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 კომპანია “ალექსისის” ძირითად მიზანს  წარმოადგენს შექმნას ახალი, ინოვაციური 

სამკურნალო პრეპარატები და დანერგოს კლინიკურ მედიცინაში. 
 ჩვენს ლაბორატორიებში  მუშავდება ინოვაციური ტექნოლოგიები  და ტესტები (ნოუ-ჰაუ), 

რომელიც საშუალებას გვაძლევს ლოგიკურად, მიზანდასახულად და რაციონალურად  იქნას 
იდენტიფიცირებული მცენარეული წარმოშობის სამკურნალო თვისებების მქონე ბიოლოგიურად 

აქტიური ახალი ნაერთები.  
 კომპანია “ალექსის”-ში მიმდინარე კვლევითი სამუშაოები ძირითადად ფოკუსირებულია 

მცენარეული წარმოშობის ბუნებრივ პეპტიდებზე, რომლებიც, ჩვენს მიერ პირველად იქნა გამოყენებული 
მედიცინაში, როგორც  ინოვაციური სამკურნალო საშუალებები. კომპანიაში შექმნილი პრეპარატები 

წარმოადგენენ სამკურნალო საშუალებების ახალ თაობას და მსოფლიოში ანალოგები არ გააჩნიათ.  
ვიდეო. [1]. 

 
  

 

კომპანია  <<ალექსის>>   საქმიანობა  და მიზნები 

             კომპანიის შესახებ [1]                                    ჩვენი ინოვაციები [2]                                      ჩვენი პროდუქტები [3]  
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 ინოვაციური ანტისიმსივნური და იმუნოთერაპიული სამკურნალო პრეპარატი  

GA-40 
 
 
 
  

 

• ჩვენი კომპანიის მკვლევარების მიერ შემუშავებული ტექნოლოგიებისა და ტესტების  
გამოყენებით შექმნილია ონოვაციური, უსაფრთხო და მაღალი თერაპიული  ეფექტურობის 
ანტისიმსივნური და იმუნოთერაპიული სამკურნალო პრეპარატი GA-40.  

 

• პრეზენტაცია მოიცავს მოკლე ინფორმაციას პრეპარატ GA-40 –ზე, რომელიც ფართოდ არის 
წარმოდგენილი უცხო ქვეყნებში დაცულ 3 სადოქტორო დისერტაციაში, 60-ზე მეტ სამეცნიერო 
ნაშრომში, ათეულობით წინაკლინიკურ და კლინიკურ დასკვნებში და ასევე გერმანიასა და 
უკრაინაში გამოცემულ ორ წიგნში. 

 
1.გიორგი ალექსიძე. “ახალი იმუნოთერაპიული და ანტიკარცენოგენული პრეპარატი GA-40”, 
აკადემიური გამომცელობა LAMBERT, გერმანია, 588 გვერდი, 2014. ( http.://www.amazon.com; search 
- Giorgi alexidze) [4]. 

 

• პიშჩაკი ვ. პ., როგოვი მ. ვ. “თირკმლის ქრონიკული პათოფიზიოლოგია”. ჩერნოვცი, 1008, 168 
გვერდი, 2011.  
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 თანამედროვე ონკოლოგია 
ბიოლოგიური მკურნალობის ახალი ერა 

• კიბოს პრევენცია და მკურნალობა კვლავ რჩება ჩვენი პლანეტის ერთ-ერთ უმწვავეს პრობლემად.  
 

•მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის სტატისტიკური მონაცემების თანახმად სიმსივნით დაავადების ახალი 
შემთხვევების რიცხვი 21-ე საუკუნაში გაიზარდა 11 მილიონიდან  16 მილიონამდე და კვლავ აგრძელებს 
ზრდას სწრაფი ტემპებით [5]. ასევე ყურადსაღებია, რომ ასევე სწრაფი ტემპებით იზრდება, სიმსივნით 
გამოწვეული სიკვდილიანობის შემთხვევების რიცხვი. მაგალითად 1990-2015 წლების პერიოდში 
სიკვდილიანობის მაჩვენებლები გაიზარდა 12% -იდან 29% -მდე.  აღსანიშნავია, რომ 70%, ამ ახალი 
შემთხვევიბის, დაფიქსირებულია განვითარებულ ქვეყნებში ლიტ. [6],[7], ვიდეო .[2],[3],[4],[5],[6].  
 
 
 

 
კიბოთი გამოწვეული სივდილიანობის  

 დინამიკა 1900 წლიდან დღემდე 

კიბოს  დაავადების ეპიდემიის შოკის მომგვრელი მზარდი სიჩქარე 

•კიბოს კვლევის საერთაშორისო სააგენტოს პროგნოზით 21-ე საუკუნეში მოსალოდნელია, რომ სიმსივნით 
დაავადებულთა სიკვდილიანობის მაჩვენებლებმა გაუსწროს გულსისხლძრღვთა დაავადებით გამოწვეულ 
სიკვდილიანობის მაჩვენებლებს და დაიკავოს პირველი ადგილი.  
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 თანამედროვე ონკოლოგია 
ბიოლოგიური მკურნალობის ახალი ერა 

 
 
 
 
 
 

მიუხედავად დიდი მიღწევებისა თანამედროვე ონკოლოგიაში,  კიბოს მკურნალობის არსებული  მეთოდები 
და სამკურნალო საშუალებები არასაკმარისად ეფექტური და უსაფრთხოა, რაზეც უდავოდ მეტყველებს 
მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციისა და კიბოს კვლევის საერთაშორისო სააგენტოს სტატისტიკური 
მონაცემები. ამ მონაცემებზე დაყრდნობით კეთდება პროგნოზი, კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობის 

შემთხვევების რიცხვის მომავალში კიდევ უფრო ინტენსიური ზრდის  შესახებ [8]. 
 

ონკოლოგიაში შექმნილი კატასტროფული მდგომარეობიდან გამომდინარე 21-ე საუკუნიდან დაიწყო 
რევოლუციური გარდატეხები კიბოს მკურნალობის სტრატეგიაში.  
 
დღეს უკვე აღიარებენ, რომ დაიწყო კიბოს მკურნალობის ახალი ერა, რომელსაც კიბოს ბიოლოგიური 
მკურნალობის ერად მიიჩნევენ.  
 
ჩამოყალიბდა სრულიად ახალი მიმართულება, ონკოიმულოგია,  კიბოს უნივერსალური მკურნალობა 
ვიდეო. [7]. 
 
