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1. გაიდლაინის შემუშავების მეთოდოლოგია
ა) გაიდლაინი შემუშავებულია ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის უახლესი
რეკომენდაციების საფუძველზე, შემდეგი წყაროების გამოყენებით:
1. World Health Organization. (Updated 2013). WHO Guide for Rabies Pre and Post Exposure Prophylaxis in

Humans.
2. World Health Organization. (2013). WHO Expert Consultation on Rabies: second report. WHO Technical
Report Series; no. 982.

ბ)

წყაროდ

გამოყენებული

გაიდლაინის

რეკომენდაციები,

ძირითადად,

აღებულია

უცვლელად. ადგილობრივი კონტექსტის გათვალისწინებით, ადაპტირებულია რამდენიმე
რეკომენდაცია, რომელიც ეფუძნება გაიდლაინის ადაპტირების ჯგუფის კონსესუსსა და დარგის
ექსპერტთა რეკომენდაციებს, კერძოდ:
1. გაიდლაინში ადაპტირებულია რეკომენდაციები ბუსტერული ვაქცინაციის შესახებ, რაც
განპირობებულია

ქვეყანაში

სეროლოგიური

კვლევების

ჩატარების

შეზღუდული

შესაძლებლობებით;
2. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია რეკომენდაციას უწევს კონცენტრირებული,
გასუფთავებულ უჯრედულ კულტურაზე და კვერცხის ემბრიონზე დამზადებული
(CCEEVs), ჯანმოს მიერ პრეკვალიფიცირებული ვაქცინების გამოყენებას. გაიდლაინის
ადაპტირების

ჯგუფისა

და

დარგის

ექსპერტთა

კონსესუსის

საფუძველზე,

რეკომენდებულია იმ CCEEVs ვაქცინების გამოყენებაც, რომელსაც მინიჭებული აქვს FDA-ს
ან EMA-ს სერტიფიკატი.
გ) გაიდლაინი მომზადდა „ცოფის პრევენციის მიზნით 2014-2018 წლებში გასატარებელი
ღონისძიებების“ ფარგლებში საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის №690
განკარგულების საფუძველზე, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული

სსიპ - ლ. საყვარელიძის

სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული
ცენტრისა და იმუნიზაციის ცენტრის ურთიერთთანამშრომლობით.
რეცენზენტები:
თეიმურაზ
პროგრამის

გოგიძე

- მედიცინის

ხელმძღვანელი;

აკადემიური

მეთოდური

დოქტორი,

სახელმძღვანელოს

პროფესორი,
-

,,ცოფით

რაბიოლოგიის
დაავადების

პროფილაქტიკური მკურნალობა“ - ავტორი, ,,ცოფი, მისი პრევენცია და ნაკბენი ჭრილობების
ქირურგიული მკურნალობა“ (მონოგრაფია) ავტორი;
ელზა ვაშაკიძე - მედიცინის დოქტორი, სრული პროფესორი, თსსუ ინფექციურ სნეულებათა
დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.

2. გაიდლაინის მიზანი და ამოცანები
ანტირაბიული სამედიცინო დახმარების გაიდლაინი მოიცავს ცოფის დიაგნოსტიკას, პრე- და
პოსტეექსპოზიციურ ვაქცინაციას, დაავადებული პაციენტის მართვას სიკვდილამდე და
სიკვდილის შემდეგ, ცოფის ბიოუსაფრთხოების და მეთვალყურეობის საკითხებს.
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გაიდლაინის მიზანი
გაიდლაინის მიზანია ადამიანებში ცოფით დაავადების პრევენციულ ღონისძიებათა
გაუმჯობესება.

გაიდლაინის ამოცანები
გაიდლაინის ამოცანებია:


მტკიცებულებებზე
ექსპოზიციის

დაფუძნებული

დროული

რეკომენდაციების

გამოვლენის,

შეფასების

და

შემუშავება,

ცოფის

ანტირაბიული

ვირუსით

პრევენციული

ღონისძიებების შესახებ.


მტკიცებულებებზე

დაფუძნებული

რეკომენდაციების

შემუშავება

ცოფზე

მეთვალყურეობასთან დაკავშირებით.


ცოფის

საწინააღმდეგო

პროფილაქტიკური

ვაქცინის

ხარისხის

და

ვაქცინაციის

სარგებლიანობის განსაზღვრა.


პროფილაქტიკურ ღონისძიებებთან დაკავშირებული ხარჯების შემცირება.

3. გაიდლაინის სამიზნე ჯგუფი
გაიდლაინის რეკომენდაციები შეეხება ყველა ასაკის პაციენტს, რომელთაც აღენიშნებათ
ცოფის ვირუსით ინფიცირებულ ცხოველთან ან/და ცოფის ვირუსით ინფიცირებულ საეჭვო
ცხოველთან ექსპოზიცია, ასევე იმ პირებს, რომლებიც პროფესიული საქმიანობის ან სხვა
მიზეზის გამო იმყოფებიან ცოფის ვირუსით ინფიცირების მაღალი რისკის ქვეშ.

4. ვისთვის არის გაიდლაინი განკუთვნილი
გაიდლაინი განკუთვნილია სამედიცინო პერსონალისთვის, რომელიც კანონმდებლობის
შესაბამისად ახორციელებს ანტირაბიულ მომსახურებას.

