, კვირა) გასვლის შემდეგ ვატარებთ - ამ გზით ვადგენთ მოხდა განწყობის
ლიკვიდაცია თუ შერჩა მას მოქმედების ძალა. როცა განწყობა სავსებით
მოკლებულია ამ თვისებას მას ლაბილურს ვუწოდებთ.
ფიქსაციის უნარს მოკლებულობა - არსებობს ცდისპირთა გარკვეული ჯგუფი,
რომელიც ყველა სხვა ჯგუფისგან განსხვავებით, სრულიად არ ემორჩილება
საგანწყობო ცდების გავლენას, არ ახდენს აღმოცენებული განწყობის ფიქსაციას და
ამიტომ, ყოველთვის ექსპერიმენტული ობიექტების სწორ შეფასებას იძლევა. ასეთ
შემთხვევებს უზნაძე ახასიათებს როგორც შინაგან წარმმართველ ძალას
მოკლებულ პირებს, რომლებიც „გარედან მომდინარე შთაბეჭდილებათა სრულ
განკარგულებაში“
იმყოფებიან
და
უკიდურესი
ექსტრავერტულობით
ხასიათდებიან (უზნაძე, 1949, 74-77).

განწყობა პათოლოგიურ შემთხვევებში
ვინაიდან განწყობა
მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ჩვენი ქცევის
მიმდინარეობაში, იცვლება სინამდვილესთან ჩვენი ურთიერთობის შეცვლასთან
ერთად და ჩვენი განცდის თუ ქცევის თავისებურებას განსაზღვრავს. სწორედ
ამიტომ, განწყობის შესწავლას პათოლოგიურ შემთხვევებში განსაკუთრებული
მნიშვნელობა ენიჭება. პათოლოგიური შემთხვევები მკვეთრად სწორედ
ფიქსირებული განწყობის მოქმედებაში იჩენენ თავს ვინაიდან ავადმყოფური
ფსიქიკისთვის განსაკუთრებით სხვადასხვაგვარი ფიქსაციის მოვლენებია
დამახასიათებელი.
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ამა თუ იმ დაავადების შემთხვევაში საქმე გვაქვს განწყობის მოქმედების
რომელიმე ცალკეული ფაზის წინ წამოწევასთან, რომელიც ხშირად ჯანმრთელ
ინდივიდებთან დაჩრდილულია. ფაზები, რომლებიც ამ შემთხვევაში მხოლოდ
თეორიულად უნდა ვიგულისხმოთ, პათოლოგიურ შემთხვევებში ხელშესახებ
ფაქტად იქცევა ხოლმე. პათოლოგიურ შემთხვევებში განწყობის მოქმედების ის
სახეებია სპეციფიკური, რომლებიც ჯანმრთელი ცდისპირების შემოწმების დროს
გამონაკლის შემთხვევებში თუ გვხვდება. დიმიტრი უზნაძემ შემოგვთავაზა
განწყობის მოქმედების შეჯამება რამდენიმე პათოლოგიის შემთხვევაში (უზნაძე,
1949).
ათწლულების მანძილზე ქართველი
ფსიქოლოგების და ფსიქიატრების მიერ
ჩატარებულია ექსპერიმენტული კვლევები განწყობის სფეროში როგორც
ფსიქოზური ისე ნევროზული რეგისტრის აშლილობების შემთხვევაში
დადგენილია ფისქირებული განწყობის ტიპოლოგიური თავისებურებები,
რომლებიც მნიშვნელოვნად განასხვავებს სხვადასხვა (შიზოფრენია, ეპილეფსია,
ფსიქასთენია, ისტერია,
დეპრესია, აკვიატებულ მდგომარეობათა ნევროზი,
იპოქონდრია, განვითარების პერვაზიული დარღვევები) ფსიქიკური აშლილობის
მქონე ინდივიდებს. თუ ნორმის შემთხვევაში განწყობა ძირითადად დინამიკური,
პლასტიკური და ირადირებულია, ხოლო პიროვნება ინტეგრირებულად
ფუნქციონირებს იმპულსურ და ობიექტივაციის დონეებზე, პათოლოგიების
შემთხვევაში სურათი მნიშვნელოვნად განსხვავებულია (ოკრიბელაშვილი, და
სხვები, 2013).
განწყობის თეორიის ფსიქობიოლოგიური საფუძველი და შესაბამისად, კავშირი
ნეირონებთან დადასტურებულია ექსპონირებული ცხოველების თავის ტვინში
სტრუქტურული და ქიმიური შემადგენლობის შესწავლით. განწყობა, რომელიც
ადამიანის ყველა სახის მიზანმიმართულ ქცევას განაპირობებს, კონტროლდება
რიგი ნეიროქიმიური პროცესებითა და ნეირომედიატორებით. (ალექსიძე, 2013).
მოცემული მასალა მნიშვნელოვან საფუძველს გვაძლევს განწყობის კვლევისთვის
თავის ტვინის იშემიური ინსულტით დაავადებულ ადამიანებში, რომელთაც
დაავადების შემდეგ აღენიშნებათ გაძლიერებული ნეიროგენეზი, შესაბამისად
მიმდინარეობს მნიშვნელოვანი ცვლილებები როგორც ნეირონულ ისე ემოციურ
და ქცევით დონეზე.