ონკოიმუნოლგია გულისხმობს ისეთი ინოვაციური მეთოდებისა და პრეპარატების გამოყენებას, რომლებიც 
აღადგენენ სიმსივნით დაავადებულ პაციენტებში, როგორც წესი, დარღვეული ან დაქვეითებული იმუნური 
სისტემის კიბოს საწინააღმდეგო ბრძოლის უნარს და პრაქტიკულად არ გააჩნიათ ტოქსიკური გავლენა 
ორგანიზმზე, განსხვავებით ქიმიო- და რადიოთერაპიებისაგან, რომლებიც თვითონ წარმოადგენენ 
კანცეროგენებს, ანადგურებენ ორგანიზმის იმუნიტეტს და ასევე გააჩნიათ სხვა მრავალი ტოქსიკური 
გავლენა.     
 
დღეისათვის იმუნოთერაპიულმა ანტიკანცეროგენულმა აგენტებმა მიღეს მსოფლიო აღიარება. 2015 
წლისათვის კიბოს იმუნოთერაპიულმა სამკურნალო პრეპარატებმა ონკოლოგიური წამლების მსოფლიო 
ბაზრის უკვე 50% დაიკავეს [9].  
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GA-40 
წინაკლინიკურ და კლინიკურ გამოცდებში 

მონაწილე ორგანიზაციები: 

  
• მედიკო-ბიოლოგიური სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, კომპანია <<ალექსისი>> ; 

• წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის საპატრიარქოს ქართული უნივერსიტეტის                       ბიო-

სამედიცინო ტექნოლოგიების სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორია; 

• ღვამიჩავას სახელობის ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრი; 

• თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კლინიკური და ექსპერიმენტული სამეცნიერო 

კვლევითი ინსტიტუტი;  

• საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს თბილისის N1 კანისა და ვენერიულ სნეულებათა 

დისპანსერი;  

• უკრაინის ნაციონალური სამეცნიერო აკადემიის რ. ე. კავეცკის სახელობის ექსპერიმენტული პათოლოგიის, 

ონკოლოგიისა და რადიობიოლოგიის ინსტიტუტი;  

• უკრაინის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოქიმიის კათედრა;  

• უკრაინის ბუკოვინის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი;  

• უკრაინის სამედიცინო აკადემიის ონკოლოგიური ცენტრი;  

• უკრაინის მედ. მეცნ. აკადემიის ი. პალადინის სახელობის ბიოქიმიის ინსტიტუტი,. 

 
 



GA-40 
წინაკლინიკურ და კლინიკურ გამოცდებში 

მონაწილე ორგანიზაციები:    

 

• რუსეთის ფედერაციის ჯანდაცვის სამინისტროს ფიზიკური ქიმიის სამედიცინო კვლევითი 

ინსტიტუტი;  

• რუსეთის ფედერაციის სამედიცინო უნივერსიტეტის ფარმაკოლოიური განყოფილება;  

• იაპონიის ფარმაცევტული კორპორაცია ოცუკას სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი;  

• იაპონიის ტოკუშიმას უჯრედის ტექნოლოგიების ინსტიტუტი;  

• იაპონიის ბივაკოს ფუჯის სახელობის წინაკლინიკური გამოკვლევების სამეცნიერო-კვლევითი 

ინსტიტუტი;  

• იაპონიის ჰანოს კიბოს შესწავლის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი;  

• იაპონიის ტოკუშიმას ოცუკას იმუნოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი;  

• იაპონიის ტოკუშიმას ახალი წამლების და მათი უსაფრთხოების შემსწავლელი სამეცნიერო-

კვლევითი ინსტიტუტი;  

• ამერიკის შეერთებული შტატების ვაშინგტონის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის 

პათოლოგიისა და კანცეროგენეზის დეპარტამენტი; 

• ხორვატიის კვანტური-გენეტიკის სამედიცინო ცენტრი, ზაგრები. 



      წინაკლინიკური  და კლინიკური გამოცდების საფუძველზე  
GA-40 

დარეგისტრირებული იქნა შემდეგ ქვეყნებში: 
სარეგისტრაციო მოწმობები [10]. 

 

საქართველოში –   ანტისიმსივნური და იმუნოტროპული ინოვაციური სამკურნალო პრეპარატი.  

კოდი: ATC: L03A,  ATC: L01C. 

 

ყირგიზეთი - ანტისიმსივნური და იმუნოტროპული ინოვაციური სამკურნალო პრეპარატი  

   კოდი: ATC: L01C,  ATC: L03A. 

 

უკრაინა –      ანტისიმსივნური და იმუნოტროპული ინოვაციური სამკურნალო პრეპარატი  

   კოდი: ATC: L03A; ATC: L01C       

 

რუსეთის ფედერაცია – გაცემულია რეგისტრაციის წინა სერთიფიკატი ანტისიმსივნური და 

იმუნოტროპული ინოვაციური სამკურნალო პრეპარატი  
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GA-40  
შემადგენლობა და სტრუქტურა 

 

• GA-40 წარმოადგენს ბუნებრივი პეპტიდების სტანდარტიზებულ კომპლექს ლიოფილიზირებული 
თეთრი ფხვნილის სახით, რომელიც მიღებულია ეკოლოგიურად სუფთა მცენარეული 
ნედლეულიდან. სამედიცინო პრაქტიკაში გამოიყენება გამჭვირვალე, უფერო სითხის სახით. 

  

• პრეპარატის შედგენილობა  

       აქტიური სუბსტანცია: პეპტიდების კომპლექსი 

       დამხმარე ნივთიერებები: ნატრიუმის ქლორიდი და კალიუმის დიჰიდროფოსფატი.  

 

• შესწავლილია GA-40-ის შემადგენელი პეპტიდების პირველადი სტრუქტურა – დადგენილია 
ქიმიური ფორმულა (ამინომჟავური შემადგენლობა, ამინომჟავათა თანმიმდევრობა, 
მოლეკულური მასები).  

 

• GA-40 დაპანტებულია საქართველოსა და ევროპაში. საპატენტო ძიების შედეგად დადგინდა, GA-
40-ის შემადგენელ პოლპეპტიდებს არ გააჩნიათ ანალოგები [11],[12].   

 
Великий Н.Н. Отчет об определении количественного и качественного состава препарата ГА-40. - Киев: Институт биохимии им. Палладина НАН 

Украины, 2007.   
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არის თუ არა GA-40 უსაფრთხო ? 

        GA-40-ის კლინიკაში გამოყენების  20-წლიანმა გამოცდილებამ აჩვენა, რომ ის არ არის ტოქსიკური, არ 

გააჩნია უკუჩვენებები და გვერდითი მოვლენები, შესაბამისად სრულიად უსაფრთხოა ორგანიზმისათვის.  