5. შესავალი
5.1. ცოფით გამოწვეული ტვირთი და დაავადების ეპიდემიოლოგია
საზოგადოებრივი

ჯანდაცვის

პრიორიტეტების,

დაავადებების

პრევენციისა

და

კონტროლისთვის საჭირო სახსრების განსაზღვრის, აგრეთვე დაავადებასთან დაკავშირებული
ინტერვენციების შედეგების და ხარჯეფექტურობის შეფასებისთვის ფართოდ გამოიყენება
ინფორმაცია დაავადების ტვირთის შესახებ. დაავადების ტვირთის რეგიონული, ასევე
გლობალური კვლევისთვის გამოიყენება სტანდარტიზებული საზომი ინვალიდობის შედეგად
დაკარგული წლები (disability-adjusted life year (DALY)), რომელიც სათანადო პოლიტიკის
შექმნისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ძირითადი ინსტრუმენტია. ცოფით
დაავადების ძირითად ტვირთს წარმოადგენს ძაღლიდან ადამიანზე ვირუსის გადაცემა.
ცოფით დაავადების ტვირთის შეფასებისას მთავარი მონაცემი არის გარდაცვალების შესახებ
შეტყობინება. მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონში ცოფით გამოწვეული გარდაცვალების შესახებ
არასრული შეტყობინებების არსებობა სხვადასხვა ფაქტორს უკავშირდება. შესაბამისად, ცოფით
გამოწვეული სიკვდილობის დადგენის მიზნით, ძაღლის ცოფის ენდემურ კერებში ცოფით
გამოწვეული ადამიანის გარდაცვალების შეტყობინების მონაცემთა ხარისხზე დაფუძნებით,
შემუშავდა მეთოდოლოგიები და ჩატარდა შემდეგი კვლევები:
4

1.

Multi-centre study(community surveys and hospital records). 2003წ. India

2.

Verbal autopsies. 2005წ. India

3.

Probability decision-tree approach. 2003წ. Africa, China, India, Other Asian countries, All Asia , All Asia and
Africa

4.

‘Cause-of-death ensemble’ model. 2010. All Asia , All Asia and Africa

5.

National surveillance data, 2010. China

6.

Probability decision-tree approach. 2010. Africa, China, India, Other Asian countries, All Asia , All Asia and
Africa, World

აღნიშნული

კვლევების მიხედვით, 2010 წელს მსოფლიოში ცოფით გამოწვეულმა

სიკვდილობამ შეადგინა 26.400 –დან (95% CI 15 200–45 200) (‘cause of death ensemble’ model
approach) 61.000–მდე (95% CI 37 000–86 000) (probability decision-tree approach). გარდაცვალების
შემთხვევათა

უმრავლესობა

(84%)

დაფიქსირდა

სოფლად.

აღნიშნული

მონაცემებით,

ინვალიდობის შედეგად დაკარგული წლები (DALYs) შეადგენს 1,9 მილიონს (95% CI, 1.3–2.6
million). აქედან 12 600 DALYs არის ნერვულ ქსოვილზე დამზადებული ვაქცინით აცრის
შემდგომი გვერდითი ეფექტებით გამოწვეული ავადობა. ცოფთან დაკავშირებულმა წლიურმა
ხარჯმა შეადგინა 6 მილიარდი აშშ დოლარი, საიდანაც 2 მილიარდი აშშ დოლარი მოდის
სიკვდილით გამოწვეულ ზარალზე, ხოლო 1,6 მილიარდი აშშ დოლარი - ექსპოზიციის შემდგომ
პროფილაქტიკურ ვაქცინაციაზე.
ცოფის
ენდემური
კერების

შესახებ

მონაცემებზე

დაყრდნობით,

სასიცოცხლო

პროფილაქტიკურ ღონისძიებებთან დაკავშირებული დანახარჯები ქვეყნების ეკონომიისა და
ღარიბი ოჯახებისთვის მნიშვნელოვან ტვირთს წარმოადგენს.

