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1.ანოტაცია

B ჰეპატიტი დღესდღეობით მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ფართოდ გავრცელებულ

დაავადებას წარმოადგენს. უახლესი მონაცემებით დედამიწის მოსახლეობიდან დაახლოებით

350-400 მილიონი ადამიანი B ჰეპატიტის ვირუსის ქრონიკული მატარებელია. მისი გადაცემა

შესაძლებელია პარენტერალურად - ინფიცირებული სისხლის ან მისი რომელიმე

კომპონენტის გადასხმით, დაბინძურებული ნემსის ან სხვა ინსტრუმენტის გამოყენებით,

ვერტიკალურად - დედისგან შვილზე და სქესობრივი გზით.

HBsAg B ჰეპატიტის ვირუსის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ანტიგენია, რომელიც ღვიძლის

უჯრედების ზედაპირზე ექსპრესირდება და ვირუსმატარებლის სისხლის შრატში ჩნდება უკვე

დაავადების ინკუბაციურ პერიოდშივე, ამიტომ, სისხლის შრატში მისი განსაზღვრა B ჰეპატიტის

დიაგნოსტირების ყველაზე პოპულარულ საშუალებას წარმოადგენს.

HBsAg განსაზღვრა შესაძლებელია რამდენიმე მეთოდით იმუნოქრომატოგრაფიული,

იმუნოფერმენტული (იფა), იმუნოფლუორესცენტული (იფესც) და სხვ. B ჰეპატიტის

დიაგნოსტირებისათვის ასევე გამოიყენება გაცილებით მაღალტექნოლოგიური

იმუნობლოტინგი და პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციაც (პჯრ). სადღეისოდ ყველაზე მაღალი

სიზუსტითა და მგრძნობელობით (99, 9999%) გამოირჩევა სწორედ პოლიმერაზული (პჯრ),

ვინაიდან, იგი ავლენს სისხლში ვირუსის გენეტიკურ მასალას.

ჩემი კვლევის მიზანს წარმოადგენდა HbsAg თვისობრივი ტესტებისა და პჯრ შედეგების

კორელაციური ანალიზი.

გამოკვლეული იქნა 21 ადამიანის სისხლი, აქედან B ჰეპატიტის დიაგნოზით, მიღებული

პჯრ შედეგებით, იყო 14. კვლევისათვის გამოყენებული იქნა იმუნოქრომატოგრაფიული(Intec

Parid Test), თხევადფაზიანი (Intec EIA) და მყარფაზიანი Abbott Axsym MEIA

იმუნოფერმენტული, ასევე, იმუნოფლუორესცენტული Abbott Architec FEIA მეთოდები.

მიღებული შედეგების მიხედვით დაავადებული 14 პაციენტიდან HbsAg სეროპოზიტიურობა

იმუნოქრომატოგრაფიული მეთოდით დეტექტირებული იქნა 9 პაციენტში, თხევადფაზიანი იფა-

თი -12 ში, მყარფაზიანი იფათი  და იმუნოფლუორესცენციით 13-ში.  რაც მიუთითებს
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მყარფაზიანი იფა და იფესც მეთოდების ყველაზე მაღალ მგრძლობელობაზე პოლიმერაზულ

ჯაჭვურ მეთოდთან მიმართებაში.

2.შესავალი და თემის აქტუალობა

B ჰეპატიტი აღმოჩენილი იქნა მე-19-ე საუკუნეში, გერმანიაში, ქარხნის მუშების იმუნიზირების

დროს, ვაქცინით ვაქცინაციის შედეგად ყვავილის წინააღმდეგ. დღესდღეობით B ჰეპატიტი

ფართოდაა გავრცელებული მთელს მსოფლიოში, იგი ხშირად იღებს ქრონიკულ აქტიურ

ხასიათს, რომელიც ღვიძლის ციროზით სრულდება. ღვიძლის სიმსივნის მიზეზიც 80%

შემთხვევაში B ჰეპატიტია.

2.1.B ჰეპატიტით გამოწვეული ინფეცია ადამიანებში

B ჰეპატიტის ვირუსის უშუალოდ სისხლში მოხვედრისას ინფექციური პროცესი პირდაპირ

ვირუსემიით იწყება, ღვიძლში ვირუსის დიფუზიას თან სდევს ზოგადი ტოქსიური ნიშნები.

ჰეპატოციტების ინფიცირება იწვევს იმუნური რეაქციის წარმართვას მათ მიმართ და მათ

ციტოლიზს, რის შედეგადაც ვირუსი კვლავ სისხლში ხვდება, ვითარდება მეორადი ვირუსემია.

B ჰეპატიტის ვირუსი ღვიძლის უჯრედის მიმართ არ იჩენს პირდაპირ ციტოტოქსიურ

მოქმედებას. ციტოლიზი ხორციელდება იმუნური უჯრედების მიერ ჰეპატოციტებზე

ექსპრესირებული ვირუსული ანტიგენის გამოცნობის შემდეგ, რასაც ახორციელებენ NK, T

ქილერული უჯრედები. იმუნური სისტემის ჰიპერაქტიურობას თან მოსდევს იმუნური

კომპლექსების წარმოქმნა, რომლებიც, თავის მხრივ აზიანებს ჰეპატოციტებს. B ჰეპატიტის

დროს პათოლოგიური პროცესების განვითარებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს

აუტოიმუნური რეაქციები. ამ დროს ხდება არა მხოლოდ ინფიცირებული, არამედ,

არაინფიცირებული უჯრედების დაშლაც. ღვიძლის დიფუზური დაზიანების გამო

პათოლოგიური პროცესი წარმოდგენილია სამი ბიოლოგიურ-მორფოლოგიური

სინდრომებით. დაავადების განვითარების მექანიზმში ძირითადია ციტოლიზის სინდრომი. B

ჰეპატიტის ვირუსის ინკუბაციური პერიოდი გრძელდება 2-3 კვირიდან 3 თვემდე. კლინიკური

გამოვლინებაა დისპერსიული მოვლენები, ტემპერატურის მატება, ტკივილები ღვიძლისა და
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ნაღვლის ბუშტის არეში. ჰეპატოციტების ციტოლიზის გამო სისხლში გადადის ღვიძლის