მეთოდი
სამიზნე ჯგუფი
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კვლევაში მონაწილეობას იღებდა იშემიური ინსულტით დაავადებული 30
პაციენტი, რომლებიც მკურნალობას გადიოდნენ გადაუდებელი ნევროლოგიის
კლინიკაში „ნევროლოგი“ – 8 ქალი და 22 მამაკაცი. იმ მიზეზის გამო, რომ
ჰემორაგიული ინსულტით დაავადებული პაციენტების რაოდენობა საკმაოდ
მცირე იყო (ისევე, როგორც ზოგადად დაავადების სტატისტიკური განაწილება)
გადავწყვიტეთ, ცდისპირებად შეგვერჩია მხოლოდ იშემიური ინსულტით
დაავადებული პაციენტები. პაციენტების ასაკი მერყეობდა 50-დან 75 წლამდე.
ყველა პაციენტის შემთხვევაში დიაგნოზი დადასტურებული იყო კლინიკური
მონაცემებით. 30 პაციენტს შორის გამოიყო 3 განსხვავებული ჯგუფი - მსუბუქი,
საშუალო და მძიმე - დაავადების მიმდინარეობის სიმძიმის კლინიკური სურათის
მიხედვით
NIHSS
ინსულტის
შკალაზე
შესაბამისი
პარამეტრების
შეფასებით.ცდისპირებიდან
გამოირიცხა
ის
ავადმყოფები,
რომელთაც
სტაციონარში მოთავსების პერიოდში აღენიშნებოდათ აფაზია ან დემენცია (მაგ.
ალცჰაიმერი). ასევე პაციენტები ჰემიპარეზითა და ზედა კიდურში მონოპარეზით
ასევე ჩვენს მიერ წინასწარ ჩატარებული ცდების საფუძველზე დადასტურებული
სენსომოტორული ასიმეტრიით.
საკონტროლო ჯგუფის მონაცემებად გამოვიყენეთ ჩვენი კვლევის დიზაინზე
მორგებული, ჰაფტურ სფეროში ფიქსირებული განწყობის კლასიკური მეთოდით
უკვე ჩატარებული
კვლევის
შედეგები - პრაქტიკულად ჯანმრთელი 50
ინდივიდის ფიქსირებული განწყობის შეფასება, რომელთა ასაკი მერყეობდა 43დან 72 წლამდე (მიმინოშვილი დ. 1997, გვ 47).
ინსტრუმენტები
1.












NIHSS - ინსულტის შკალა მოიცავს შემდეგ შკალებს:
ცნობიერება
გარემოსა და დროში ორიენტირება
ცქერა
მხედველობა
მიმიკა
მოძრაობა კიდურებში (ოთხივეში ცალ-ცალკე)
ატაქსია
მგრძნობელობა
მეტყველება
არტიკულაცია
იგნორირება

მდგომარეობა განისაზღვრება შესაბამისი ქულების მიხედვით:ძალიან მსუბუქი <5,
მსუბუქი - 5-10, საშუალო 10-20, მძიმე 20-25, ძალიან მძიმე >25
2. ფიქსირებული განწყობაჰაპტურ სფეროში: ვიყენებთ განსხვავებული
მოცულობის, წონით თანაბარ ხის ბურთებს. დიდი ბურთის დიამეტრია 8
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სმ., ხოლო პატარების - 3 სმ.ფიქსირებული განწყობის მეთოდი, განწყობის
როგორც ადაპტური ფუნქციონირების
წინაპირობის შესწავლის
ექსპერიმენტული
მოდელია.
მეთოდოლოგიური
თვალსაზრისით
მარტივია, ცდის ჩატარება არ ქმნის დამატებით სირთულეებს
ავადმყოფებისთვის. მისი საშუალებით ვცდილობთ დავადგინოთ
ინსულტით დაავადებულ ინდივიდთა ზოგიერთი მნიშვნელოვანი
მახასიათებელი, მისი გარე სამყაროსთან გარკვევისა და ადაპტაციის
თვალსაზრისით.
პროცედურა
კვლევა ტარდებოდა 4-ჯერადად. სტაციონარული მოთავსების I, II, III და V დღეს.
პირველი 3 დღე ეთმობა ფიქსირებული განწყობის ტიპოლოგიური
თავისებურებებისა და ფორმალურ-სტრუქტურული ნიშნების დადგენას. მე-4
გამოკვლევისას კი ფიქსირებულ განწყობას ვაფასებდით სტაბილობა-ლაბილობის
ნიშნის მიხედვით.
განწყობის ფიქსაციის მისაღწევად ცდები ტარდებოდა სიმულტანურად. ცდებს
მივმართავდით იმ შემთხვევაში, როცა პარეზულ კიდურში არ იყო დარღვეული
ღრმა, ზერელე და სტერეოგნოზული მგრძნობელობა და მოტორული ფუნქცია
ფასდებოდა2 ან ნაკლები ქულით. სხვა შემთხვევაში ცდებს არ ვატარებდით.
ექსპერიმენტის დროს, ცდისპირს ხელებში ერთდროულად მიეწოდებოდათ 2
სხვადასხვა მოცულობის ბურთი. ცდისპირი, რომელსაც თვალები დახუჭული
აქვს, ერთმანეთს ადარებდა და აღნიშნავდა (სიტყვიერად ან ხელის წინ
გამოწევით) რომელ ხელში ჰქონდა დიდი ბურთი.
ექსპერიმენტის I დღე: განწყობის ფიქსაცია 1,2,5,
მივმართავთ საგანწყობო ცდების სხვადასხვა
გადაფასების შემოწმების შემდეგ).