მიუხედავად იმისა, რომ

შემთხვევათა უმრავლესობა შესაძლოა არ უკავშირდებოდეს ცოფიან ცხოველთან ექსპოზიციას.
აღნიშნული ადასტურებს ექსპოზიციის მაღალ რისკს. ცოფზე საეჭვო ძაღლის კბენით
გამოწვეული შიშისა და ტრავმის ფსიქოლოგიური ზეგავლენის ასახვა თანხობრივად რთულია,
თუმცა დადგენილია, რომ აფრიკის ქეყნებისთვის ეს შეადგენს დაახლოებით 32 000 DALY-ს,
ხოლო აზიის ქვეყნებისთვის 140 000 DALYs–ს. ბევრ ენდემურ ქვეყანაში ამ მაჩვენებელს კიდევ
უფრო მეტად ზრდის გაურკვევლობა პოსტექსპოზიციური ვაქცინაციის სარგებლიანობის,
ხარისხისა და ხელმისაწვდომობის შესახებ.
განვითარებად ქვეყნებში ცოფის არასათანადო მეთვალყურეობა, არასრული შეტყობინებები,
მცდარი დიაგნოსტირების მაღალი სიხშირე და კოორდინაციის არარსებობა ყველა საჭირო
სექტორს შორის, სავარაუდოდ, იწვევს დაავადების ტვირთის არასათანადო შეფასებას. ამის
მიუხედავად, ცნობილია, რომ ცოფი ყველაზე მეტად აზარალებს სოფლად მცხოვრებ ღარიბ
მოსახლეობას, განსაკუთრებით ბავშვებს. პოსტექსპოზიციური პროფილაქტიკის ყველაზე დიდი
ხარჯი სწორედ ამ ჯგუფზე მოდის.
კვლევების მიხედვით აზიის ქვეყნებში პოსტექსპოზიციური პროფილაქტიკის სრული
კურსის ღირებულება მოსახლეობის საშუალო შემოსავლის 3,87% –ს , ხოლო აფრიკაში 5,8%–
შეადგენს. აქედან გამომდინარე, ბევრი პაციენტი მკურნალობის კურსს სრულად ვერ იტარებს
და ხშირ შემთხვევაში ადგილი აქვს მკურნალობის არარეკომენდებული რეჟიმის გამოყენებას.
ასევე საყურადღებოა ცოფით გამოწვეული პირუტყვის ყოველწლიური დანაკარგი, რაც
დაახლოებით 12,3 მილიონ აშშ დოლარს შეადგენს.
მოსახლეობისა და ძაღლების რაოდენობის ზრდის პირობებში, ცოფის საწინააღმდეგო
კოორდინირებული ქმედებებისა და ცოფზე კონტროლისთვის გასატარებელი ღონისძიებების
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ინვესტირების გარეშე, ცოფით გამოწვეული სიკვდილიანობის სიმძიმე და ეკონომიკური
ზარალი იზრდება.
საქართველოში ბოლო პერიოდში ყოველწლიურად ცოფზე საეჭვო ცხოველთან კონტაქტის
შედეგად ანტირაბიულ კაბინეტს სამედიცინო მომსახურებისთვის მიმართავს 50000-დან 52000მდე დაზარალებული. მათგან 97% იღებს ანტირაბიულ მომსახურებას. მათ შორის საშუალოდ
78%-ს ანტირაბიული ვაქცინაციის პირობითი კურსი (მოკლე კურსი) უტარდება, 22%-ს ─
ანტირაბიული ვაქცინაციის სრული კურსი; კომბინირებული ანტირაბიული ვაქცინაცია
უტარდება სულ დაზარალებულთა 14%-ს. მაღალი მიმართვიანობის მიუხედავად, ადამიანის
ცოფით დაავადების მხოლოდ ერთეული შემთხვევები მაინც ფიქსირდება ─ ყოველწლიურად 34 შემთხვევა. ცოფით დაავადება გვხვდება იმ პირებში, რომელთაც ცხოველთან კონტაქტის
შემდეგ ანტირაბიული მომსახურებისთვის (ანტირაბიულ კაბინეტში) არ მიუმართავთ, ან
მიმართეს მოგვიანებით.
ცოფის სრულად აღმოფხვრა შესაძლებელია. ქვეყნების მცდელობა, შეამცირონ ცოფით
გამოწვეული

სიკვდილობა

და

გააუმჯობესონ

პოსტექსპოზიციური

პროფილაქტიკის

ხელმისაწვდომობა, იწვევს დანახარჯების ზრდას. თუკი ძაღლების ცოფის საწინააღმდეგო
მასიური ვაქცინაციის კამპანიით შესაძლებელი გახდება ძაღლის ცოფის კონტროლისა და
ცოფის საბოლოო ერადიკაციის მიღწევა, მაშინ ადამიანის პოსტექსპოზიციური პროფილაქტიკის
საჭიროება და მასთან დაკავშირებული დანახარჯები შემცირდება. ჯანდაცვის საყოველთაო
სარგებლიანობისათვის,

განსაკუთრებით

კი

მსოფლიოს

ღარიბ

ქვეყნებში,

საჭიროა

იმუნიზაციის თანმიმდევრული, უწყვეტი მხარდაჭერა.

5.2. ეტიოლოგია
ცოფი

არის

ლისავირუსებით

გამოწვეული

მწვავე

ინფექციური

ენცეფალიტი

ან

მენინგოენცეფალიტი. ცოფის ეტიოლოგიური აგენტი მიეკუთვნება მონონეგავირუსების ჯგუფს,
რაბდოვირუსების ოჯახს, და ლისავირუსთა გვარს. ლისავირუსებს აქვს 12–კბ არასეგმენტური,
უარყოფითი პოლარობის RNA გენომი, რომელიც კოდირებს ხუთ ვირუსულ ცილას:
ნუკლეოპროტეინს, ფოსფოპროტეინს, მატრიქსულ პროტეინს, გლიკოპროტეინს და RNA
დამოკიდებულ RNA პოლიმერაზას. ლისავირუსი ტყვიის ფორმის 100–300 ნმ სიგრძის და 75 ნმ
დიამეტრის ნაწილაკია. ის შედგება ორი სტრუქტურული და ფუნქციური ნაწილაკისაგან: შიდა
სპირალური

ნუკლეოკაპსიდი

და

გარეთა

გარსი.