ფერმენტები, ვიტამინები, მიკროელემენტები. ჰეპატოციტებში ენერგეტიკული და ამინოჟავური

ცვლის პროცესთა მნიშვნელოვანი დარღვევის გამო სისხლში გროვდება არომატული,

დაუჟანგავი ფენოლური ნაერთები, ამონიაკი. ღვიძლის დეზინტოქსიკაციური ფუნქციის მოშლის

შედეგად მიმდინარეობს ორგანიზმის ძლიერი ინტოქსიკაცია. ნაღვლის წარმოშობისა და

ექსკრეციის დარღვევის შედეგად ვლინდება ჰიპერბილირუბინემია, ჰიპერქოლესტერინემია,

ყვითლდება კანი, ლორწოვანა, მუქდება შარდი, სიყვითლის პერიოდი გრძელდება 2-3 კვირა.

ამ პერიოდში ღვიძლის გარდა გადიდებულია ელენთაც, რომელიც ღვიძლზე უფრო სწრაფად

უბრუნდება ნორმალურ ზომებს. ჰუმორული იმუნიტეტი იცავს ჰეპატოციტებს ვირუსისგან, ხოლო

უჯრედული მექანიზმები ათავისუფლებს ორგანიზმს ინფიცირებული ჰეპატოციტებისაგან.

რეკონვალესცენციის პერიოდში უმჯობესდება ავადმყოფის თვითგრძნობა, მადა, მატულობს

დიურეზი, ნორმალიზდება ბიოქიმიური და ფერმენტული ძვრები, ცილოვანი ცვლა, ღიავდება

შარდი, პატარავდება ღვიძლი. მჭვავე ინფექციის გადასვლა ქრონიკულში განპირობებულია

რიგი ფაქტორებით, კერძოდ, კი უჯრედული იმუნიტეტის დარღვევებით, a ინტრფრონის და

ინტერლეიკინ 2-ის წარმოქმნის დეფექტებით.

B ჰეპატიტის გართულებებია: ღვიძლის პარენქიმის ნეკროზი, რომელიც ვითარდება

ჰეპატიტის მძიმე ფორმების დროს, ღვიძლისმიერი ენცეფალოპათია, ღვიძლის ციროზი,

ღვიძლის პირველადი სიმსივნე - ციროზის ავთვისებიანი გადაგვარება.
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2.2.გადაცემის მექანიზმი

მეცნიერთა აბსოლიტური უმრავლესობა B ჰეპატიტს საფარი ქსოვილის ინფექციების ჯგუფს

მიაკუთვნებ, რადგან იგი კონტაქტური, კერძოდ სქესობრივი გზით ვრცელდება . მნიშვნელოვან

როლს ინფექციის გავრცელებაში პარენტერული მექანიზმი ასრულებს.რომელიც რეალიზდება

ჰემოტრანსფუზიით და სამედიცინო მანიპულაციების ჩატარებით. ხასგასმით უნდა აღინიშნოს,

რომ ნებისმიერი სამედიცინო მანიპულაციის დროს, როდესაც ადგილი აქვს საფარი

ქსოვილების მთლიანობის დარღვევას, შეიძლება B ჰეპატიტის ვირუსით დაინფიცირება.

პარენტერულ მექანიზმს მიეკუთვნება აგრეთვე ინფექციის გადაცემა ნარკომანებში,

რომლებიც ნარკოტიკულ ნივთიერებებს ინტრავენურად იღებენ.

მესამე გადაცემის მექანიზმი, რომელიც ამ დაავადების დროს გვხვდება არის

ვერტიკალური. ამ დროს დაინფიცირება ხდება როგორც ორსულობისას პლაცენტის გზით

ნაყოფში ვირუსის შეჭრით, ისე ახალშობილის მიერ სამშობიარო გზების გავლისას.

B ჰეპატიტი შეიძლება გავრცელდეს საყოფაცხოვრებო პირობებში, განსაკუთრებით

ოჯახში, რაც შეიძლება მოხდეს თეთრეულით, კბილის ჯაგრისით, მჭრელი საგნებით. ამ გზის

არსებობა განპირობებულია იმ ფაქტით , რომ ინფიცირებული სისხლის და შრატის უმცირესი

რაოდენობა (10-3 _ 10-7 მლ) ვირუსს შეიცავს ისეთი კონცენტრაციით, რომელიც საკმარისია

ჯანმრთელი პირის დასნებოვნებისათვის. ასეთი გზით დაავადება შეიდზლება გავრცელდეს

საპარიკმახეროებშიც (სილამაზის სალონებში).

2.3.თვისებები და სტრუქტურა

B ჰეპატიტის ვირუსი ძალზე მდგარდია. გამოშრობის შემთხვევაში მას შეუძლია

სიცოცხლისუნარიანობის შენარჩუნება -20C +25C -მდე რამდენიმე კვირიდან რამდენიმე

თვემდე. იგი ასევე დიდი ხნის განმავლობაში ნარჩუნდება შრატში, პლაზმაში, ინაქტივირდება

დუღილისას და ძლიერი დეტერგენტების ზემოქმედებით. ინფექციური პროცესის

მიმდინარეობისას წარმოიქმნება ანტისხეულები სამივე s, e, c, ანტიგენების მიმართ. იმუნური

მექანიზმებიდან, გარდა ჩვეული ვირუსმანეიტრელებელი ანტისხეულებისა, მოქმედებენ დაცვის

უჯრედული მექანიზმები - T ლიმფოციტები, NK. დაავადების გადატანის შემდეგ ყალიბდება
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მყარი იმუნიტეტი. ვირუსული ჰეპატიტის მთავარი სიმპტომების: ინტოქსიკაცია და ღვიძლის

დაზიანება, სპეციფიური ნიშანია ლორწოვანას და კანის გაყვითლება. B ჰეპატიტი გადაეცემა

პარენტერელურად, სისხლით, სქესობრივი გზით და სხვადასხვა სეკრეტებით.