        GA-40-ის უსაფრთხოება შესწავლილია ფართო პროგრამით: 

• ცხოველთა და ადამიანის უჯრედულ კულტურებზე ( in vitro) 

• ცხოველებზე (თეთრი ხაზოვანი თაგვები, ბოცვერები. ) (in vivo) 

• კლინიკაში პაციენტებზე 

•  შესწავლილია: მწვავე ტოქსიკურობა, კუმულაცია, ქრონიკული ტოქსიკურობა, ქრონიკული ტოქსიკურობის 

სპეციფიკური სახეობები რეპროდუქციული ტოქსიკურობა, ინტეგრალური მაჩვენებლები, ლოკალური 

გამღიზიანებელი მოქმედება, სისხლის ბიოქიმიური მაჩვენებლები, გულსისხლძარღვთა და სუნთქვის 

სისტემები, პერიფერიული სისხლის იმულოგიური მაჩვენებლები, იმუნოტოქსიკურობა, ნორმალური 

ანტისხეულების წარმოქმნა, ალერგიული რეაქციები, მოქმედება კომპლემენტარულ სისტემაზე, საერთო 

ანაფილაქსია, ზემგრძნობელური რეაქციები, ციტოგენური და მუტაგენური აქტივობები, შენელებული ტიპის 

ზემგრძნობელური რეაქციები,  გავლენა Kon-A ინდუცირებულ ანთებით პროცესებზე და ორგანიზმის 

გენერაციულ ფუნქციებზე. 



 
 არის თუ არა GA-40 უსაფრთხო ?  

ნაჩვენებია, რომ GA-40-ი 40-ჯერადი თერაპიული დოზის გამოყენების პირობებშიც კი სრულიად 
უსაფრთხოა ორგანიზმისათვის.  

 

ტოქსიკოლოგიურმა, მაკრომორფოლოგიურმა, მიკრომორფოლოგიურმა პათომორფოლოგიურმა, 
ფიზიოლოგიურმა, ბიოქიმიურმა, ჰისტოსტრუქტურულმა, პათოფიზიოლოგიურმა, იმუნოლოგიურმა 
და სხვა მეთოდებით გამოკვლევებმა აჩვენა რომ:  

 

GA-40 არ იწვევს ლოკალურ ანთებას და ალერგიულ რეაქციებს, პათოლოგიურ ცვლილებებს 
პერიფერიული სისხლის ბიოქიმიურ, იმუნოლოგიურ და სხვა მაჩვენებლებში, არ ახდენს გავლენას 
ლიპიდებისა და ნახშირწყლების მეტაბოლიზმზე. 

 

GA-40 არ იწვევს მორფოლოგიურ და ჰისტოსტრუქტურულ ცვლილებებს ორგანოზმის გარეთა და 
შიდა ორგანოებში: გულში, ღვიძლში, ელენთაში, ნაწლავებში, პანკრეასში, ცენტრალურ ნერვულ 
სისტემაში (ქცევებზე) და ორგანიზმის სხვა ქსოვილებში; ასევე ორგანიზმის ტემპერატურისა და წნევის 
ცვლილებას.  

 

 

 

 
                                                                                                             GA-40  გამოცდების შედეგები [S-1], [S-2], [P-1];  [C-1]. 
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GA-40 ის ფარმაკოლიური თვისებები 
 პირდაპირი  ანტისიმსივნური  მოქმედება  კიბოს  უჯრედებზე 

     

 
 
 
 

 
 

• წინაკლინიკურმა და კლინიკურმა გამოცდებმა აჩვენეს, რომ ქიმიო და რადიოთერაპიისაგან 
განსხვავებით GA-40 გამოირჩევა შერჩევითობით თავის მოქმედებაში. კერძოდ, მოქმედებს 
მხოლოდ კიბოს უჯრედებზე და იწვევს  მათ დესტრუქციას აპოპტოზის გზით (უჯრედის 
პროგრამირებული სიკვდილი), ლიტ. [13], [14];  ვიდეო. [8]. 
 

    
 

             
 
                      
 
                        
 
 
 
  

 
 
 
 

       GA-40-ის პირდაპირი მოქმედება    ნორმალურ და კიბოს უჯრედებზე.   
       in vitro ექსპერიმენტები ნორმალურ და კიბოს უჯრედთა მოკლევადიან  სუსპეზიურ  

 კულტურებზე.   
 

GA-40-ის გამოცდების შედეგები [P-2],[C-2]. 
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  GGA-40  
ანტისიმსივნური მოქმედება  

ადამიანის ლეიკემიურ უჯრედებზე 
  

GA-40-ის ანტიმიელოლეიკოზური მოქმედება. 
• წინაკლინიკურმა და კლინიკურმა გამოცდებმა აჩვენეს, რომ GA-40, სხვა ანტილეიკემიური 

სამკურნალო პრეპრატებისაგან განსხვავებით, პირდაპირ და სპეციფიკურად მოქმედებს ადამიანის 
ლეიკემიურ უჯრედებზე და იწვევს მათ დიფერენცირებას, ანუ გარდაქმნას ნორმალურ მიელოიდურ 
უჯრედებად.  

GA P  

GA-40-ის პირდაპირი მოქმედება ადამიანის მიელოლეიკემიურ უჯრედებზე. პრეპარატის მოქმედების 
შედეგად ლეიკემიური უჯრედები განიცდიან დიფერენცირებას და გარდაიქმნებიან ნორმალურ 
მიელოიდურ უჯრედებად (ეფექტურობა 90% მეტი). დასკვნას საფუძვლად უდევს   GA-40- ის გავლენით 
ლეიკემიური უჯრედის ზედაპირზე  СВ11b integrin/alfa M ანტიგენის ექსპრესია. კვლევები ჩატარებულია  in 
vitro  ექსპერიმენტებში  HL-60 შტამის მოკლევადიან უჯრედთა სუსპენზიურ კულტურებზე. 
                                                                                                          GA-40-ის გამოცდების შედეგები [P-3]. 
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GA-40 direct effect on Myeloid Leukemia Cells new.docx
GA-40 direct effect on Myeloid Leukemia Cells new.docx


                   GA-40-ის იმუნოთერაპიული  ანტისიმსივნური მოქმედების 
მექანიზმები   

 
• GA-40 ზეგავლენას ახდენს პერიფერიული სიისხლის მონონუკლეალურ უჯრედებზე (PBMC). PBMC-ს 

უჯრედებს განეკუთვნებიან  T–ლიმფოციტები (T- ჰელპერები, ციტოტოკსიკური T-უჯრედები, T-
სუპრესორები), B-ლიმფოციტები, ბუნებრივი კილერები (NK-უჯრედები), მონოციტები, მაკროფაგები 
და დენდრიტული უჯრედები. სისხლში ეს უჯრედები წარმოადგენენ იმუნური სისტემის ჰუმორალურ და  
უჯრედულ კომპონენტებს, რომლებიც ჩართულნი არიან კიბოსთან, ინფექციებთან და სხვა 
დაავადებებთან ბრძოლაში. ვიდ. [9], [10].   