ნუკლეოკაპსიდი

წარმოადგენს

ნუკლეოპროტეინის კომპლექსს, რომელიც შედგება RNA–ისა და მასთან მჭიდროდ
დაკავშირებული N პროტეინისაგან, L და P პროტეინებთან ერთად. ვირუსის ლიპიდური გარსი
წარმოიქმნება მასპინძლის პლაზმური მემბრანისაგან, ვირუსის გამრავლებისას.
ამჟამად ვირუსების ტაქსონომიის საერთაშორისო კომიტეტის გადაწყვეტილებით გამოყოფილი
ლისავირუსების სახეობები
რეაქციის

და

გენეტიკური

წარმოდგენილია
განსხვავების

ცხრილში N1. სეროლოგიური ჯვარედინი–
სიდიდის

მიხედვით

გამოყოფენ

შემდეგ

ფილოჯგუფებს:


I ჯგუფი მოიცავს შემდეგ სახეობებს: ცოფის ვირუსი, ევროპული ღამურას ლისავირუსი
ტიპი 1 და ტიპი 2, დუვენჰაგის ვირუსი, ავსტრალიური ღამურას ლისავირუსი, არავანის
ვირუსი, კუჯანდოს ვირუსი და ირკუტის ვირუსი;



II ჯგუფი მოიცავს: ლაგოს ღამურას ვირუსი, მოკოლას ვირუსი და შიმონის ღამურას
ვირუსი;
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III ჯგუფი მოიცავს: აღმოსავლეთ კავკასიური ღამურას ვირუსი.
ლისავირუსებისთვის

დამახასიათებელია

ნუკლეოკაპსიდის

დონეზე

ანტიგენური

ჯვარედინი–რეაქტიულობა, რაც ძირითადად N პროტეინის გენომის თანმიმდევრობის
კონსერვატიულობის

გამოა,

აქედან

გამომდინარე,

იმუნოფლუორესცენციით

დიაგნოსტირებისას ერთი და იგივე რეაგენტები გამოიყენება. G პროტეინის (ვირუსის
ანტიგენურიბის ძირითადი განმსაზღვრელი) ანტიგენური თვისებებით ერთი და იგივე
ფილოჯგუფის

ვირუსები

ერთმანეთისგან

არ

განსხვავდება,

მაშინ

როცა

სხვადასხვა

ფილოჯგუფები ერთმანეთისგან განსხვავებულია. ექსპერიმენტული კვლევებით დადგენილია,
რომ

ამჟამად

ხელმისაწვდომი

ვაქცინები,

რომლებიც

მიეკუთვნება

I

ფილოჯგუფს,

არაეფექტურია II და III ფილოჯგუფის ვირუსების საწინააღმდეგოდ.

ცხრილი N1. ლისავირუსების სახეობები
აღიარებული
და
შემოთავაზებული
სახეობა
ცოფის ვირუსი

პირველადი მასპინძელი

გეოგრაფიული არეალი

შენიშვნა

ძუძუმწოვრები
ღამურები

ავსტრალიური
ღამურას
ლისავირუსი
(ABLV)

პტეროპოდიდული
ღამურა
და
მწერის
მჭამელი
ღამურა
(Saccolaimus albiventris)

ხმელეთის
ძუძუმწოვრები
მსოფლიოს მასშტაბით,
ავსტრალიის,ანტარქტიდ
ის და რამდენიმე ქვეყნის
გარდა.
ღამურები
მხოლოდ
ახალ
სამყაროში
(ამერიკა,
ავსტრალია)
ავსტრალია

ევროპული ღამურას
ლისავირუსი, ტიპი
1(EBL1)

მწერის მჭამელი ღამურა
(Eptesicus serotinus)

ევროპის
უმრავლესი
ადგილი
ესპანეთიდან
უკრაინის ჩათვლით

ევროპული ღამურას
ლისავირუსი, ტიპი

მწერის მჭამელი ღამურა
(Myotis daubentonii and

ევროპის
ჩრდილო–
აღმოსავლეთი

მსოფლიოში
ადამიანის
ცოფით
დაავადების
ძირითადი
გამომწვევი.
ადამიანის
და
ვეტერინარული
ყველა
არსებული
ვაქცინა
დამზადებულია ვირუსის
აღნიშნული
სახეობის
სეფუძველზე.
ეპიდზედამხედველობის
შეზღუდელი
შესაძლებლობების
გამო
მწერის
მჭამელი
მასპინძელი
ღამურების
სპექტრი შესაძლოა იყოს
ფართო.
ადამიანის
ინფიცირების
ორი
შემთხვევა
არის
დაფიქსირებული.
ეპიდზედამხედველობის
შეზღუდული
შესაძლებლობების
გამო
აღმოსავლეთ ევროპასა და
აზიაში,
ვირუსის
რეზერვუარების
გავრცელება,
შესაძლოა,
უფრო
ფართო
იყოს.
გარეულ და მათთან ახლო
შეხებაში
მყოფ
სხვა
ცხოველებს შორის, ასევე
ადამიანებს
შორის
ინფექციის
გავრცელების
რამდენიმე შემთხვევა არის
დაფიქსირებული.
ადამიანის დაინფიცირების
ორი
შემთხვევა
არის

და
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2(EBL2)
კუჯანდის
(KHUV)

ვირუსი

M. dasycneme)
მწერის მჭამელი ღამურა
(Myotis mystacinus)

ცენტრალური აზია

ავარანის ვირუსი
(ARAV)

მწერის მჭამელი ღამურა
(Myotis blythi)

ცენტრალური აზია

ბოკელოჰის
ღამურას
ლისავირუსი (BBLV)

მწერისმჭამელი ღამურა
(Myotis nattereri)

საფრანგეთი, გერმანია

ირკუტის ვირუსი
(IRKV)

მწერის მჭამელი ღამურა
(Murina leucogaster)

აღმოსავლეთ აზია

დუვენჰაგის ვირუსი
(DUVV)

მწერის მჭამელი ღამურა

აფრიკა, სუბ–საჰარა

ლაგოს
ღამურას
ვირუსი (LBV)

სხვადასხვა
სახეობის
პტეროპოდიდული
ღამურა (Eidolon helvum,
Rousettus aegyptiacus,
Epomophorus spp.)