ჰეპადნა ვირუსების ვირიონებს აქვთ სფერული ფორმა 42 ნმ დიამეტრით. ვირუსული დნმ

ასოცირებულია ვირიონულ პოლიმერაზასთან და ცილასთან. დნმ და ცილები

გარშემორტყმულია კაფსიდით და ქმნის ვირიონის გულგულს. გულგულსა და კაფსიდს შორის

არის ბილიპიდური შრე. ვინაიდან, B ჰეპატიტის ვირუსის ვირიონი აღმოჩენილი იქნა 1970წ

დ.დეინის მიერ, მას ეწოდა დეინის ნაწილაკი. ლიპიდურ შრესთან დაკავშირებულია HBc

ანტიგენი ( c – cor - გულგული ) და HBe ანტიგენი, რომელიც გარკვეულ როლს ასრულებს

ვირუსის რეპლიკაციაში. HBc ანტიგენი დეინის ნაწილაკის შუაგულში მდებარეობს, მისი

აღმოჩენა მხოლოდ ჰეპატოციტების ბირთვში ხდება. HBe ანტიგენი კი დაკავშირებულია დნმ

პოლიმერაზის აქტივობასთან, მას ხშირად მიიჩნევენ ვირუსის რეპლიკაციის მარკერად. იგი

სისხლში ცირკულირებს თავისუფალი სახით და მისი პერისტირება ორგანიზმში პროცესის

ქრონიკულში გადასვლაზე მიუთითებს.

ლიპიდურ შრეში კი ჩაშენებულია pre-S უბნის ცილები, რომლებიც საჭიროა ვირუსის

ადსორფციისათვის მგრძნობიარე უჯრედებზე, S (surface) - ზედაპირულ ანტიგენს უწოდებენ

ავსტრალიურს, ვინაიდან იგი პირველად ნანახი იქნა ავსტრალიერი აბორიგენის სისხლში

HBsAg სისხლში წარმოდგენილია ან როგორც ვირიონის შემადგენელი ნაწილი, ან როგორც

კორპუსკულარული ვირუსული კომპონენტი. იგი არის სფერული, ან ძაფისებური სტრუქტურა

რამდენიმე დეტერმინანტით. იგი წარმოდგენილია ინფიცირებული ღვიძლის უჯრედების

ციტოპლაზმაშიც და ზედაპირზეც. სუფთა HBsAg-ით იმუნიზაცია უზრუნველყოფს HBV

ინფექციისაგან ძლიერ დაცვას. რეინფექციის დროსაც კი იმუნური პასუხი მიმართულია სწორედ

ამ ანტიგენის წინააღმდეგ. ვირიონების გარსიფაშარია და უჯრედის მემბრანასთან

ურთირთქმედებაში სწრაფად იშლება. ავსტრალიური ანტიგენი კი მდგრადია და მისი დაშლა

შეიძლება მხოლოდ გარკვეული დეტერგენტებით. ჰეპადნა ვირუსების გენომი წარმოდგენილია

ორჯაჭვიანი წრიული დნმ-ით.
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2.4.ეპიდემიოლოგია

B ჰეპატიტი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო გავრცელებული ინფექციაა მსოფლიოში. ჯანმო-ს

მონაცემებით პლანეტაზე მცხოვრებ 2 მილიარდზე მეტ ადამიანს უვლინდება ამ დაავადების

ერთ-ერთი მარკერი. თუმცა იგი არათანაბრად არის განაწილებული. მის გავრცელებაზე

მსჯელობენ HBs-ანტიგენის მტარებლობის დონის მიხედვით. ყველაზე ნაკლებად ინფექცია

გავრცელებულია ჩრდილოეთ ამერიკის და დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში, სადაც

ანტიგენმტარებლობა 2%-ზე ნაკლებია. დაავადების საშუალო გავრცელების ტერიტორიებზე

მტარებლობა 2-7 % შორის მერყეობს. ასეთ რეგიონებს მიეკუთვნება აღმოსავლეთ და სამხრეთ

ევროპის ქვეყნები, ცენტრალური და სამხრეთ ამერიკა. საქართველოში, სადაც HBs- ანტიგენის

მტარებლობა პრაქტიკულად ჯანმრთელ პოპულაციაში 5% -ს შეადგენს შედის მეორე

რეგიონში. მესამე რეგიონის ქვეყნებში, ანტიგენმტარებლობა 8% და მეტია. ასეთ ქვეყნებს

მიეკუთვნება აღმოსავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის, ეკვატორული და ჩრდილოეთ

აფრიკის ქვეყნები. უნდა აღინიშნოს, რომ ერთი და იგივე ქვეყნებშიც მტარებლობის დონე

შეიძლება მნიშვნელოვნად მერყეობდეს. მაგალითად რუსეთის ევროპულ ნაწილში

მტარებლობა 1%-ზე ნაკლებია, აღმოსავლეთ ციმბირში 4-5%-ს შეადგენს, ხოლო ჩრდილოეთ

კავკასიის რესპუბლიკებში , იაკუტიაში და ტულაში 8-10%-ს აღწევს.
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2.5.მსოფლიოში ქრონიკული B ჰეპატიტის განაწილების რუკა