 

 

 

 

 
GA-40-ის ზემოქმედებით აქტივირებული მონონუკლეარული უჯრედები გამოიმუშავებენ ციტოკინებს: 
სიმსივნის ნეკროზის ფაქტორს (TNF-α) და ინტერფერონს (INF-ү), რომლებიც ამოიცნობენ ორგანიზმში 
არსებულ სიმსივნის უჯრედებს და ანადგურებენ მათ აპოპტოზის გზით. 
 

GA-40-ის გამოცდების შედეგები [C-3]. 
 
 
. 
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GA-40  
იმუნოთერაპიული მოქმედების მექანიზმები 

მონონუკლეარული უჯრედების აქტივაციის მოლეკულური მექანიზმები 
ვიდეო [11] 

 

GA-40-ის  გამოცდების შედეგები [C-4] 
]. 
 

 
განმარტებები და მოკლე 
აღწერა. ვიდეო [C-4.1]   
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GA-40 
    იმუნოთერაპიული ანტისიმსივნური მოქმედების მექანიზმები 

  
• GA-40-ით აქტივირებული მაკროფაგები პროდუცირებენ სიმსივნის ნეკროზის ფაქტორს (TNF-α)  და 

ү-ინტერფერონს (INF-ү). აღნიშნული ციტოკინები ორგანიზმში ამოიცნობენ კიბოს უჯრედებს და 
იწვევენ მათ განადგურებას აპოპტოზის გზით.  ვიდ. [12], [13],[14]. 

GA-40-ით აქტივირებული მონოციტები   იწყებენ  ციტოკინების სეკარეციას (TNF-α, INF-ү), რომლებიც 
ამოიცნობენ და სპეციფიკურად უკავშირდებიან კიბოს უჯრედების ზედაპირზე განლაგებულ, 
ეგრეთწოდებულ სიკვდილის რეცეპტორებს (DR). კავშირის წარმოქმნის შედეგად სიკვდილის 
რეცეპტორები გადასცემენ უჯრედს სიგნალს გადაპროგრამების შესახებ, შედეგად ირთვება ამ უჯრედის 
შეუქცევადი თვითსიკვდილის  პროგრამა - აპოპტოზი. ეს პროცესი  განაპირობებს ორგანიზმში 
არსებული კიბოს უჯრედების თვითგანადგურებას.  

Immunotherapy׃ Boosting the immune system to fight cancer.mp4
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 წინაკლინიკური და კლინიკური კვლევების შედეგებმა აჩვენა, რომ პრეპარატი GA-40–ი  იწვევს 
ანტისიმსივნური უჯრედული იმუნიტეტის აქტივაციას. შეინიშნება ციტოტოქსიური T–უჯრედებისა (CTL) 
რაოდენობის მატება, ასევე ნეიტროფილებისა (NF) და მაკროფაგების (MF) ფაგოციტოზური ინდექსის 
ზრდა 64,4% და  96,6%–ით, შესაბამისად. ვიდ. [15],[16] [17].  

 

GA-40  
იმუნოთერაპიული ანტისიმსივნური მოქმედების მექანიზმები 

 

 NF 

GA-40-ით აქტივრებული ციტოტოკსიკური უჯრედები (CTL, MF, NF) ამოიცნობენ ორგანიზმში არსებულ 
კიბოს უჯრედებს და იწვევენ მათ განადგურებას კიბოს უჯრედებთან კონტაქტის შედეგად გამოყოფილი 
ლიტიკური თვისებების მქონე პერფორინის მოლეკულებით. ეს უკანასკნელნი ხვრეტენ კიბოს უჯრედის 
მემბრანას და იწვევენ მის ლიზისს. ასევე GA-40-ით აქტივირებული ციტოტოქსიკური უჯრედები, 
პერფორინთან ერთად, სეკრეტირებენ ციტოტოქსინს, გრანზიმებს, გრანულიზინს, რომლებიც პერფორინის 
მოქმედების შედეგად აღწევენ სამიზნე კიბოს უჯრედებში და იწვევენ კიბოს უჯრედების პროგრამირებულ 
სიკვდილს - აპოპტოზს.  

GA-40-ის  გამოცდების შედეგები  [C-5] 
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       GA-40 
იმუნოთერაპიული ანტისიმსივნური მოქმედების მექანიზმები 

 
 წინაკლინიკურმა და კლინიკურმა გამოცდებმა აჩვენა, რომ GA-40-ი იწვევს ბუნებრივი მკვლელი უჯრედების 

(NK-cell) მნიშვნელოვან ზრდას ორგანიზმში. 

•  GA-40-ით აქტივირებული მაკროფაგები და მონონუკლეარული უჯრედები (MNC) ახდენენ ციტოკინების 
(TNF, INF, IL-2) სეკრეციას. გამოთავისუფლებული ციტოკინები ააქტივებენ მოსვენებულ მდომარეობაში მყოფ 
ბუნებრივ მკვლელ უჯრედებს (NK-უჯრედებს), რომლებიც ამოიცნობენ და გარს ერტყმიან   სამიზნე კიბოს 

უჯრედებს და ახდენენ მათ განადგურებას აპოპტოზის გზით. ვიდ. .[18], [19], [20], [21] [22].   

 

 

 

 

 

 

აქტივირებული NK-უჯრედები ექსპესირებენ  ზედაპირულ ცილებს FASL-ლიგანდებს (FASL, Apo1L, CD95L), 
რომლებიც უკავშირდებიან კიბოს უჯრედის ზედაპირზე განლაგებულ FAS (Apo1) (CD95) მოლეკულებს. კიბოს 
უჯრედსა და NK-უჯრედებს შორის ურთიერთქმედების შედეგად ხდება კიბოს უჯრედების გადაპროგრამირება 
და ირთვება მათი თვითგანადგურების პროცესი-აპოპტოზი.   
NK-უჯრედები კიბოს უჯრედებს კლავს სხვა მექანიზმითაც: ანტისხეულზე (AB), დამოკიდებული უჯრედის 
ციტოტოკსიკური მოქმედების (ADCC) გზით. ამ შემთხვევაში  კიბოს უჯრედი, ზედაპირული ანტისხეულის Fc 
ნაწილით უკავშირდება NK-უჯრედებზე Fc რეცეპტორს (FCR)  და აინდუცირებს NK-უჯრედების მიერ 
პერფორინების და გრანზიმების სეკრეციას და კიბოს უჯრედებს განადგურებას აპოპტოზის გზით.  