აფრიკა, სუბ–საჰარა

დაფიქსირებული.
ცნობილია
ვირუსის
იზოლაციის
ერთი
შემთხვევა.
აღმოსავლეთ
ევროპასა
და
აზიაში
ეპიდზედამხედველობის
შეზღუდული
შესაძლებლობების
გამო
გავრცელება,
შესაძლოა,
იყოს
უფრო
ფართო.
ადამიანის
ინფიცირების
შემთხვევა
არ
არის
დოკუმენტირებული.
ცნობილია
ვირუსის
იზოლაციის
ორი
შემთხვევა.
აღმოსავლეთ
ევროპასა
და
აზიაში
ეპიდზედამხედველობის
შეზღუდული
შესაძლებლობების
გამო
გავრცელება,
შესაძლოა,
იყოს
უფრო
ფართო.
ადამიანის
ინფიცირების
შემთხვევა
არ
არის
დადასტურებული.
ცნობილია
ვირუსის
იზოლაციის
ერთი
შემთხვევა. ვირუსს არ აქვს
სახეობის სტატუსი და არ
არის
ვირუსების
ტაქსონომიის
საერთაშორისო კომიტეტის
მიმდინარე
დოკუმენტის
ჩამონათვალში.
ცნობილია
ვირუსის
ადამიანიდან
და
ღამურიდან
ვირუსის
იზოლაციის
ორი
შემთხვევა.
ცნობილია
ვირუსის
იზოლაციის
ოთხი
შემთხვევა,
მათგან
ღამურას მიერ დაკბენის
შემდეგ
ადამიანიდან
ვირუსის იზოლაციის სამი
შემთხვევა,
ხოლო
ღამურიდან (სავარაუდოდ
მინიოპტერუს
სახეობა)
ვირუსის
იზოლაციის
ერთი შემთხვევა.
ვირუსული
ინფექცია
დადასტურებულია
გარეულ და მათთან ახლო
კონტაქტში
მყოფ
სხვა
ცხოველებში.
ადამიანის
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მოკოლა
(MOKV)

ვირუსი

უცნობია

აფრიკა, სუბ–საჰარა

შიმონის
ვირუსი
(SHIBV)

ღამურას

მწერის
მჭამელი
ღამურა(Hipposideros
Commersoni)

კენია

აღმოსავლეთ
კავკასიური
ღამურას ვირუსი
(WCBV)
I

მწერის მჭამელი ღამურა
(Miniopterus shreibersii)

სამხრთ–აღმოსავლეთ
ევროპა

Ikoma lyssavirus
(IKOV)

უცნობია

ტანზანიის
გაერთიანებული
რესპუბლიკა

დაინფიცირების შემთხვევა
არ არის დაფიქსირებული.
ცნობილია თაგვის მაგვარი
მწერიჭამია
ძუძუმწოვარისგან (Shrews)
ვირუსის
იზოლირების
ორი
შემთხვევა
და
მღრღნელისგან
ვირუსის
იზოლაციის
ერთი
შემთხვევა. ასევე მათთან
ახლო
შეხებაში
მყოფ
კატებში.
არსებობს
ინფორმაცია
ადამიანის
დაინფიცირების შესახებ.
ცობილია
ვირუსის
იზოლაციის
ერთი
შემთხვევა. სეროლოგიური
კვლევები ცხადყოფს, რომ
H.
commersoni
არის
სავარაუდო რეზერვუარი.
ადამიანის
ინფიცირების
შემთხვევა
არ
არის
დაფიქსირებული.
ცნობილია
ვირუსის
იზოლირების
ერთი
შემთხვევა;
თუმცა,
სეროლოგიური კვლევები
ცხადყოფს, რომ დასავლეთ
კავკასიური
ღამურას
ვირუსის
რეზერვუარი
ასევე არის მინიოპტერუს
ღამურა აფრიკაში (კენია)
ადამიანის დაინფიცირების
შემთხვევა
არ
არის
დაფიქსირებული.
იზოლირებულია
აფრიკული
Civettictis
civetta–ისგან. ბუნებრივი
მასპინძელი
უცნობია.
ადამიანის დაინფიცირების
შემთხვევა
არ
არის
დაფიქსირებული.

5.3. პათოგენეზი
ცოფის ვირუსი ორგანიზმში აღწევს დაზიანებულ კანზე ან დაუზიანებულ ლორწოვანზე
პირდაპირი კონტაქტით. ვირუსი ვერ აღწევს დაუზიანებელ კანში. ცხოველის მიერ კბენის
შემდეგ ცოფის ვირუსის რეპლიკაცია ხდება კუნთში, ვირუსი შეიჭრება პერიფერული ნერვის
მოტორულ დაბოლოებასა და მამოძრავებელ აქსონში, იქიდან კი აღმავალი მიმართულების
მოძრაობით აღწევს ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში. ვირიონების გადაადგილება ცენტრალური
ნერვული სისტემისკენ ხდება სატრანსპორტო ვეზიკულების სწრაფი რეტროგრადული
გადაადგილებით, მხოლოდ მოტორული ნერვის გასწვრივ, სენსორული და სიმპატიკური
ნერვების დაბოლოებების ჩართვის გარეშე.
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სხეულის გამჭოლი დაზიანების შემთხვევაში ვირუსს მოტორულ აქსონში შეღწევის უნარი
აქვს. ღამურას ცოფის ვირუსის ზოგიერთი სახეობა, რომელთათვისაც დამახასიათებელია კანის
ტროპიზმი, შესაძლოა გავრცელდეს სენსორული ნერვების საშუალებით.
ვირუსის ინკუბაციის პერიოდი, დაზიანების ადგილზე ვირუსის რაოდენობის, მოტორული
ნერვული დაბოლოებების რაოდენობის და ვირუსის შეჭრის ადგილიდან ცენტრალურ ნერვულ
სისტემამდე მანძილის მიხედვით, მერყეობს 5 დღიდან რამდენიმე წლამდე (ძირითადად 2–3
თვე. იშვიათად 1 წელზე მეტი).
ვირუსის