B ჰეპატიტით ძირითადად ახალგაზრდა ასაკის პირები ხდებიან ავად. 15-19 და 20-29 წლის

ასაკობრივ ჯგუფებზე მოდის შემთხვევების თითქმის 60-70%. ამ ასაკობრივი ჯგუფების

ხვედრითი წილი ავადობაში ბოლო პერიდში თანდათან იზრდება. დაავადების ინტენსიური

გავრცელების ტერიტორიებზე ასევე მაღალია ავადობა წლამდე ასაკის ბავშვებში, რაც უნდა

აიხსნას ინფექციის ვერტიკალური გადაცემით.
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2.6.ქრონიკული B ჰეპატიტით დაავადებულთა

ასაკობრივი სტრუქტურა საქართველოში 2008-2010 წლების

მონაცემებით

ასაკი 1

წლამდე

1-4

წელი

5-14

წელი

15-19

წელი

20-29

წელი

30-59

წელი

60წ. და

მეტი

შემთხვევათა

რაოდენობა

0 1 26 316 2221 1608 203

მოსახლეობა

(ათასი)

62,5 196,8 497,2 341,4 706,3 1818,3 813,9

ავადობის

მაჩვენებელი

0 0,51 5,23 92,56 314,45 88,43 24,94

100 000 მოსახლეზე

0

500

1000

1500

2000

2500

შემთხვევათა რაოდენობა

მოსახლეობა (ათასი)



~ 11 ~

დაავადებულთა მაქსიმალური რაოდენობა აღინიშნება 20-29 წლის ასაკში.

ქალებთან შედარებით მამაკაცები უფრო ხშირად ხდებიან ავად. მტარებლობაც მათში უფრო

მაღალია. ანალოგიური მდგომარეობაა საქართველოშიც. ბევრი სხვა დაავადებისაგან
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განსხვავებით B ჰეპატიტის დროს არ აღინიშნება სეზონურობა, რაც გადაცემის მექანიზმის

თავისებურებით აიხსნება.

დაავადების მეტად მნიშვნელოვანი თავისებურებაა სამედიცინო პერსონალისათვის მისი

პროფესიული ხასიათი. ექიმები, ექთნები და სანიტრები ბევრად უფრო ხშირად ხდებიან ავად B

ჰეპატიტით, ვიდრე სხვა პროფესიის პირები. განსაკუთრებით ხშირად ინფიცირდება ის

სამედიცინო პერსონალი, რომელსაც მჭიდრო კავშირი აქვს სისხლთან. ესენია ბიოქიმიურ

ლაბორატორიაში მომუშავენი, გინეკოლოგები, მეანები, რეანიმატოლოგები, ქირურგები და

სხვა. ამასთან, სამედიცინო პერსონალი ხშირად თვითონ წარმოადგენს საშიშ ინფექციის

წყაროს.

B ჰეპატიტის რისკის ჯგუფებს სამედიცინო პერსონალის გარდა შეადგენენ ნარკომანები და

მეძავები. მათში ანტიგენმტარებლობის დონე ბევრად უფრო მაღალია, ვიდრე სხვა ჯგუფებში.

მოსახლეობის მიმღებლობა დაავადებისადმი საკმაოდ მაღალია. მისი გადატანის შემდეგ

მყარი პოსტინფექციური იმუნიტეტი და განმეორებითი შემთხვევები იშვიათია.
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2.7.ქრონიკული B ჰეპატიტით ავადობის დინამიკა

საქართველოში

წლები

ბოლო ათწლეულის განმავლობაში დაავადება სწრაფად პროგრესირებს მოსახლეობაში.

2008-2009 წწ-ში ავადობის მაჩვენებელი ყველაზე მეტია, თუმცა ამ წლებთან შედარებით ბოლო

წლის განმავლობაში შემთხვევათა კლება აღინიშნება, მაგრამ ავადობის მაჩვენებელი მაინც

მაღალ ნიშნულებს ინარჩუნებს.
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წელი 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

შემთხვევათა

რაოდენობა

115 200 131 156 442 558 822 1512 1508 1355 1448

ავადობის

მაჩვენებელი

(100000 კაცზე)

2.59 4.51 2.95 3.52 9.96 12.58 18.53 34.08 33.99 30.55 32.64

მოსახლეობა 4436 ათასი
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2.8.ქრონიკული B ჰეპატიტის ხვედრითი წილი ვირუსული

ჰეპატიტებით ავადობაში 2008-2010 წლებში

მონაცემები გვიჩვენებს, რომ ქრონიკული B ჰეპატიტის ხვედრითი წილი, მსოფლიო მასშტაბით,

ვირუსული ჰეპატიტებით ავადობაში, 20,50%-ია. ეს რიცხვი ყოველწლიურად სულ უფრო

იზრდება.ასევე მატულობს საქართველოში ქრონიკული B ჰეპატიტით დაავადებულთა

რიცხვი.ამ მხრივ, ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით იმერეთის რეგიონი გამოირჩევა.

ქრონიკული C
ჰეპატიტი,

50.40%ქრონიკული B
ჰეპატიტი,

20.50%

A ჰეპატიტი,
14.60%

არადიფერენცი
რებული

ვირუსული
ჰეპატიტები,

7.20%

მწვავე B
ჰეპატიტი,

3.90%

მწვავე C
ჰეპატიტი, 3.30%
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2.9.ქრონიკული B ჰეპატიტის ტერიტორიული განაწილება

საქართველოში 2008-2010 წლების მონაცემებით
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2.10.გადაცემის მექანიზმი

მეცნიერთა აბსოლიტური უმრავლესობა B ჰეპატიტს საფარი ქსოვილის ინფექციების ჯგუფს

მიაკუთვნებ, რადგან იგი კონტაქტური, კერძოდ სქესობრივი გზით ვრცელდება . მნიშვნელოვან

როლს ინფექციის გავრცელებაში პარენტერული მექანიზმი ასრულებს.რომელიც რეალიზდება

ჰემოტრანსფუზიით და სამედიცინო მანიპულაციების ჩატარებით. ხასგასმით უნდა აღინიშნოს,

რომ ნებისმიერი სამედიცინო მანიპულაციის დროს, როდესაც ადგილი აქვს საფარი

ქსოვილების მთლიანობის დარღვევას, შეიძლება B ჰეპატიტის ვირუსით დაინფიცირება.