საგანწყობო ექსპოზიციით.
რაოდენობას (ბუნებრივი

ცდების მიზანი:
1. დადგინდეს ფიქსირებული განწყობის აგზნებადობის მინიმუმი (ქვედა
ზღურბლი, ე.ი საგანწყობო ექსპოზიციათა ის მინიმალური რაოდენობა,
რომელზეც პირველად იჩენს თავს ფიქსირებული განწყობის ეფექტი.
განწყობის აგზნებადობის მინიმუმის დასადგენად საჭიროა კონტრასტული
ილუზიების სამი თანმიმდევრული დაფიქსირება (უზნაძე დ. 1977, გვ. 72).
განწყობის აგზნებადობის მინიმუმის დადგენით, შესაძლებლობა გვაქვს
ვიმსჯელოთ თუ რამდენად აგზნებადია ცდისპირის განწყობა. რაც უფრო ნაკლები
საგანწყობო ექსპოზიციაა საჭირო ხელოვნურად ფიქსირებული განწყობის
პირველადი ეფექტის გამოსავლენად, მით უფრო მეტად ადვილად აგზნებად
განწყობასთან გვაქვს საქმე.
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2. დადგინდეს სიმტკიცე აგზნებადობის მინიმუმში - სიმტკიცე აგზნებადობის
მინიმუმში განისაზღვრება საკონტროლო ცდებში კონტრასტული
ილუზიების მიჯრით დაფიქსირების რაოდენობით, პირველ ასიმილაციურ
ილუზიამდე ან ტოლობის დადასტურებამდე.
დღე II: განწყობის ფიქსაცია ექსპოზიციათა ოპტიმალური რაოდენობით
მიზანი:
1. ფიქსირებული განწყობის სიმტკიცის განსაზღვრა:
ოპტიმუმად განისაზღვრება საგანწყობო ექსპოზიციათა ის რაოდენობა,
რომელზეც შემუშავებული განწყობის მაქსიმალური ეფექტი მჟღავნდება. ჩვენ
შემთხვევაში ოპტიმუმად განსაზღვრულია 15 საგანწყობო ექსპოზიცია, რადგან
საფიქსაციო ცდების 15-ჯერ გამეორება უმეტეს შემთხვევაში საკმარისია
ფიქსირებული განწყობის შესამუშავებლად.
სიმტკიცე აგზნებადობის ოპტიმუმში ფიქსირებული განწყობის ჩაქრობის
პროცესში გამოვლენილი კონტრასტული ილუზიების საერთო რაოდენობით
(ჯამური მაჩვენებლით) განისაზღვრებოდა, ეს ფიქსირებული განწყობის
სიმტკიცის შეფასების ძირითად კრიტერიუმს წარმოადგენდა.
ფიქსირებული განწყობის ტიპების (დინამიკური, სტატიკური) დადგენა და მისი
ცალკეული ნიშნების (პლასტიკურობა, სიტლანქე, სიმტკიცე) განსაზღვრა:
კრიტიკული ცდების ჩატარების დროს ადგილი აქვს ტოლი ბურთების ილუზიურ
აღქმას კონტრასტული და ასიმილაციური ფორმით. ნორმის შემთხვევაში 8-11
ილუზიურ აღქმას მოსდევს ტოლი ბურთების ადექვატურად აღქმის კონსტატაცია.
5-ჯერ ზედიზედ ასეთი პასუხის მიღების შემდეგ ვწყვეტთ კრიტიკულ ცდას და
ფიქსირებული განწყობის მიმდინარეობას მივიჩნევთ დინამიკურად. თუ
ცდისპირი ვერ თავისუფლდება ფიქსირებული განწყობის ტყვეობისგან და ტოლი
ობიექტების 30-ჯერ მიწოდების შემთხვევაშიც ვერ ახერხებს ტოლობის
დადასტურებას, ამ შემთხვევაში ფიქსირებული განწყობის მიმდინარეობას
ვაფასებთ სტატიკურად.
ფიქსირებული განწყობა მიიჩნევა პლასტიკურად თუ ფიქსირებული განწყობის
მიმდინარეობაში კონტრასტულ ილუზიურ აღქმას (I ფაზა) მოსდევს
ასიმილაციური ილუზიების (მე-2 ფაზა) გამოვლინება. ფაზათა მონაცვლეობის
არარსებობის
შემთხვევაში
ფიქსირებული
განწყობის
მიმდინარეობა
კვალიფიცირდება როგორც ტლანქი.
დღე III: განწყობის ფიქსაცია ექსპოზიციათა ოპტიმალური რაოდენობით
მიზანი: ფიქსირებული განწყობის კონსტანტობა-ვარიაბილობის შესწავლა.
საგანწყობო ცდებს ვატარებთ დადგენილი ექსპოზიციათა რაოდენობით - 15
საფიქსაციო ექსპოზიცია. ფიქსირებულ განწყობას კონსტანტურად ვთვლით იმ
შემთხვევაში, თუ ფიქსირებული განწყობის ტიპი ამ ექსპერიმენტში არ იცვლება.
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ვარიაბილობას ფიქსირებული განწყობის ჩაქრობის პროცესის განსხვავებული
მიმდინარეობა უჩვენებს.
დღე IV: კრიტიკული ცდები
მიზანი: სტაბილობის, დროში გამძლეობის განსაზღვრა, სიმტკიცე სტაბილობაში.
საფიქსაციო ცდები ტარდება 1 დღით ადრე 15 საგანწყობო ექსპოზიციით.
საფიქსაციო და კრიტიკულ ცდებს შორის დროითი სხვაობა 24-28 საათს არ
აღემატება.
ფიქსირებული
განწყობის
სტაბილობის
განსაზღვრისთვის
ვხელმძღვანელობთ შემდეგი კრიტერიუმით: განწყობას სტაბილურად მივიჩნევთ
იმ შემთხვევაში, თუ ფიქსირებული განწყობის ეფექტი 24-28 საათის შემდეგაც
დასტურდება, რაც სულ ცოტა 2 ილუზიური აღქმით მაინც უნდა იყოს
წარმოდგენილი. განწყობას ლაბილურად მივიჩნევთ იმ შემთხვევაში, თუ
ფიქსირებული განწყობის ეფექტის გამოვლენას საერთოდ არ აქვს ადგილი.
ფიქსირებული განწყობის შესწავლის მეთოდის საშუალებით ვადგენთ განწყობის
შემდეგ სტრუქტურულ ნიშნებს:
• განწყობის აგზნებადობის მინიმუმი;
• სიმტკიცე და სისუსტე მინიმუმსა და ოპტიმუმში;
• პლასტიკურობა და სიტლანქე;
• კონსტანტურობა;
• სტაბილობა და ლაბილობა.
გამოვყოფთ და განვსაზღვრავთ ფიქსირებული განწყობის ტიპებს:
• დინამიკური
• სტატიკური
მონაცემების დამუშავება
კვლევა ითვალისწინებს კავშირების დადგენას იშემიური ინსულტის სხვადასხვა
სირთულესა და ფიქსირებული განწყობის ტიპიურ მახასიათებლებს შორის.
მონაცემები დამუშავებულია კომპიუტერულ პროგრამა SPSS-ში.