GA-40-ის გამოცდების შედეგები [C-5]  
 [32]. 
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     GA-40–ის  ანტიანგიოგენური  ანტისიმსივნური მოქმედება 
  
 
 
 

           ანტიანგიოგენური თერაპია: სიმსივნის მკურნალობის ახალი სტრატეგია ონკოლოგიაში 
• ცნობილია კიბოს მკურნალობის ანტიანგიოგენური პრეპარატები. მათი დანიშნულებაა ახალ სიმსივნურ 

წარმონაქმნში სისხლძარღვების ფორმირების შეჩერება. ეს უკანასკნელი განაპირობებს სისხლის მიწოდების 
გარეშე დარჩენილი სიმსივნური უჯრედების განადგურდებას, ვინაიდან  მათ  აღარ მიეწოდებათ სიცოცხლის, 
გამრავლებისა და ზრდისათვის აუცილებელი ჯანგბადი, საკვები, ბიოლოგირად აქტიური ნაერთები და 
მინერალები. ასევე მიიღწევა სისხლაძარღვებისა და სისხლის მომოქცევის სისტემის საშუალებით 
მეტასტაზების გავრცელების პროცესების შეჩერება. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ დღემდე ვერ ხერხდება მათი 
ონკოლოგიაში ფართოდ გამოყენება, დაბალი კლინიკური ეფექტურობისა და გვერდითი მოვლენების 
გამოვლინების გამო. ლიტ. [15]; ვიდეო. [23], [24], [25], [26]. 

• არსებული ანტიანგიოგენური პრეპარატებისაგან განსხვავებით GA-40-ს გააჩნია მაღალი კლინიკური 
ეფექტურობა (70%) და სრულიად უსაფრთხო მოქმედება ორგანიზმზე. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• GA-40 ამცირებს სისხლში სისხლძარღვების ენდოთელიალური უჯრედების ზრდის ფაქტორის (VEGF) 
რაოდენობას, რის შედეგადაც აჩერებს სიმსივნურ წარმონაქმნში ახალი სისხლძარღვების ფორმირების ანუ 
ნეოვასკულარიზაციის პროცესებს. 

• GA-40 ანტიანგიოგენური მოქმდება იწვევს სიმსივნის ზრდის შეჩერებას, მის დაშლას და მეტასტაზების 
გარცელების თავიდან აცილებას.   

 

 

 

 

 

 

•   

GA-40-ის  გამოცდების შედეგები [P-4,[P-5]. 
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GA-40 
ფაგოციტოზის აქტივაცია  

მნიშვნელოვანი ფაქტორი ონკოლოგური ავადმყოფების მკურნალობის ეფექტურობის 
ასამაღლებლად 

  

  
 

• GA-40 იწვევს ნეიტროფილებისა და მაკროფაგების ფაგოციტოზის აქტივაციას. 

• კვლევის შედეგებმა აჩვენეს, რომ GA-40-ის ორგანიზმში შეყვანის შედეგად შეინიშნება ნეიტროფილებისა 
და მაკროფაგების ფაგოციტოზის ინდექსის მნიშვნელოვანი ზრდა, რომელიც შეადგენს 64.4% და 96.6%-ს 
შესაბამისად.  

• იმუნური სისტემის აღნიშნული უჯრედების ფაგოციტოზის აქტივაცია იწვევს მკურნალობის შედეგად 
დაშლილი სიმსივნური უჯრედების ფრაგმენტებისა და დაგროვილი ტოქსინების აქტიურ ფაგოციტოზს და 
მათ ნეიტრალიზაციას. 

• GA-40-ით ფაგოციტოზის აქტივაცია ასუფთავებს ორგანიზმს სხვადასხვა მიკრობებისაგან, რომლებიც დიდ 
ზიანს აყენებენ ონკოპაციენტებს, რომლებსაც როგორც წესი დაქვეითებული  იმუნიტეტი გააჩნიათ.  
 

 

 

                           

 

 

 

 
                                     

                                      

simsivner  
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• GA-40–ით ინიცირებული ზემოთაღნიშნული პროცესები ხელს უშლიან  ონკოპაციენტებში ინტოქსიკაციის 
განვითარებას და თავიდან აიცილება ქიმიო- და რადიოთერაპიებით გამოწვეული მკურნალობის 
იძულებით შეწყვეტა, შესაბამისად მკურნალობა მაღალი ეფექტურობით და გართულებების გარშე 
მიმდინარეობს. ვიdეო. [27], [28], [29]], [30], [31], [32]. 

 GA-40-ის  გამოცდების შედეგები  [C-6] 
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GA-40 
 ანტიოქსიდანტური აქტივობა  

მნიშვნელოვანი ფაქტორი ონკოლოგური ავადმყოფების მკურნალობის ეფექტურობის 
ასამაღლებლად 

  

 
 

• GA-40-ს გააჩნია ძლიერი ანტიოქსიდანტური აქტივობა (თავისუფალი რადიკალების ნეიტრალიზაციის 
უნარი).  

• GA-40 იწვევს სისხლში სეროტონინის, რძის და პიროყურძნის მჟავის, კსანტინის, შარდოვანასა და 
წყალბადის ზეჟანგის რაოდენობის შემცირებას. GA-40 იწვევს გაუწყვილებელი ჟანგბადისა და ერთი 
ელექტრონით გაუწყვილებელი წყალბადის ნეიტრალიზაციას. ეს უკანასკნელნი წარმოადგენენ 
თავისუფალ რადიკალებს, რომელთა მომატებული რაოდენობა განსაკუთრებით მაღალია 
ონკოპაციენტებში, განსაკუთრებით ქიმიო- და რადიოთერაპიებით მკურნალობისას.     

• GA-40-ის ანტოქსიდანტური აქტივობა განაპირობებს თავისუფალი რადიკალებით ინიცირებული 
ორგანიზმში მიმდინარე არასასურველი პროცესების ბლოკირებას. [ვიდეო.  [33 ], [34 ], [35]. 

 

  

             GA-40-ის  გამოცდების შედეგები   [[P-6],[P-7].  
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- GA-40-ის ფარმაკოლოგიური თვისებების ფართო სპექტრი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• წარმოდგენილი სქემა არის GA-40-ის მულტიფუნქციონალური აქტივობის ილუსტრაცია. სქემიდან ჩანს, რომ 
GA-40-ს გააჩნია პლეიტროპული (ერთზე მეტი, მულტი-ფარმაკოლოგიური თვისება) ეფექტი ორგანიზმზე.  