პარენტერულ მექანიზმს მიეკუთვნება აგრეთვე ინფექციის გადაცემა ნარკომანებში,

რომლებიც ნარკოტიკულ ნივთიერებებს ინტრავენურად იღებენ.

მესამე გადაცემის მექანიზმი, რომელიც ამ დაავადების დროს გვხვდება არის

ვერტიკალური. ამ დროს დაინფიცირება ხდება როგორც ორსულობისას პლაცენტის გზით

ნაყოფში ვირუსის შეჭრით, ისე ახალშობილის მიერ სამშობიარო გზების გავლისას.

B ჰეპატიტი შეიძლება გავრცელდეს საყოფაცხოვრებო პირობებში, განსაკუთრებით

ოჯახში, რაც შეიძლება მოხდეს თეთრეულით, კბილის ჯაგრისით, მჭრელი საგნებით. ამ გზის

არსებობა განპირობებულია იმ ფაქტით , რომ ინფიცირებული სისხლის და შრატის უმცირესი

რაოდენობა (10-3 _ 10-7 მლ) ვირუსს შეიცავს ისეთი კონცენტრაციით, რომელიც საკმარისია

ჯანმრთელი პირის დასნებოვნებისათვის. ასეთი გზით დაავადება შეიძლება გავრცელდეს

საპარიკმახეროებშიც (სილამაზის სალონებში).

3.B ჰეპატიტის დიაგნოზირების მეთოდები

B ჰეპატიტის დიაგნოსტირებისათვის დღეისათვის გამოიყენება სხვადასხვა მეთოდები:

იმუნოქრომატოგრაფია, იმუნოფერმენტული ანალიზი (იფა), იმუნოფლუორესცენცია,

რადიოიმუნური ანალიზი - რომლებიც დამყარებულია ინფექციური აგენტის, ამ შემთხვევაში B

ჰეპატიტის სპეციფიური ანტიგენების ან/და ანტისხეულების გამოვლენაზე დაავადებული

ადამიანის სისხლის შრატში ან პლაზმაში. ყველაზე მაღალსპეციფიურ და მაღალმგრძნობიარე

მეთოდებს წარმოადგენენ იმუნობლოტინგი - რომელიც ეფუძნება ვირუსის ცილების

განსაზღვრას და რასაკვირველია პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია (პჯრ), რომელიც
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გულისხმობს ვირუსული ნუკლეინის მჟავის განსაზღვრას შრატში. რასაკვირველია, ყველა

ტესტი როგორც თვისობრივად, ასევე ხარისხობრივად და აზრობრივადაც განსხვავდება

ერთმანეთისაგან. უმეტესობა მათგანი, როგორც ავღნიშნეთ, მიმართულია ვირუსსპეციფიური

ანტიგენ/ანტისხეულის ან/და მათი კომპლექსების განსაზღვრაზე. ასეთი ტესტები თანამედროვე

ბიოტექნოლოგიური ბაზარისათვის ფასის და ხარისხის შეფარდებით ყველაზე ხელსაყრელ

სადიაგნოსტიკო ნაკრებებს წარმოადგენენ. ამ ტესტ სისტემების სპეციფიურობა (ანუ,

კონკრეტული ანტიგენის ან ანტისხეულისადმი მიმართულობა, ჯვარედინი

კროსრეაქტიულობისაგან მაღალი თავდაცვის გარანტიით) და მგრძნობელობა (ანუ,

საშუალება და უნარი, რომ ინფექციური ანტიგენის კომპონენტები დაბალი კონტენტრაციების

შემთხვევაშიც იქნენ დეტექტირებული) ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებლებია. უმეტესობა

იმუნოქრომატოგრაფიული ტესტების მგრძნობელობა 85-90% ფარგლებში ვარირებს, ხოლო

სპეციფიურობა 88 – 92%, მაშინ, როდესაც იმუნოფერმენტული ტესტ სისტემებისათვის ეს

მონაცემები შესაბამისად 90-95% და 92-97%. იმუნოფლუორესცენციისა და იმუნობლოტისათვის

ეს ციფრები შესაბამისად 95-98% და 95-99%მდეა და მხოლოდ პოლიმერაზული ჯაჭვური

რეაქციის სპეციფიურობა და მგრძნობელობა უახლოვდება აბსოლუტურ 100% და

წარმოადგენს 99, 9999%.

დღესდღეობით საქართველოში არსებული სადიაგნოსტიკო ლაბორატორიების 98-99

პროცენტს აქვს იმუნოფერმენტული ანალიზისათვის საჭირო აპარატურა და იყენებს სხვადასხვა

ბიოტექნოლოგიური ფირმების სატესტო იფა ნაკრებებს B ჰეპატიტის დიაგნოსტირებისათვის.

ყველა სხვადასხვა ფირმის ტესტ სისტემების მგრძნობელობა და სპეციფიურობა განსხვავდება

ერთმანეთისაგან და არა მარტო ტესტ ნაკრებების. ხშირად, იფა ტარდება სრულად

ავტომატიზირებული აპარატურით და შესაბამისად, წარმოადგენს საკმაოდ

მაღალტექნოლოგიურ პროცესს, რომელიც ემყარება მიკრონაწილაკებზე დაფუძნებულ

იმუნოფერმენტულ მეთოდს, რაც გაცილებით მაღალსპეციფიური, მგრძნობიარე და საიმედოა

დიაგნოსტირებისათვის, ვიდრე ჩვეულებრივი იფა.