შედეგები
კვლევა მიზნად ისახავდა ფიქსირებული განწყობის შექმნისა და შეცვლილი
სიტუაციის გავლენით მისი ჩაქრობის ფაზური დინამიკის თავისებურებების
დაკავშირებას იშემიური ინსულტის სხვადასხვა სიმძიმის შემთხვევებთან.
კვლევაში მონაწილე პაციენტებს შორის მდგომარეობების მიხედვით 3 ჯგუფი
გამოიყო - მსუბუქი, საშუალო და მძიმე. ძალიან მძიმე მდგომარეობის
პაციენტებთან კვლევის ჩატარება შეუძლებელი აღმოჩნდა, ხოლო ინსულტის
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ძალიან მსუბუქი მდგომარეობით კვლევის განმავლობაში კლინიკაში არც ერთი
პაციენტი არ დაფიქსირებულა. პაციენტთა რაოდენობა ჯგუფებში ასე
გადანაწილდა: მსუბუქი - 9 პაციენტი. საშუალო - 15 პაციენტი, ხოლო მძიმე - 6
პაციენტი.30 ავადმყოფიდან ფიქსირებული განწყობის შემუშავება შესაძლებელი
აღმოჩნდა 25 შემთხვევაში. ფიქსირებული განწყობის აგზნებადობა - პირველ
დღეს ვამოწმებდით პაციენტების ფიქსირებული განწყობის აგზნებადობის
მინიმუმს და სიმტკიცეს აგზნებადობის მინიმუმში. მონაცემები ასე გამოიყურება:
იშემიური ინსულტით დაავადებულ 25 პაციენტს შორის, რომელთა შემთხვევაშიც
შესაძლებელი გახდა ფიქსირებული განწყობის ფორმირება. 1 ცხრილში
მოცემულია განწყობის აგზნებადობის ხდომილებათა სიხშირე, ხოლო 2 ცხრილში
მოცემულია შედეგების განაწილება თითოეული ჯგუფისთვის:
განწყობისაგზნებადობისმინიმუმი
საფიქსაციოცდებისრაოდენობა სიხშირე

%

1

10

40.0

2

10

40.0

5

1

4.0

15

4

16.0

სულ

25

100.0

ცხრილი 1.განწყობის აგზნებადობის მინიმუმის რაოდენობრივი მაჩვენებლები და
მათი პროცენტულიგანაწილება ცდისპირთა შორის

განწყობისაგზნებადობისმინიმუმი
N
რაოდენობა

ჯგუფი

M
საშუალო

9

I მსუბუქი

2.78

15

II საშუალო

3.67

1

III მძიმე

15.00

25

სულ პქციენტები

3.80

50

IV საკონტროლო

5.75

16

ცხრილი
2.
განწყობის
აგზნებადობის
მაჩვენებელითითოეული ჯგუფისთვის

მინიმუმის

საშუალო

ჯანმრთელ ცდისპირთა ფიქსირებული განწყობის აგზნებადობის მინიმუმი 5,75ის ტოლია, ეს მიუთითებს, რომ ფიქსირებული განწყობის პირველადი ეფექტის
გამოსავლენად 5-6 საგანწყობო ექსპოზიციაა საჭირო. იშემიური ინსულტით
დაავადებული პაციენტების შემთხვევაში ეს მაჩვენებელი 3,8-ის ტოლია. მათ
შემთხვევაში ფიქსირებული განწყობის პირველადი ეფექტის გამოსავლენად
საჭირო ექსპოზიციები 2-დან 4 ამდე მერყეობს.
მიღებული მონაცემების სტატისტიკურმა დამუშავებამ აჩვენა, რომ ჯგუფთა
შორის სხვაობები მნიშვნელოვნად უნდა ჩაითვალოს (p< 0.05) შემდეგ ჯგუფებში:
ნორმასა და მსუბუქ მდგომარეობას, ნორმასა და საშუალო სიმძიმეს, და ნორმასა
და მძიმე მდგომარეობას შორის, ასევე ნორმასა და ინსულტით დაავადებული
ყველა პაციენტის საშუალო მონაცემს შორის. რაც შეეხება კლინიკური ჯგუფების
ერთმანეთთან შედარებას, I
და II ჯგუფის (მსუბუქი და საშუალო
მდგომარეობები) პაციენტებს შორის ფიქსირებული განწყობის აგზნების მინიმუმი
სტატისტიკურად მნიშვნელოვან განსხვავებას არ გვაძლევს: (P=0,656). ანუ
აგზნების მინიმუმის მიხედვით ეს ორი ჯგუფი ჰომოგენურია.
აღსანიშნავია, რომ ფიქსირებული განწყობის ფორმირება საერთოდ ვერ მოხერხდა
5 პაციენტში. შედეგებმა გამოავლინა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი კავშირი ამ
პაციენტების კლინიკურ მდგომარეობასთან - ხუთივე მათგანის მდგომარეობა
შეფასებული იყო როგორც მძიმე. მხოლოდ 1 შემთხვევაში მოხერხდა
ფიქსირებული განწყობის ფორმირება მძიმე მდგომარეობის პაციენტთა შორის, ამ
შემთხვევაშიც საგანწყობო ექსპოზიციათა მაქსიმალური - 15 ცდა გახდა საჭირო.
განწყობის აგზნებადობის მინიმუმის მონაცემები გარკვეული დასკვნების
გაკეთების საშუალებას გვაძლევს - ინსულტით დაავადებულ პაციენტებში
ჯგუფის საერთო ტენდენცია საკონტროლო ჯგუფთან შედარებით აგზნებადობის
უფრო მაღალი
მაჩვენებლებით ხასიათდება. აგზნებადობის მაღალი
მაჩვენებლებით გამორჩეული პაციენტები კლინიკური მახასიათებლებით
განსხვავდებიან თავისივე ჯგუფის სხვა, დაზიანების მძიმე ფორმის მქონე
პაციენტებისგან. მონაცემთა განსხვავების სტატისტიკური სანდოობა ადასტურებს,
რომ ინსულტის მსუბუქი და საშუალო სიმძიმის მქონე პაციენტებს არამცთუ
გართულებული აქვთ განწყობის ქმნადობის პროცესი არამედ ამ თვალსაზრისით
ისინი მეტ შესაძლებლობებს ავლენენ ჯანმრთელ ცდის პირებთან შედარებით.
სურათი მკვეთრად იცვლება ინსულტის მძიმე ფორმისმქონე ცდის პირთა
ჯგუფში.
მძიმე მდგომარეობა ართულებს ასეთ პაციენტებში განწყობის
შემუშავებას და კლინიკური თვალსაზრისითაც ნორმიდან მნიშვნელოვან
გადახრებს უკავშირდება.
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ექსპერიმენტის პირველ დღეს ასევე ვზომავდით განწყობის სიმტკიცეს