• მსგავსი თვისებები ახასიათებთ  ადამიანისა და ცხოველური წარმოშობის რიგ პეპტიდებს. კერძოდ, როგორც 
ცნობილია, სიმსივნის ნეკროზის ფაქტორს (TNF-α) და ინტერფერონს (INF-Y), მსგავსად GA-40 -ისა, 
გააჩნიათ პირდაპირი მოქმედება სიმსივნურ და ვირუსით ინფიცირებულ  უჯერედებზე და იწვევენ მათ 
განადგურებას აპოპტოზის გზით. ამავე დროს ამ ცხოველურ ციტოკინებს,  ისევე როგორც GA-40-ს, გააჩნია 
პლეიტროპული ეფექტი იმუნიტეტზე, რომელიც წარმოადგენს ცენტრალური და პერიფერიული იმუნური 
სისტემის ორგანოების იერარქიულ ერთიანობას და გააჩნიათ საერთო წარმოშობა და ფუნქიონირების 
საერთო მექანიზმები. 

• ამდენად, GA-40-ის მოქმედება, ორგანიზმის იერარქიულად ურთიერდაკავშირებულ იმუნურ სისტემაზე, 
ინიცირებს  მისი ფართო სპექტრის ფარმაკოლოგიური თვისებების გამოვლენას, რომელიც საფუძვლად 
უდევს GA-40-ის სამკურნალო თვისებების მრავალფეროვნებას, მაღალ თერაპიულ ეფექტურობასა და 
უსაფრთხო მოქმედებას.   

 

 



 სიმსივნის მკურნალობის ლოკალისტიკური კონცეფცია 
 
 

 
ლოკალისტური კონცეფცია სიმსივნეს განიხილავს როგორც სხეულის ცალკეული ორგანოს დაავადებას. 
ლოკალისტიკურ კონცეფციაზე დაფუძნებული მკურნალობა ითვალისწინებს ორგანიზმში წარმოქმნილი 
სიმსივნის მკურნალობას ძირითადად სტანდარტული მეთოდებით. ეს არის ქირურგიული ჩარევა, ქიმიო-, 
რადიოთერაპია და ჰორმონოთერაპია. დღეისათვის აშკარა ხდება, რომ სიმსივნის, და განსაკუთრებით 
ავთვისებიანი სიმსივნის, ტრადიციული მეთოდებით მკურნალობის შედეგები არადამაკმაყოფილებელია, 
მაგალითად  ქირურგიული ჩარევისას იზრდება რისკი არსებული ფარული მეტასტაზებიდან (რომელიც 
ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ ონკოპაციენტებში გავრცელებულია 70% ალბათობით), ახალი 
სიმსივნური წარმონაქმნის ჩამოყალიბების. ქიმიო- და რადიოთერაპიები იწვევენ სიმსივნის უჯრედების 
რეზისტენტულობის განვითარებას ამ თერაპიების მიმართ, ახალ მუტაციებს ახალი სიმსივნეების 
წარმოქმნით, იმუნიტეტის დაქვეითებას, ორგანიზმში ნორმალური და განსაკუთრებით მზარდი უჯრედების 
განადგურებას, ინტოქსიკაციას და მკურნალობის იძულებით შეწყვეტას, რაც განაპიობებს 
ონკოპაციენტების ადრეულ სიკვდილს. [16].  

 
 
 
 

ქირურგიული ჩარევა  [35.1] 

 
ქიმიოთერაპია  რადიოთერაპია [17] [18], [19],[20], [21], 

[22].  ვიდ.  [36]  [36.1] 
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სიმსივნის მკურნალობის ჰოლისტიკური კონცეფცია 
 
 

ჰოლისტიკური კონცეფციის მიხედვით სიმსივნე არის, ორგანიზმში მიმდინარე პათოლოგიური პროცესების 
მიზეზით განვითარებული ქრონიკული დაავადების, შედეგი. სიმსივნის მკურნალობის ჰოლისტიკური 
კონცეფცია ითვალისწინებს ონკოპაციენტების ორგანიზმში მიმდინარე პათოლოგიური პროცესების 
ბლოკირებას, ორგანიზმში დარღვეული სტრუქტურულ-ფუნქციონალური წონონასწორობის აღდგენას, და 
პარალელურად, სიმსივნურ წარმონაქმნზე უშუალო ზემოქმედებას ფრთხილი და კარგად გათვლილი 
ტრადიციული მეთოდებით.   

 

•                “A holistic approach to cancer therapy”. Author: Wolfgang Woeppel, M. D. [16]. 
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 სიმსივნის მკურნალობის ჰოლისტიკური კონცეფცია 
 
 • ჰოლისკური კონცეფციის მიხედვით, სიმსივნის ეფექტური მკურნალობისათვის აუცილებელია 

კომპლექსური მიდგომა. კერძოდ, გარემო და შიდა უარყოფითი ფაქტორების მოქმედების ბლოკირება 
და ნეიტრალიზაცია. ორგანიზმში მიმდინარე პათოლოგიური პროცესების და მათი უარყოფითი 
ურთიერთგავლენის ბლოკირება. ორგანიზმში დარღვეული წონასწორობის აღდგენა გაცილებით 
ეფექტურს ხდის ტრადიციული მეთოდებით მკურნალობას და ამასთან ერთად მინიმუმამდე დაყავს 
ინტოქსიკაციის, რეციდივებისა და ახალი სიმსივნის წარმოქმნის რისკი. ჰოლისტიკური მიდგომის 
მიხედვით სიმსივნის მკურნალობა ოთხი ძირითადი ელემენტითაა წარმოდგენილი: ტრადიციული 
თერაპია, ბაზისური თერაპია, იმუნოთერაპია და ფსიქოთერაპია [16]. 
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GA-40 
 GA-40 როგორც ჰოლისტიკური სამკურნალო პრეპარატი  

  
   

 

1. GA-40  როგორც ტრადიციული თერაპიული საშუალება:        GA-40 ავლენს პირდაპირ 
ციტოტოქსიკურ მოქმედებას   კიბოს უჯრედებზე. ქიმიოპრეპარატებისაგან განსხვავებით  

სრულიად უსაფრთხოა ორგანიზმისათვის.  

    

 2. GA-40  როგორც იმუნითერაპიული საშუალება:   GA-40 ახდენს ონკოპაციენტების ორგანიზმში, 
როგორც წესი,  დაქვეითებული იმუნიტეტის სრულ აღდგენა-მობილიზაციას. 

 

3. GA-40  როგორც ბაზისური თერაპიული საშუალება:      GA-40-ს გააჩნია ორგანიზმის დეტოქსიკაციის, 
ორგანოების კომპენსატორული რეგენერაციის უნარი და  ანტიოქსიდანტური    მოქმედება.  

 

4. ფსიქოთერაპიული საშუალება:     GA-40 აუმჯობესებს ონკოპაციენტების სიცოცხლის ხარისხს, გუნება-
განწყობილებას  და უჩნდებათ სიცოცხლის იმედი.         