იფა - meTodi emyareba e.w. sendviC (sandwich) princips – specifiuri,

კონკრეტულად ინფექციური აგენტის საწინააღმდეგოდ მიმართული antisxeulis da

meoradi, fermentTan koniugirebuli antisxeulis (ას), dakavSirebas konkretul
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sakvlev antigenTan (აგ). fermentTan koniugirebuli antisxeulis dakavSireba

ag+as pirvelad kompleqsTan fermentuli reaqciis meSveobiT apirobebs

aRniSnuli kompleqsis gamovlenas feradi reaqciiT. ifa warmatebiT gamoiyeneba

infeqciuri antigenebis an maT winaaRmdeg arsebuli antisxeulebis

deteqciisaTvis sisxlis nimuSSi.

Sandwich Elisa sadiagnostiko tets sistemebi mocemulia 96 fosoiani

mikroplanSetisa da damxmare xsnarebis saxiT, mikroplanSetis fosoebze

teqnologiuri gziT daSrevebulia sakvlevi antigeni, an antisxeuli (pirvel

SemTxvevaSi sisxlis nimuSSi isazRvreba ag, xolo meore SemTxvevaSi as).

sakvlevi sisxlis nimuSis plazmisa da/an Sratis damatebiT fosoSi imunuri

reaqciis Sedegad warmoiqmneba ag/as speciuri uxsnadi kompleqsi, xolo Semdgom

etapze meoradi, fermentTan koniugirebuli antisxeulebis damatebis Sedegad

xdeba am ukanasnelis dakavSireba ukve arsebul aRniSnul kompleqsTan da misi

moniSvna fermentiT. reaqciis bolo etapze fermentis substratis damateba

fosoebSi iwvevs am imunuri kompleqsebis Seferilobis gamovlenas da swored

am Seferilobis intensivobis gazomviT speqtrofotometrSi xdeba infeqciuri

antigenis an mis mimarT organizmSi sinTezirebuli antisxeulis koncentraciis

dadgena. imunofermentuli kvlevis yovel safexurze aucilebelia garecxvis

gziT sakvlevi fosodan moSorebul iqnas daukavSirebeli ag/as kompleqsebi

mcdari dadebiTi Sedegebis Tavidan asacileblad.
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იფა SeiZleba iyos raodenobrivi an xarisxobrivi. raodenobrivi adgens

anstisxeulis an antigenis koncentracias, xolo xarisxobrivi – sazRvravs

antisxeulis an antigenis ubralod arseboba/ararsebobas sakvlev nimuSSi.

აბსოლუტურად იგივე პრინციპზეა დაფუძნებული იმუნოფლუორესცენცია, სადაც

ფლუორესცენტული ნივთიერებით მონიშნული აგ/ას კომპლექსის განსაზღვრა საბოლოოდ

ხდება სცინტილატორულ მთვლელში.

ავტომატიზირებული ანალიზატორების შემთხვევაში, რომელიც გამოიყენება როგორც

იმუნოფლუორესცენციის, ასვე მიკრონაწილაკოვანი, მყარფაზიანი იფას შემთხვევაში,

დანადგარები თვითონვე აგებენ საკალიბრო მრუდებს და ახდენენ შედეგის ინტერპრეტაციას.

მარტივი იფა შედეგი და ინტერპრეტაცია კი ითვლება ძრვრული მნიშვნელობების გამოთვლით

ყოველი ტესტისათვის.
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4.კვლევის მიზანი

ჩვენი კვლევის მიზანი იყო:

 შეგვეფასებინა სხვადასხვა ტესტ სისტემების ეფექტურობა B ჰეპატიტის დიაგნოზირებაში

 გამოგვევლინა ყველაზე მაღალსპეციფიური და მაღალმგრძნობიარე მეთოდი B

ჰეპატიტის დიაგნოზირებაში პჯრ-თან მიმართებაში.

5.გამოყენებული მასალა და მეთოდები

მასალად აღებული იქნა 21 ადამიანის სისხლი, რომლებიც შერჩეული იყვნენ გარკვეული

კრიტერიუმებით და მიეკუთვნებოდნენ B ჰეპატიტის სარისკო ჯგუფს. 21 დან 14 ინფექციური

პათოლოგიების, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო ტექნიკურ ცენტრში

ჩატარებული პჯრ -ით დაუდასტურდა B ჰეპატიტი მათ სისხლში B ჰეპატიტის ვირუსის დნმ-ის

გამოვლენის შედეგად. B ჰეპატიტის ინფექციის დადასტურების შემდგომ მათი სისხლი

ტესტირებული იქნა სხვადასხვა მეთოდებით სისხლის შრატში ზედაპირული HBsAg ანტიგენის

გამოსავლენად.

ამ მიზნით შერჩეული ქნა რამოდენიმე სხვადასხვა ტიპის ტესტ სისტემა:

 Intec ფირმის სწრაფი იმუნოქრომატოგრაფიული ტესტი Rapid HBsAg

 Intec ფირმის სტანდარტული იმუნოფერმენტული ნაკრები Intec EIA HBsAg

 Abbott ფირმის ავტომატური ანალიზატორი Axsym თავისივე ტესტ ნაკრებით

მყარფაზიანი, მიკრონაწილაკოვანი იფა სთვის

 Abbott ფირმის ავტომატური ანალიზატორი Architect თავისივე ტესტ ნაკრებით

იმუნოფლუორესცენტული გამოკვლევისათვის

კვლევა შესრულდა ჯო ენის სახელობის სამედიცინო ცენტრის სისხლის ბანკსა და ინფექციური

პათოლოგიების, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო ტექნიკურ ცენტრში

კვლევისათვის საჭირო სისხლს იღებდნენ იდაყვის ვენიდან 7 მლ ანტიკოაგულანტიან

სინჯარებში, 10-15 წთ 1500 ბრ/წთ-ში ცენტრიფუგირების შემდეგ გამოყოფილი პლაზმა
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გადაქვქონდა 1,5 მლ მიკროსინჯარებში და ვიყენებდით საკვლევად. მასალის შენახვა ხდებოდა

40C ტემპერატურაზე მაცივარში არა უმეტეს სამი დღისა.