მოძრაობის

სიჩქარე

დამოკიდებულია

აქსონური

ტრანსპორტის

ტიპზე.

ცენტრიპედული რეტროგრადული აქსონური ტრანსპორტირებისას ვირუსის გადაადილება
სწრაფია და შეადგენს 5–100 მმ/დღეში; ხოლო ცენტრიფუგული მოძრაობისას, რომელიც,
სავარაუდოდ,

ხორციელდება

პასიური

დიფუზიით,

ვირუსის

გადაადგილება

ნელა

მიმდინარეობს. ცენტრიფუგული ფაზის დროს ვირუსი ფართოდ ვრცელდება ცენტრალურ
ნერვულ სისტემაში. ვირუსი ზურგის ტვინის მოტორული ნეირონების და სპინალური
ინტერნეირონების

საშუალებით

ვრცელდება

ზურგის

ტვინის

დორზალური

ფესვების

განგლიებში. ვირუსი ცენტრალური ნერვული სისტემიდან ცენტრიფუგული ანტეგრადული
აქსოპლაზმური მოძრაობით ვრცელდება მოტორულ და სენსორულ აქსონში და იწვევს კუნთის
თითისტარას, კანის, თმის ფოლიკულების, სხვა არანერვული ქსოვილების, როგორიცაა
სანერწყვე ჯირკვლები, გულის კუნთი, ფილტვები, მუცლის ღრუს ორგანოები, დაინფიცირებას.
კლინიკურად მანიფესტირებული სტადიის დროს ვირუსი ფართოდაა დისემინირებული მთელ
ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში, სავარაუდოდ, სხვა ორგანოებშიც.
ადამიანებში ცოფით დაავადების პირველ სპეციფიურ კლინიკურ სიმპტომს წარმოადგენს
ნეიროპათიული ტკივილი ნაკბენის ადგილზე. აღნიშნული გამოწვეულია დორზალურ
განგლიაში ვირუსის რეპლიკაციით და უჯრედული იმუნური პასუხით გამოწვეული ანთებით.
კლინიკურად ადამიანის ცოფს ახასიათებს აგზნებითი (furious) ან პარეზული ფორმებით
მიმდინარეობა. სავარაუდოდ, კლინიკური ნიშნების განვითარება დამოკიდებულია არა
ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში ვირუსის ანატომიურ ლოკალიზაციაზე, არამედ სხვადსხვა
ადგილას მის წინააღმდეგ განვითარებულ სპეციფიურ იმუნურ პასუხზე. ნეირონების
ფუნქციური

დაზიანებით

აიხსნება

ცოფის

დროს

კომის

განვითარება.

ელექტროფიზიოლოგიური და პათოლოგიური კვლევების კორელაციებით დადასტურებულია,
რომ პარეზული ფორმის ცოფის დროს სისუსტის განვითარების მიზეზი არის პერიფერიული
ნერვის აქსონოპათია ან მიელინოპათია. ცოფის აგზნებითი ფორმის დროს ვირუსის
უპირატესად მოტორული ნერვის გზით შეჭრით აიხსნება ის, რომ წინა მოტორული რქის
დისფუნქცია წინ უსწრებს სენსორული დეფიციტის განვითარებას, ასევე ისიც, რომ დაავადების
საწყის სტადიაზე სხეულის ნაკბენი ადგილის ახლომდებარე სეგმენტის დისფუნქცია
ვითარდება.
პარეზული ფორმის ცოფის დროს (როცა ცნობიერება ჯერ კიდევ შენარჩუნებულია),
სავარაუდოდ, თავის ტვინში ნაკლები რაოდენობის ვირუსია სპასტიურ ფორმასთან შედარებით.
ძაღლებზე თავის ტვინის დიფუზური ტენზორული ნეიროვიზუალიზაციის კვლევებმა აჩვენა,
რომ თავის ტვინის ღეროს დონეზე დარღვეულია ნერვული ტრაქტის მთლიანობა, რაც აფერხებს
ვირუსის გავრცელებას წინა ტვინში.
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ჰემატოენცეფალური ბარიერის მთლიანობისა და იმუნური სისტემის მიერ ვირუსის
უვნებელყოფის შეზღუდული შესაძლებლობების გამო, ვირუსის ელიმინაცია ცენტრალური
ნერვული სისტემიდან ვერ ხერხდება არ არსებობს სარწმუნო მტკიცებულება ცოფის ვირუსით
ინფიცირებულ პაციენტებში იმუნოდეფიციტის განვითარებით გამოწვეული გაზრდილი
სიკვდილობის შესახებ.
ბოლო

დროს

გახშირდა

ცოფის

ატიპური

კლინიკური,

ასევე

ატიპური

ნეიროვიზუალიზაციის შემთხვევები. ამ ეტაპზე უცნობია თუ ჩამოთვლილიდან რომელი
მიიჩნევა - ვირუსის ატიპიური ფორმებით ინფიცირება, ვირუსის წინააღმდეგ განვითარებული
იმუნური პასუხი, თუ ვირუსის დიდი რაოდენობა (მაგ. ვირუსით დაინფიცირებული ორგანოს
ტრანსპლანტაცისას) აღნიშნულის მიზეზად. ცოფის კლინიკური სიმპტომების გამოვლენიდან,
ინტენსიური თერაპიული ჩარევის გარეშე, სიკვდილი ვითარდება 2 კვირის განამავლობაში.