 

 



GA-40 თერაპიული ეფექტის შეფასება სიმსივნით დაავადებულ 
პაციენტებში 

 
კლინკური გამოცდების შედეგები  

 

• კლინკური გამოცდები ჩატარდა საქართველოს, უკრაინისა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში.  
 
 

• GA-40–ის თერაპიული ეფექტურობა გამოკვლეულ იქნა ავთვისებიანი სიმსივნის 1-2 და 3-4 სტადიების 
მქონე პაციენტზე (მონოთერაპია,  ქირურგიულ ოპერაციამდე და მის შემდეგ, ქიმიოთერაპიასთან და 
სხივურ თერაპიასთან კომბინაციაში). 
 

• GA-40 გამოყენებულ იქნა შემდეგი ტიპისა და ლოკალიზაციის სიმსივნის სამკურნალოდ: კანის, თავის 
ტვინის, ხორხის, სარძევე ჯირკვლის, ღვიძლის, კუჭის, ნაწლავების, საშვილოსნოს, საშვილოსნოს ყელის, 
კუჭქვეშა ჯირკვლის, შარდის ბუშტის,  თირკმლის, პროსტატის, ნაღვლის ბუშტის,  სათესლე პარკების, 
საკვერცხეების, საშოს, ზურგის ტვინის, ელენთის, ლიმფომის, ლიმფოგრანულომატოზის, 
ლიმფოსარკომის, ლეიკემიის. 

GA-40-ის  გამოცდების შედეგები [C-1] 
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GA-40 თერაპიული ეფექტის შეფასება სიმსივნით დაავადებულ პაციენტებში  

(ტერმინალური მე-4 სტადია) 
 

GA-40-ის  გამოცდების შედეგები [C-1]. 
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GA-40  
 თერაპიული ეფექტურობა 

 

GA-40-ის კლინიკური ეფექტურობის შეფასება ( მონოთერაპია მე-3 და მე-4 სტადიის პაციენტებზე) 

საუკეთესო ეფექტი 
(მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება) 12% 

კარგი ეფექტი (გაუმჯობესება) 33% 

დამაკმაყოფილებელი ეფექტი 
(პროცესის სტაბილიზება) 46% 

 ეფექტის გარეშე   9% 

12%

33%

46%

9%

უარყოფითი ეფექტი    0% 

                     GA-40-ის  გამოცდების შედეგები [C-1] 
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    GA-40 თერაპიული ეფექტის შეფასება სიმსივნით დაავადებულ პაციენტებში.  
              GA-40  მონოთერაპია და კომბინაციაში ქიმიო- და რადიოთერაპიასთან 1-2 და 3-4 სტადია. 

 აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები 2009-2013.  
 

 
 
 

GA-40-ის  გამოცდების შედეგები [C-1 
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GA-40 
მონოთერაპია 
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(1)   GA-40-ით მკურნალობამდე 
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ღვიძლის პირველადი კიბოს ნაწილობრივი რეგრესია 
 

(1)   GA-40-ით მკურნალობამდე 
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      1                                              2 



 GA-40 -ის უნიკალურობა და მაღალი თერაპიული ეფექტურობა 
 

 

GA-40 უნიკალურობას და მაღალ თერაპიულ ეფექტურობას განსაზღვრავს მისი 
აბსოლუტური უსაფრთხო მოქმედება და იმავდროულად 7 ძლიერი თერაპიული ეფექტი,  

მათგან 5 განაპირობებულია ძლიერი ანტისიმსივნური მოქმედებით და 
 2 ანტიოქსიდანტური თვისებით და დეტოკსიკაციის უნარით 

 

 

GA-40 ორგანიზმისათვის სრულიად უსაფრთხოა. 
   

 GA-40 -ის კლინიკაში გამოყენების  20-წლიანმა გამოცდილებამ აჩვენა, რომ ის არ არის 
ტოქსიკური, არ გააჩნია უკუჩვენებები, გვერდითი მოვლენები, 40-ჯერადი თერაპიული 
დოზის გამოყენების პირობებშიც კი სრულიად უსაფრთხოა ორგანიზმისათვის.  
 

 
 

 



 
 

GA-40  სიმსივნის მკურნალობის მაღალი ეფექტურობა განისაზღვრება 5 
აბსოლუტურად განსხვავებული ანტისიმსივნური მოქმედების მექანიზმებით. 

 

GA-40  ორგანიზმში არსებულ სიმსივნეს და მეტასტაზებს ანადგურების 5 
განსხვავებული მექანიზმით: 

 

1. GA-40  მოქმედებს უშუალოდ კიბოს უჯრედებზე და იწვევს მათ  განადგურებას 
 აპოპტოზის (უჯრედის პროგრამირებული სიკვდილი) გზით. 

 

2. GA-40 იწვევს სიმსივნის ლეიკემიური  უჯრედების  გარდაქმნას ნორმალურ 

  მიელოიდურ უჯრედებად.  

 

4. GA-40 აინდუცირებს  ადამიანის მონონუკლეალური უჯრედების მიერ  

 სიმსივნის ნეკროზის ფაქტორის (TNF-α) და ინტერფერონის   (INF-Y)  
 წარმოქმნას ორგანიზმში. ეს ციტოკინები იწვევენ,  ორგანიზმში არსებული 
 სიმსივნური წარმონაქმნებისა და მეტასტაზების დაშლას. 
    

5. GA-40--ით, მოსვენების მდგომარეობიდან   აგრესიულ ფორმაში გადაყვანილი 
 იმუნიტეტის ციტოტოქსიკური T-უჯრედები, ბუნებრივი მკვლელი 
 უჯრედები (NK-უჯრედები), მაკროფაგები და ნეიტროფილები ამოიცნობენ, 
 გარს ერტყმიან და ანადგურებენ ორგანიზმში არსებულ სიმსივნურ 

 წარმონაქმნებსა და მეტასტაზებს.  



GA-40 -ის 
  7 ძლიერი თერაპიული ეფექტიდან 2-ის განმსაზღვრელია დეტოკსიკაციური 

და ანტიოქსიდანტური თვისება. 
 

GA-40 -ის დეტოკსიკაციური  მოქმდების უნარი 

 

6.  GA-40 იწვევს ნეიტროფილებისა და მაკროფაგების ფაგოციტოზის აქტივაციას, რაც 
 უზრუნველყოფს   მკურნალობის შედეგად დაშლილი  სიმსივნური 
 უჯრედების ფრაგმენტებისა და დაგროვილი ტოქსინების აქტიურ  შთანთქმას 
და მათ ნეიტრალიზაციას. ასუფთავებს ორგანიზმს სხვადასხვა  მიკრობებისაგან. 
ამგვარად, GA-40 უზრუნველყოფს ორგანიზმის დაცვას  ინტოკსიკაციისაგან, რომელიც 
როგორც წესი შეინიშნება ონკოავადმყოფებში  ტრადიციული მეთოდებით   

მკურნალობისას. 
 