5.1.იმუნოქრომატოგრაფია

ხარისხობრივი ტესტი, რომელიც ემყარება მემბრანულ იმუნურ ანლიზს HBsAg გამოსავლენად.

ამისათვის ტესტის კასეტის მემბრანაზე დატანილია anti-HbsAg ანტისხეულები, საკველევი სინჯის

დაწვეთებისას მემბრანაზე, ის იწოვება და კაპილარული ასპირაციით აღწევს მემბრანის

მონაკვეთს, სადაც არის ტესტური ზღვარი ( ანუ დატანილია anti-HBsAg ), ამ ადგილის

„გავლისას“ საკვლევი სინჯი, თუკი ის დადებითია HbsAg ზე ურთიერთქმედებს რა მემბრანული

ანტისხეულებთან, მემბრანას ამ გარკვეულ ადგილზე ანიჭებს გარკვეულ ფერს, ტოვებს

წითელი შეფერილობის ხაზს, რაც ადასტურებს საკვლევ სინჯში HbsAg არსებობას. თუკი ესეთი

ხაზი არ გაჩნდა ტესტურ ფირფიტაზე, ითვლება, რომ სინჯი უარყოფითია.

5.2.თხევადფაზიანი იმუნოფერმენტული ანალიზი

principi – ormagi sendviC xarisxobrivi ifa-ia, romelic emyareba B hepatitis

mimarT specifiuri monoklonuri anti-HBsAg antisxeulebis imobilizirebas

mikroplanSetis fosoebis zedapirze da fermentTan koniugirebuli meoradi

poliklonuri antisxeulebis moqmedebas (fermentad gamoyenebulia cxeniswablas

peroqsidi). testis msvlelobisas sakvlev nimuSSi arsebuli B hepatitis

zedapiruli antigenebi reagireben planSetis Zirze daSrevebul monoklonur da

SemdgomSi fermentTan koniugirebul poliklonur antisxeulebTan. Sedegad
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warmoiqmneba antisxeul+antigen+antisxeul-fermentis kompleqsi. daukavSirebeli

masalis moSorebis Sedegad, garecxvis gziT, arsebuli kompleqsebis gamovlena

xdeba fermentis substratis damatebiT fosoebSi. lurji feris gamoCena

miuTiTebs fosoSi arsebuli nimuSis pozitiurobaze sakvlevi antigenis mimarT.

miRebuli Sedegს ვსაზღვრავდით Organon Technik-ის ფირმის speqtrofotometrSi 450

nm talRis sigrZeze (sasurvelia sakontrolo talRis sigrZed gamoyenebuli

iqnas 630 nm) testis damTavrebidan araugvianes 30wT-isa. ტესტის ინტერპრეტირება

ხდებოდა შემდეგნაირად: testi sworad Catarebulad iTvlebოდა Tu:

 pirvel sakontrolo fosos absobrbciis maCvenebeli < an tolia 0,100

 negatiuri kontrolebis (NC) absorbciis maCvenebeli < an tolia 0,100.

 pozitiuri kontrolebis (PC) absorbciis maCvenebeli unda aiyos > an

toli 0,500, pozitiuri kontrolebis absorbciis saSualo ariTmetikuli

aseve unda iyos > an toli 0,500, winaaRmdeg SemTxvevaSi testi arasworad

Catarebulad iTvleba.

 ითვლებოდა uaryofiTi kontrolebis saSualo ariTmetikuli MNC

fosoebis absorbciis maCveneblebis mixedviT

 zRvruli mniSvneloba Cut Off romlis zemoT nimuSi CaiTvleba dadebiTad

infeqciaze ითვლებოდა Semdegnairad:

uaryofiTi kontrolebis absorbciis saSualo ariTmetikuls + 0,100

Cut Off = MNC +0,100

sakvlevi nimuSis uaryofiT Sedegze miuTiTebs Tu nimuSis fosos absorbciis

maCvenebeli < Cut Off ze, dadebiT Sedegze ki Tu sakvlevi nimuSis absorbciis

maCvenebeli > an tolia Cut Off is mniSvnelobaze.
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5.3.მყარფაზიანი იმუნოფერმენტული ანალიზი და იმუნოფლუორესცენცია

Abbott ის ფირმის ormagi sendviC xarisxobrivi ifa-s nakrebi, romelic emyareba B

hepatitis mimarT specifiuri monoklonuri anti-HBsAg antisxeulebis

imobilizirebas მიკრონაწილაკებზე, რომელზედაც მიმდინარეობს იმუნური რეაქცია da

fermentTan ან ფლუორესცინთან koniugirebuli meoradi poliklonuri

antisxeulebis moqmedebas. ამ მეთოდის მიმდინარეობის დროსაც warmoiqmneba

antisxeul+antigen+antisxeul-fermentis (ან ფლუორესცინის) kompleqsi, მაგრამ

მეთოდი არ საჭიროებს დამატებით პროცედურებს ბუფერებით გარეცხვის სახით, ვინაიდან

მიკრონაწილაკებზე წარმართული რეაქცია უზრუნველყოფს მცდარად დაკავშირების თავიდან

აცილებას, თითოეული მიკრონაწილაკი გათვლილია ერთ იმუნურ კომპლექსზე -

ანტისხეული+ანტიგენი+ფერმენთტან (ფლუოესცინთან) კონიუგირებული ანტისხეული, რაც

მცდარი პასუხების შესაძლებლობას აქვეითებს. ზღვრული მნიშვნელობების გამოთვლა ხდება

საკალიბრო მრუდის საშუალებით, რომელსაც ავტომატური ანალიზატორი თავადვე აგებს და

მზა შედეგი გამოაქვს ეკრანზე. ტესტი ტარდებოდა Abbott ის ფირმის ავტომატურ

ანალიზატორებზე - Axsym და Architechზე. პირველი გამოიყენებოდა მიკრონაწილაკოვანი

იფასთვის, მეორე იმუნოფლუორესცენტული ანლიზისათვის. ორივე ტიპის ანალიზატორი
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აღჭურვილია თავისივე კომპიუტერული სისტემით რომელთა პროგრამული უზრუნველყოფა

ანალიზის ავტომატურად ინტერპრეტირების საშუალებას იძლევა.