ცხ
აგზნებადობის
მინიმუმში
ცხრილში
3
მოცემულია
რი
შედეგები:განწყობის სიმტკიცე აგზნებადობის მინიმუმში
ლი
3.
ჯგუფი
M
N
გან
I
6.33
9
წყ
ობ
II
7.27
15
ის
სიმ III
3.00
1
ტკ
იც
სულ
6.76
25
ის
IV
6.45
50
შე
ფა
სება
აგზნებადობის
მინიმუმში
თითოეული ჯგუფისთვის
აღსანიშნავია, რომ განწყობის სიმტკიცე აგზნებადობის მინიმუმში სტატისტიკური
მაჩვენებლით მნიშვნელოვან სხვაობას ნორმასთან შედარებით მხოლოდ მესამე
ჯგუფში გვაძლევს. იმ ერთადერთი მძიმე მდგომარეობის პაციენტის შემთხვევაში,
სადაც განწყობის ფიქსაცია მოხერხდა, სიმტკიცე დაბალი აღმოჩნდა. იგივე
შეგვიძლია ვთქვათ ჯგუფთაშორის სხვაობაზეც - სტატისტიკურად სარწმუნოა I
და III/ II და III ჯგუფებს შორის სხვაობა - მძმე მდგომარეობის პაციენტის განწყობა
სუსტია, მართალია ის საკუთარი ჯგუფის პაციენტებს შორის გამოირჩევა
განწყობის ფიქსაციის შესაძლებლობით, მაგრამ საშუალო და მსუბუქ
მდგომარეობასთან შედარებით (ისევე როგორც ნორმასთან) მნიშვნელოვნად
სუსტია.
მეორე დღეს, ექსპოზიციათა ოპტიმალური რაოდენობით (15 საფიქსაციო
ექსპოზიცია) ვადგენდით განწყობის სიმტკიცეს ოპტიმუმში. მესამე დღეს
ვამოწებდით
განწყობის
კონკრეტულ
მახასიათებლებს
კონსტანტობა/ვარიაბილობა, იმის მიხედვით, შეიცვლებოდა თუ არა განწყობის
ჩაქრობის ტიპი წინა დღესთან შედარებით. ცხრილში 4 მოცემულია განწყობის
სიმტკიცე აგზნებადობის ოპტიმუმში II და III დღეების მონაცემები ჯგუფების
მიხედვით.
განწყობის სიმტკიცე აგზნებადობის ოპტიმუმში
დღე

ჯგუფი

M

N

II

I

18.33

9

18

III

II

24.47

15

III

13.00

1

სულ

21.80

25

I

16.33

9

II

23.87

15

III

11.00

1

სულ

20.64

25

ცხრილი 4. განწყობის სიმტკიცე აგზნებადობის ოპტიმუმში II და III დღის
მონაცემები
ნორმის მაჩვენებელი ამ მონაცემისთვის შეადგენს 8,4-ს რაც სტატისტიკურად
მნიშვნელოვნად განსხვავდება თითოეული ჯგუფის მაჩვენებლისგან. პაციენტთა
მდგომარეობებს შორის თითოეული ჯგუფის მონაცემის ერთმანეთთან
შედარებისას ასევე არის სტატისტიკურად სარწმუნო სხვაობა, ყველა
შემთხვევისთვის Sig. < 0.05. თუ მსუბუქი მდგომარეობის პაციენტების
შემთხვევაში განწყობის სიმტკიცე აგზნებადობის მინიმუმის ცდებში ნორმასთან
ახლოს იყო, ოპტიმუმის ცდებში ის მნიშვნელოვნად განსხვავდება ნორმისგან.
განწყობის სიმტკიცე ოპტიმუმის ცდებში აჩვენებს რამდენად რთულია მათთვის
დაფიქსირებული განწყობისთვის თავის დაღწევა - თუმცა, მათი უმრავლესობა
ასევე, ახერხებს კრიტიკული ობიექტების ტოლობის საბოლოო დადასტურებას.
სიმტკიცის ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩევა საშუალო სიმძიმის
პაციენტთა ჯგუფი - აღსანიშნავია, რომ ამ პაციენტებიდან ვერც ერთმა 30
კრიტიკული ცდის მანძილზე ვერ მიაღწია კრიტიკული ობიექტების ტოლობის
საბოლოო დადასტურებას ექსპერიმენტის ვერც ერთ დღეს. ფიქსირებული
განწყობის სიმტკიცის მაღალი მაჩვენებელი მიუთითებს იმაზე, რომ ამ ჯგუფის
პაციენტები დიდი ხნის განმავლობაში რჩებიან ძლიერად განმტკიცებული
განწყობის გავლენის ქვეშ.
იშემიური ინსულტით დაავადებულთა განწყობა საკმაოდ კონსტანტური
აღმოჩნდა, ჩაქრობის ტიპმა არ განიცადა მნიშვნელოვანი სხვაობა ექსპერიმენტის II
და
III დღეს. იშემიური ინსულტით დაავადებულთა უმრავლესობისთვის
ფიქსირებული განწყობა სტაბილური ნიშნით ხასიათდება. 25 ცდისპირის
შემთხვევაში, რომელთა შორის შესაძლებელი გახდა განწყობის ფორმირება ის
შეფასდა როგორც სტაბილური - ამ მაჩვენებლის სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი
სხვაობა არ დაფიქსირდა ჯგუფებს შორის.
ფიქსირებული განწყობის ტიპების განაწილება ჯგუფების მიხედვით მოცემულია
5 ცხრილში.
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ფიქსირებული განწყობის ტიპები
I