GA-40 -ის ანტიოქსიდანტური მოქმედების უნარი 

 

7. GA-40 გააჩნია ძლიერი ანტიოქსიდანტური (თავისუფალი რადიკალების 
 ნეიტრალიზაციის  უნარი) და შესაბამისად ციტოპროტექტორული  თვისებები.  
როგორც წესი თავისუფალი რადიკალები დიდი  რაოდენობით წარმოიქმნება 
 და გროვდება ორგანიზმში ქიმიო და  რადიოთერაპიული მკურნალობის 
 შედეგად. თავისუფალი რადიკალები  იწვევენ უჯრედებში მუტაციებს და 
 ახალი ტიპის სიმსივნის განვითარებას.  



 GA-40   კლინიკური  ეფექტურობა 
 

პირველი სტადია: ონკოპაციენტების GA-40-ით პერმამენტული და ხანგრძლივი მონოთერაპია, 
 როდესაც სიმსივნური წარმონაქმნის ზომა არ აღემატება 1 სანტიმეტრს, იწვევს 
 სიმსივნის სრულ  რეგრესიას და პაციენტის სრულ გამოჯანმრთელებას. თუ 
 სიმსივნის ზომა აღემატება 1 სანტიმეტრს, GA-40-ით მკურნალობა ქირურგიულ 
 ჩარევამდე ან კომბინაციაში ქიმიო ან რადიოთერაპიასთან უზრუნველყოფს  
 ორგანიზმში არსებული ფარული მეტასტაზების რეგრესიას, სიმსივნის  პირველადი 
კერის  ზრდის  სიჩქარის  შენელებას, სტაბილიზაციას, სიმსივნის  ნაწილობრივ რეგრესიას 
და ერთ ადგილზე ლოკალიზაციას.  შემდგომი ქირურგიული  ჩარევა ასეთი თერაპიების 
 შემდგომ  გარანტირებულად გამორიცხავს რეციდივებს.    GA-40–ის  გამოყენება 
ქირურგიული ჩარევის შემდეგ პრაქტიკულად  გამორიცხავს  რეციდივის შემთხვევებს. 
 

მეორე და მესამე სტადია: ონკოპაციენტების GA-40-ით  მონოთერაპია, ან კომბინაციაში ქიმიო- 
 და რადიოთერაპიასთან, იწვევს ფარული და ფიქსირებადი მეტასტაზების სრულ 
 რეგრესიას, სიმსივნის პირველადი კერის ზრდის შეჩერებას, ნაწილობრივ რეგრესიას 
 და ლოკალიზაციას, რაც უზრუნველყოფს პაციენტის გადაყვანას ოპერაბელურ 
 მდგომარეობაში. GA-40–ის გამოყენება ქირურგიული ჩარევის შემდეგ პრაქტიკულად 
 გამორიცხავს რეციდივის შემთხვევებს. GA-40-ით  პერმანენტული და ხანგრძლივი 
 თერაპია კომბინაციაში ქიმიო- და რადიოთერაპიასთან ხშირ შემთხვევაში იწვევს 
 სიმსივნის სრულ რეგრესიას და პაციენტის სრულ გამოჯანმრთელებას.  
 

• მეოთხე სტადია: ტერმინალურ სტადიაზე, როდესაც ონკოპაციენტებს უწყდებათ ყოველგვარი 
 მკურნალობა, GA-40-ით  პერმანენტული და ხანგრძლივი მკურნალობა აუმჯობესებს 
 ზოგად მდგომარეობას, ახანგრძლივებს  სიცოცხლეს და აუმჯობესებს მის ხარისხს  
[გამოხმაურებები]. 

. 
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GA-40  ავლენს  მაღალ თერაპიულ ეფექტურობას 
50-მდე არა ონკოლოგიურ  დაავადებაზე  

 
GA-40-ის მოქმედება, ორგანიზმის იერარქიულად ურთიერთდაკავშირებულ იმუნურ 

სისტემაზე, ინიცირებს  მისი მრავალფეროვანი ფარმაკოლოგიური ფუნქციების გამოვლენას, 
რომელიც საფუძვლად უდევს  GA-40-ის სამკურნალო თვისებების ფართო სპექტრს, მაღალ 

თერაპიულ ეფექტურობას და უსაფრთხო მოქმედებას. 
 

GA-40-ს მაღალი სამკურნალო ეფექტი გააჩნია 50-მდე არა ონკოლოგიურ იმ დაავადებებზე, 
რომლებიც დამოკიდებულნი არიან ორგანიზმის იმუნურ პასუხზე და ექვემდებარებიან 
იმუნოთერაპიას.   
კლინიკურმა  გამოცდებმა გამოავლინეს, რომ GA-40 შეიძლება რეკომენდირებულ იქნას 
შემდეგი დაავადებების სამკურნალოდ: იმუნოდეფიციტების, ვირუსული ჰეპატიტები (В, С, D, 
B+ C, F), ციროზი, ჰერპესი, აპვ (ადამიანის პაპილომის ვირუსი), პაპილომები, კანდილომები, 
პოლიპები, ცისტები, ტრიქომონიოზი, მენინგიტი, პოდაგრა, სკლეროდერმია, ლეიკოპლაკია, 
ლეიკოპენია, ერითროპენია, თრომბოპენია, პოსტინფარქტის, პოსტინსულტის და ოპერაციის 
შემდგომი რეაბილიტაცია, ტუბერკულოზი, პროსტატიტი, გლომერულონეფრიტი, ქრონიკული 
ქოლეცისტიტი, მიკრო და მაკროანგიოპათიების პროფილაქტიკა, ქრონიკული ანთებითი 
დაავადებები, ალერგია, ბრონქიალური ასთმა, კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის დაავადებები, 
ავტოიმუნური დაავადებები, დიაბეტი, ქრონიკული გასტრიტი, ნევრასტენია, ფილტვების 
ქრონიკული ინფექციები, დიარეა, სისხლის სუსტი კორონალური ნაკადი,  ცერებრალური 
ათეროსკლეროზი, ენდოკრინოლოგიური დარღვევები, მენსტრუალური ციკლის დისბალანსი, 
მენსტრუალური ციკლის დარღვევები, იმპოტენცია, იმუნოლოგიური უშვილობა, ორგანიზმის 
სისუსტე, მიასტენია, ადრეული სიბერის პრობლემები (გაახალგაზრდავება და სიცოცხლის 
გახანგრძლივება. 
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