6.მიღებული შედეგები

4 მეთოდით B ჰეპატიტის მქონე პირების სისხლის შრატის კვლევის შედეგად 14 პაციენტიდან

HBsAg სეროპოზიტიურობა:

1. იმუნოქრომატოგრაფიული მეთოდით დეტექტირებული იქნა მხოლოდ 9 პაციენტში, 5

პაციენტზე შედეგი მივიღეთ ცრუ უარყოფითი, ცრუ უარყოფითი შედეგის ასეთი მაღალი

მაჩვენებელი ძალზე საშიშია და არასაიმედოა პირველადი დიაგნოზირებისათვის,

(ტაბულა 1).

2. თხევადფაზიანი იფა-თი  პოზიტიური შედეგი მივიღეთ 12 შემთხვევაში, რაც,

რასაკვირველია, ბევრად უკეთესი შედეგია, მაგრამ კვლავ არასაკმარისი, რომ

ვილაპარაკოთ ტესტის სრულ საიმედოობაზე (ტაბულა 1).

3. მყარფაზიანი იფათი  და იმუნოფლუორესცენციით დადებითი შედეგი მივიღეთ 13

შემთხვევაში.  რაც მიუთითებს მყარფაზიანი იფა და იფესც მეთოდების ყველაზე მაღალ

მგრძნობელობაზე პოლიმერაზულ ჯაჭვურ მეთოდთან მიმართებაში (ტაბულა 2).
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4. რაც შეეხება იმ ერთ შემთხვევას, რომლის დადებითობა ვერ გამოჩნდა ვერცერთ

ტესტში, იქ თვითონ ვირუსის რაოდენობაც იმდენად მცირე აჩვენა პჯრ-ამ რომ

სავარაუდოთ ვერცერთი სხვა ტესტ სისტემა გარდა პჯრ-იისა ვირუსს და მის ანტიგენს

სისხლში ვერ აღმოაჩენდა. რეალურად, ეს იყო ფაქტიურად ინფექციის ფარული,

ფანჯრის პერიოდი და გარდა პჯრ-ისა ვირუსული არცერთი სხვა ნაწილაკის, ნუკლეინის

მჟავის გარდა, იქ აღმოჩენა არცერთი სხვა მეთოდით არ იყო შესაძლებელი. რაც კიდევ

ერთხელ დამატებით მიუთითებს პჯრ -ის სიზუსტეს და მაღალსპეციფიურობას და მის

უცილობელ უპირატესობას ყველა სხვა მეთოდთან მიმართებაში

7.დასკვნები

1. პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია წარმოადგენს ვირუსის სისხლში

არსებობა/არარსებობის და მისი ციკლის კონტროლირების ყველაზე საიმედო

ტესტს,

2. პრჯ შემდგომ პირველობა სადიაგნოსტიკო ტესტ სისტემებში საიმედოობის,

მაღალმგრძნობელობის, მაღალსპეციფიურობის მხრივ ეკუთვნის

იმუნოფლუორესცენტულ კვლევას და მიკრონაწილაკოვან, მყარფაზიან იფა,

3. ჩვეულებრივი, თხევადფაზიანი იფა წარმოადგენს, მართალია ყველაზე

პოპულარულ, გამოყენებად და ხელმისაწვდომ მეთოდს ლაბორატორიულ

დიაგნოსტიკურ საშუალებებს შორის, მაგრამ მისი საიმედოობა მხოლოდ 80-90%,

4. ხოლო სწრაფი მარტივი იმუნოქრომატოგრაფიული ტესტ სისტემები შეიძლება

გამოყენებული იქნან მხოლოდ საველე პირობებში, სადაც სხვა აპარატურასთან

წვდომა არ არის, ვინაიდან მათი საიმედოობა მხოლოდ 70-80%, რაც არასაკმარისია

სწორი დიაგნოზირებისათვის, მაგრამ ურგენტულ პირობებში, სადაც შეუძლებელია

ლაბორატორიული აპარატურით სარგებლობა ( მაგ. დროებით სამხედრო

ჰოსპიტალებში საომარი ოპერაციების დროს) ისინი ქმნიან კარგ ალტერნატივას,

ვინაიდან არ საჭიროებენ არანაირა დამატებით აპარატურას და ხსნარებს.
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8.დანართი

ტაბულა 1.

იმუნოქრომატოგრაფიული და იმუნოფერმენტული მეთოდის

და პჯრ -ით მიღებულ შედეგების კორელაციური ანალიზი

საკვლევი

მასალა (შრატი)

PCR Rapid EIA

N 1 POS POS POS

N 2 POS POS POS

N 3 POS POS POS

N 4 POS NEG NEG

N 5 POS POS POS

N 6 POS POS POS

N 7 POS NEG POS

N 8 POS POS POS

N 9 POS POS POS

N 10 POS POS POS

N 11 POS NEG POS

N 12 POS POS POS

N 13 POS NEG POS

N 14 POS NEG NEG
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ტაბულა 2.

მიკრონაწილაკოვანი იფა და იმუნოფლუორესცენცული

მეთოდებისა და პჯრ -ით მიღებულ შედეგების კორელაციური

ანალიზი

საკვლევი

მასალა (შრატი)

PCR MEIA FEIA

N 1 POS POS POS

N 2 POS POS POS

N 3 POS POS POS

N 4 POS POS POS

N 5 POS POS POS

N 6 POS POS POS

N 7 POS POS POS

N 8 POS POS POS

N 9 POS POS POS

N 10 POS POS POS

N 11 POS POS POS

N 12 POS POS POS

N 13 POS POS POS

N 14 POS NEG NEG
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