5.4. ცოფის დიაგნოზი
ცოფი მწვავე, ლისავირუსებით გამოწვეული პროგრესული ენცეფალომიელიტია.
კლინიკურად ენცეფალიტის დიაგნოსტირება ზოგჯერ რთულია, ამიტომ თუ ამის
შესაძლებლობა არსებობს, ცოფის ყველა საეჭვო და სავარაუდო კლინიკური შემთხვევა
ლაბორატორიულად უნდა დადასტურდეს. ბოლო ათი წლის მანძილზე მნიშვნელოვანი
პროგრესი

იქნა

მიღწეული

ცოფის

კლინიკური

შემთხვევევბის

ლაბორატორიული

დიაგნოსტირების კუთხით.
ყველა

ქვეყანას

უნდა

ჰქონდეს

ცოფის

საბაზო

დიაგნოსტიკის

და

შემთხვევის

დადასტურების შესაძლებლობების მქონე, თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი, ნაციონალური
რეფერენს ლაბორატორია. აღნიშნული შესაძლებლობების არარსებობის შემთხვევაში, სათანდო
სწავლებით და დიაგნოსტიკური რეფერალით უზრუნველყოფა შეიძლება განხორციელდეს
ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის კოლაბორაციის ცენტრებიდან და ცხოველთა
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეფერენს ცენტრებიდან.

5.5. ცოფის სტანდარტული შემთხვევების განსაზღვრებები
ყველა ქვეყანამ უნდა გამოიყენოს ცოფის სტანდარტული შემთხვევების განსაზღვრებები,
რომლებიც დაფუძნებულია ადამიანის ან ცხოველის ცოფზე საეჭვო შემთხვევების
ლაბორატორიულ მონაცემებზე.
ჯანდაცვის მსოფლიო
კონტროლის

და

სტრატეგიების
ნევროლოგიური

ორგანიზაციის მიერ,

მეთვალყურეობის

თანახმად,

ცოფის

სინდრომით

გადამდები დაავადებების

მიზნით,

რეკომენდებული

კლინიკური

(ენცეფალიტი)

შემთხვევა

მიმდინარე

პრევენციის,

სტანდარტების

განისაზღვრება,
დაავადება,

და

როგორც

რომლისთვისაც

დამახასიათებელია უპირატესად პროგრესული აგზნებითი ან პარეზული ნევროლოგიური
სინდრომით მიმდინარეობა, გულის ან ფილტვის უკმარისობის განვითარება და სიმპტომების
დაწყებიდან, ინტენსიური თერაპიის განხორციელების გარეშე, 7–10 დღეში კომის განვითარება
და სიკვდილი.
ცოფის კლინიკური შემთხვევის დადასტურება უნდა მოხდეს ქვემოთ ჩამოთვლილი ერთი ან
რამდენიმე ლაბორატორიული მეთოდის გამოყენებით:


ვირუსული ანტიგენების არსებობა;



უჯრედულ კულტურაში ან ლაბორატორიულ ცხოველში ვირუსის იზოლაცია;
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არავაქცინირებული პირის თავზურგტვინის სითხეში ან შრატში ვირუსის სპეციფიური
ანტისხეულების აღმოჩენა;



გარდაცვლილი ან ცოცხალი ინდივიდიდან აღებულ ნიმუშში (ტვინის ბიოფსია, კანი,
ნერწყვი,

კონცენტრირებული

შარდი)

ვირუსული

ნუკლეინის

მჟავების

აღმოჩენა

მოლეკულური მეთოდების გამოყენებით.
ცოფის შემთხვევების კლასიფიკაცია:

ცოფის საეჭვო შემთხვევა: შემთხვევა, რომელიც შეესაბამება ცოფის კლინიკური შემთხვევის
განმარტებას.

ცოფის სავარაუდო შემთხვევა: ცოფზე საეჭვო შემთხვევასთან ერთად არსებობს ცოფზე საეჭვო
ცხოველთან სარწმუნო კონტაქტი.

ცოფის დადასტურებული შემთხვევა: ცოფზე საეჭვო ან სავარაუდო შემთხვევა, რომელიც
დადასტურებულია ლაბორატორიულად. კლინიკურად საეჭვო ენცეფალიტის, ან ცხოველთან
ექსპოზიციის არასაკმარისი ანამნეზის არსებობისას, ცოფის შემთხვევა დადასტურებულად
ითვლება მხოლოდ ლაბორატორიულად დასაბუთების შემთხვევაში.