II

განწყობის
ტიპი

N

%

სტატიკური

3

33.3% 15

დინამიკური

6

66.7%

N

III
%

N

100% 1

ნულეული

5

სულ
%

N

IV
%

N

%

76%

12

24%

6

24%

38

76%

83.3% 5

20%

0

16.7% 19

ცხრილი 5. ფიქსირებული განწყობის დახასიათება ჩაქრობის ტიპების მიხედვით
როგორც შედეგები აჩვენებს, თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლის დროს
სჭარბობს ფიქსირებული განწყობის სტატიკური ტიპი. 30 ავადმყოფიდან,
სტატიკური ტიპი 19 შემთხვევაში დაფიქსირდა, ხოლო დინამიკურ ხასიათს
განწყობა ატარებდა მხოლოდ 6 შემთხვევაში რაც შემთხვევათა 20%-ს
წარმოადგენს (დაახლოებითი პროპორციაა 3/1,
მაშინ როცა საკონტროლო
ჯგუფში პროპორცია შებრუნებულია). ფიქსირებული განწყობის შემუშავება
საერთოდ ვერ მოხერხდა 5 ავადმყოფთან, რაც საერთო შემთხვევათა 17%-ია.
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ამ მხრივ შედეგების ანალიზი ჯგუფებს შორის
განსხვავებების მიხედვით, ვინაიდან შეინიშნება მნიშვნელოვანი სხვაობები და
ჯგუფებისთვის დამახასიათებელი ტენდენციები.
როგორც ავღნიშნეთ 30 პაციენტიდან ფიქსირებული განწყობის შემუშავება
საერთოდ ვერ მოხერხდა 5 მათგანში(ნულეული) - კლინიკური მაჩვენებლით
ხუთივე მათგანის მდგომარეობა შეფასებული იყო როგორც მძიმე. ინტენსიური
თერაპიის პალატაში მოხვედრისას ყველა მათგანს აღენიშნებოდა მწვავე იშემიური
ინსულტი. გამოკვლეული 30 პაციენტიდან სულ ექვსი მათგანის მდგომარეობა
იყო შეფასებული როგორც მძიმე, მათგან მხოლოდ 1 პაციენტთან მოხერხდა
ფიქსირებული განწყობის შემუშავება. კლინიკური მახასიათებლებით, ინსულტის
შკალაზე პაციენტს მინიჭებული ჰქონდა 21 ქულა. განსხვავებული კლინიკური
ნიშნებიდან განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ ეს პაციენტი იყო ერთადერთი
გამოკვლეულთაგან, რომელსაც ინსულტი განუვითარდა შაქრიანი დიაბეტის
ფონზე. აღსანიშნავია, რომ 30 ცდისპირიდან ამ პაციენტის შემთხვევა იყო
ერთადერთი, სადაც ფიქსირებული განწყობის ჩაქრობის პროცესში დაფიქსირდა
ასიმილაციური ილუზიების გაბატონება (63 ილუზია ჯამში) კონტრასტულ
ილუზიებზე (43 ილუზია). აღსანიშნავია, რომ ის იყო ერთადერთი პაციენტი,
რომლის
განწყობა
შეფასდა
როგორც
ლაბილური,
რაც
გარკვეულ
ადეკვატურობაშია ჯგუფის სხვა წევრების მონაცემებთან - მართალია განწყობის
ფორმირება შესაძლებელი აღმოჩნდა, თუმცა დაავადების მძიმე ნიშნებმა აქ
განწყობის ლაბილობაში და დაბალ სიმტკიცეში იჩინა თავი.
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მძიმე მდგომარეობის პაციენტების უმრავლესობის შემთხვევაში გამოვლენილი
ტენდენცია - განწყობის ფიქსაციის შეუძლებლობა ხაზს უსვამს ამ
პაციენტებისთვის
მდგომარეობიდან
გამოსვლის
მექანიზმების
ძიების
უნარმოკლებულობას. გარდა იმისა, რომ მათი მდგომარეობა მძიმეა კლინიკურად,
ისინი ვერ პოულობენ სიტუაციურ ცვლილებებთან მორგების გზებს.
საშუალო მდგომარეობის თხუთმეტივე პაციენტისთვის დამახასიათებელია
განწყობის სტატიკური ტიპი - ვერც ერთმა მათგანმა ვერ მიაღწია კრიტიკული
ობიექტების ტოლობის ხუთჯერად დადასტურებას. თუმცა, მძიმე მდგომარეობის
პაციენტებისგან განსხვავებით ამ შემთხვევაში ყველა საშუალო მდგომარეობის
პაციენტი მნიშვნელოვან პროგრესს განიცდის - თხუთმეტივე ცდისპირისთვის
შესაძლებელი გახდა ფიქსირებული განწყობის როგორც ფორმირება ისე ჩაქრობის
გარკვეული ეტაპების გავლა. საშუალო მდგომარეობის პაციენტი უკვე ახერხებს
გზების ძებნას შეცვლილ სიტუაცისთან მოსარგებად, უნარი აქვს ეძებოს
ადაპტაციის გზები ახალ სიტუაციასთან და გარემოსთან შესაგუებლად, მაგრამ
ვერ ახერხებს ფიქსირებული განწყობის გავლენისგან გათავისუფლებას. რაც
სავარაუდოდ უნდა ართულებდეს ამ პაციენტების რეაბილიტაციის პროცესს.
6 მსუბუქი დარღვევის ფორმის ცდისპირის შემთხვევაში საქმე გვაქვს განწყობის
დინამიკურ ტიპთან - ჩაქრობის გარკვეული ეტაპების გავლის შემდეგ
შესაძლებელი აღმოჩნდა კრიტიკული ობიექტების ტოლობის საბოლოო
დადასტურება - ყველა მათგანის მდგომარეობა ინსულტის შკალაზე შეფასებული
იყო როგორც მსუბუქი (5-10 ქულა). ასეთი ტენდენცია მიუთითებს ამ პაციენტების
შეცვლილ პირობებთან ადაპტაციის მაღალი რესურსის არსებობაზე. მიუხედავად
იმისა, რომ მათ, ნორმასთან შედარებით კრიტიკული ცდების მეტი რაოდენობა
დასჭირდათ, საბოლოოდ მაინც მიაღწიეს ტოლობის დადასტურებას, რაც
მნიშვნელოვან საფუძველს გვაძლევს ვივარაუდოთ, რომ ამ პაციენტებისთვის,
სიტუაციურ ცვლილებებთან მორგების უნარი საკმაოდ ძლიერია.
ცხრილი 6 გვიჩვენებს ფიქსირებული განწყობის
სიტლანქისა და პლასტიკურობის მიხედვით:

დახასიათების

სურათს

ფიქსირებული განწყობის მახასიათებლები
I

II

მახასიათებელი N

%

ტლანქი

44.4% 3

4

N

III
%

N

25%
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სულ
%

IV

N

%

N

%

7

28%

9

18%

პლასტიკური

5

55.6% 12

75%

1

100% 18

72%

41

82%

ცხრილი 6, ფიქსირებული განწყობის დახასიათება სიტლანქე/პლასტიკურობის
მიხედვით
მიუხედევად კრიტიკული ობიექტების ურთიერთტოლობის აღიარებისა,
ფიქსირებული განწყობის ლიკვიდაცია ამ პაციენტებში ტლანქ ხასიათს ატარებდა.
2 პაციენტის შემთხვევაში გამოვლინდა განწყობის მეტ-ნაკლები პლასტიკურობა.
დანარჩენი შემთხვევებისთვის განწყობის სიტლანქე აღმოჩნდა დამახასიათებელი.
განსაკუთრებით აღსანიშნავია რომ 4 მათგანიდან (დინამიკური-ტლანქი
განწყობის ტიპები) 3 შემთხვევაში პაციენტების რეაბილიტაციის პროცესი
დაგეგმლიზე სწრაფად წარიმართა. შესაბამისად, მდგომარეობის გაუმჯობესების
გამო, სამივე მათგანი დაგეგმილზე ადრე გაეწერა სტაციონარიდან.
განსაკუთრებით აღსანიშნავ მახასიათებლად განწყობის დინამიკური-ტლანქი
ტიპებისთვის მიგვაჩნია წარსულში გადატანილი იშემიური ინსულტი თითოეული მათგანისთვის ( კვლევაში მონაწილე ყველა პაციენტს შორის
მხოლოდ ამ ოთხეულის ქონდა ინსულტის რეციდივი) ეს იყო ინსულტის
განმეორებითი შემთხვევა. ეს დაკვირვება გვაძლევს საფუძველს გავაკეთოთ
დაშვება, რომ ამ პაციენტებისთვის დაავადების განმეორება იქცევა გარკვეულ
გამოცდილებად ახალ გარემოსთან, სიტუაციასთან მორგების თვალსაზრისით
რაც, დაავადების განმეორების შემთხვევაში, ეხმარება მათ ადაპტაციის სწრაფად
გავლასა და შესაბამისად, რეაბილიტაციის პროცესში.

დასკვნა
1. ჰაფტურ სფეროში ფიქსირებული განწყობის
ცვლილება/ჩაქრობის
პროცესიშესატყვისობაშია იშემიური დაავადების კლინიკურ მიმდინარეობასთან,
კერძოდ, მსუბუქი იშემიური ინსულტის შემთხვევებში ფიქსირებულიგანწყობა
მეტად უახლოვდება ნორმის მაჩვენებლებს ცალკეული ფორმალური ნიშნებით,
ხოლო
ფიქსირებული
განწყობის
შემუშავების
შეუძლებლობა
თანხვედრაშიაპაციენტების მძიმე მდგომარეობასთან.კერძოდ:
• ინსულტის მძიმე შემთხვევებში სპეციფიკური ზოგადფსიქოლოგიური
აქტივობა, რომელმაც საფუძველი უნდა შექმნას მიზანშეწონილი
ქცევისთვის - ირღვევა. ჩნდება
გარე სამყაროსთან ადეკვატური
ურთიერთობის დამყარების პრობლემა. რთული მდგომარეობისთვის
დამახასიათებელია ფიქსირებული განწყობის შემუშავების შეუძლებლობა,
რაცსავარაუდოდ ხელს უნდა უშლიდეს მოცემულ ეტაპზე რეაბილიტაციის
დაწყებას.
• საშუალო სიმძიმის პაციენტების შემთხვევები გამოკვეთს საერთო
პრობლემას - განწყობის მოქმედების ნორმალური პროცესი დარღვეულია,
ნორმასთან მიმართებაში მონაცემები სტატისტიკურად სარწმუნო
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•

•

განსხვავებას გვაძლევს ისეთი პარამეტის შეფასებისას როგორიც არის
განწყობის სტატიკურობა და სიმტკიცე. განწყობის სტრუქტურა, რომელიც
დამახასიათებელია იშემიური ინსულტით დაავადებულთა საშუალო
ჯგუფისთვის, რამდენადმე ართულებს გარემოსთან ურთიერთობას, მაგრამ
ამავე დროს მიუთითებს რეაბილიტაციის პროცესის შესაძლებლობაზე.
ავადმყოფთათვის,
რომლებსაც
დაავადების
მსუბუქი
ფორმები
აღენიშნებათ, დამახასიათებელია განწყობის დინამიკური ტიპი, რაც
საშუალო და მძიმე შემთხვევებში არ გამოვლინდა.
მსუბუქი
მდგომარეობის პაციენტების დინამიკური განწყობის ტიპი მიუთითებს
მაღალ ადაპტაციური რესურსის არსებობაზე აღნიშნული ჯგუფისთვის,
რაც კავშირში უნდა იყოს სწრაფი რეაბილიტაციის შესაძლებლობასთან.
განმეორებითი ინსულტის შემთხვევები ცდისპირთა შორის ფიქსირებული
განწყობის ნორმასთან ყველაზე მიახლოებული მაჩვენებლებით გამოირჩევა
და ჩვენი კვლევის ფარგლებში ფაქტობრივად ყვლაზე სწრაფი
რეაბილიტაციით ხასიათდებოდა.

ამგვარად,
შედეგები
აჩვენებს,
რომ
განწყობის,
როგორც
ადამიანის
ზოგადფსიქოლოგიურიმახასიათებლის კვლევამ ინსულტით დაავადებულ
პაციენტებში მნიშვნელოვანი როლი შეიძლება შეიძინოს ცერებრო ვასკულარული
დაავადებების რეაბილიტაციის კვლევის საქმეში.
2. იშემიური ინსულტის პაციენტებთან სენსომოტორულ დონეზე განწყობის
აგზნებადობა უფრო მაღალია ვიდრე ტიპური ჯანმრთელი ადამიანების
შემთხვევაში ეს სტატისტიკურად სანდო მაჩვენებელი მიუთითებს გარკვეულ
უპირატესობას , რომელიც ინსულტის მქონე პაციენტებს აღმოაჩნდათ ჯანმრთელ
ცდის პირებთან შედარებით სიტუაციის ცვლილებასთან მორგების, ანუ ცვლად
გარემოსთან ადაფტაციის თვალსაზრისით. მიღებული შედეგი
ეხმიანება
თანამედროვე კვლევების აქტუალურ საკითხს , რომ
ტვინის ინსულტი
ნეირონების დაღუპვასთან ერთად იწვევს ნეიროგენეზის გაძლიერებას ტვინის
დაზიანებულ უბანში. ჩვენმა კვლევამ აგრეთვე უჩვენა რომ ადაფტაციის
აღმიშნული უპირატესობა ვლინდება იშემიური ინსულტის საშუალო და მსუბუქი
ფორმების შემთხვევებში , განსაკუთრებით კი მაშინ როცა მსუბუქი ინსულტი
განმეორებით
ხასიათს
ატარებს.
ინსულტის
მძიმე
ფორმებისათვის
სენსომოტორული განწყობის მაღალ აგზნებადობაში გამოხატული ადაფტაციური
უპირატესობა არ ფიქსირდება.

კვლევის შეზღუდვები
განწყობის დინამიკის კვლევისას ინსულტით დაავადებულთა შემთხვევებში
გამოიკვეთა აღსანიშნავი შეზღუდვები, მათ შორის:
კვლევისას არ იყო საშუალება დავკვირვებოდით განწყობის დინამიკის
ცვლილებას
ინსულტით
დაავადებული
ადამიანების
რეაბილიტაციის
გრძელვადიან პროცესში. ვინაიდან ინსულტი ერთ-ერთი იმ დაავადებათაგანია
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რომლის რეაბილიტაცია დროში გაშლილი პროცესია და რიგი ეტაპების გავლის
შემდეგ ავადმყოფთა გარკვეული ნაწილი დაავადებამდელ მდგომარეობას
უბრუნდება, ნაწილი კი მნიშვნელოვან ნაბიჯებს დგამს რეაბილიტაციისკენ,
მნიშვნელოვანი იყო განწყობის მონიტორინგი კვლევის მეთოდის შესაბამისად.
მეორე მნიშვნელოვან შეზღუდვას წარმოადგენს ელექტროენცეფალოგრაფიის
მეთოდით ნეიროგენეზის პროცესზე დაკვირვების შეუძლებლობა ინსულტის
რეაბილიტაციის მთელი პერიოდის განმავლობაში, რაც ფიქსირებული განწყობის
კვლევის პარალელურად, დამატებითი კავშირების გამოვლენის საშუალებას
მოგვცემდა.
რეკომენდაცია შემდგომი კვლევებისთვის
•

•

არის თუ არა ფუნქციონირების სენსომოტორულ დონეზე ფიქსირებული
განწყობის ფორმალური მაჩვენებლები ინსულტის მქონე პაციენტის EEG
მონაცემებთან დაკავშირებული ცვლადი.
არის თუ არა ფუნქციონირების სენსომოტორულ დონეზე ფიქსირებული
განწყობის ფორმალური მაჩვენებლები
ინსულტის მქონე პაციენტის,
როგორც
ჯანმრთელობის
რეაბილიტაციის,
ისე
ემოციური
და
ფსიქოსოციალური ფუნქციონირების მოდერატორი ცვლადი.
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