5.6. კლინიკური დიაგნოზი
ცოფი

წარმოადგენს

ლაბორატორიულად

დადასტურებულ,

ცოფით

დაავადებულ

ცხოველთან დასაბუთებული ექსპოზიციის შემდეგ განვითარებულ მწვავე, პროგრესულად
მიმდინარე

ენცეფალომიელიტს,

რომელსაც

ინფექციურ

დაავადებათა

შორის

სწრაფი

ლეტალობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებლი აქვს.
სპეციფიური კლინიკური ნიშნების არსებობა, როგორიცაა ჰიდრო– და აეროფობია, თუ ეს
ნიშნები კარგად არის დოკუმენტირებული, ცოფიან ცხოველთან ექსპოზიციის სარწმუნო
ანამნეზის შემთხვევაში, წარმოადგენს ცოფის არსებობაზე ძლიერი ეჭვის საფუძველს.
ექსპოზიციის ან სპეციფიური ნიშნების არარსებობისას, მხოლოდ კლინიკური მონაცემების
საფუძველზე, ცოფის დიაგნოზის დასმა რთულია და ხშირად არასაიმედო. მაგალითად,
კლინიკურად შეიძლება გამოვლინდეს პარეზი, გილიენ–ბარის მგავსი სინდრომი, ან სხვა
ატიპური კლინიკური მახასიათებლები. ცოფის ატიპური ანუ არაკლასიკური კლინიკური
მანიფესტაციის შემთხვევები ბოლო დროს გაიზარდა, რაც დადასტურებულია ღამურებთან ან
სხვა გარეულ ცხოველებთან ექსპოზიიის შემთხვევებში.
ცოფის დროს თავის ტვინის დაზიანების კლასიკური ნიშნებია ტაქტილური, აუდიო,
ვიზუალური ან ყნოსვითი სტიმულის დროს სპაზმების განვითრება (მაგ.აგორაფობია და
ჰიდროფობია), ასევე ნათელი გონების, აჟიტირების, ცნობიერების დაბინდვისა და
ავტონომიური დისფუნქციის მონაცვლეობა. სპაზმი შეიძლება გამოვლინდეს უპირატესად
ცოფის აგზნებითი ფორმის მქონე პაციენტებში. სპონტანური ინსპირატორული სპაზმი, რომლის
არსებობაც აიოლებს კლინიკური დიაგნოზის დასმას, შეიძლება უწყვეტად გაგრძელდეს
პაციენტის სიკვდილამდე.
ცოფის პარეზული ფორმის დროს აგზნება იშვიათად ვითარდება, ფობიური სპაზმები
შესაძლოა გამოვლინდეს შემთხვევათა 50 %–ში. პარალიზური ცოფის ადრეულ სტადიაში,
შესაძლებელია გამოვლინდეს მიოედემა პერკუსიის ადგილზე, ძირითადად გულმკერდზე და
ბარძაყზე, დელტოიდურ კუნთზე, ასევე პილოერექცია და ფასციკულაციები.
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პოტენციურად ინფიცირებულ პაციენტში, სათანადო უსაფრთხოების ზომების დაცვის
შემთხვევაში, შესაძლებელია მაგნიტურ რეზონანსული კვლევის ჩატარება. მოგრძო ტვინში,
ჰოპიკამპუსში,

ჰიპოთალამუსში,

ღრმა და ქერქქვეშა

თეთრ

ნივთიერებაში,

ღრმა და

კორტიკალურ რუხ ნივთიერებაში ჰიპერექოგენური T2 გამოსახულების არსებობა, კლინიკური
ტიპის მიუხედავად, მიუთითებს ცოფის დიაგნოზზე. გადოლინიუმის მომატებული ჩართვა
ხდება მხოლოდ ცოფის მოგვიანებით სტადიაზე, ძირითადად, კომის სტადიაში. პაციენტის
ცნობიერების დონის გათვალისწინებით, ნეიროვიზუალიაციით შესაძლებელია ვირუსული
ენცეფალიტების დიფერენციაცია თავის ტვინში T2 გამოსახულების ხილვადობისა და
კონტრასტული
დაზიანების

ნივთიერების

მომატებული

ლოკალიზაციის

მიხედვით.

ჩართულობის
ცოფის

თავისებურებების

დიაგნოსტირებაში

და

არა

კომპიუტერულ

ტომოგრაფიას დაბალი ღირებულება აქვს.
ყველა პაციენტს, რომელსაც აღენიშნება გაურკვეველი მწვავე პროგრესული ენცეფალიტის
ნიშნები, თუნდაც ცოფის გავრცელების დაბალი რისკის მქონე ენზოოტურ ველურ ადგილებში
მოგზაურობის შემდეგ, უნდა ჩაუტარდეს ცოფის დიფერენციული დიაგნოსტირება, რადგან
ცოფის ვირუსი შესაძლოა იყოს ველურ ბუნებაში ლოკალურად (მაგ.ღამურები), ასევე შესაძლოა
ადგილი ჰქონდეს როგორც ადამიანის, ასევე ცხოველის ცოფის იმპორტს ქვეყანაში. ცოფის
არასათანადო ეპიდემიოლოგიური შესწავლის და ლაბორატორიულად დადასტურების
შეზღუდული შესაძლებლობების შემთხვევაში, გარდაცვალების მიზეზად ცოფის ნაცვლად
შეიძლება მიიჩნიონ სხვა დაავადება (მაგ. ცერებრული მალარია). ცოფის ინფექციის გადაცემის
რისკის შემცირების მიზნით, მყარი ქსოვილების და ორგანოების ყველა პოტენციურ დონორს,
ვისაც აღენიშნება ენცეფალიტის ნიშნები, უნდა ჩაუტარდეს სკრინინგი და ტესტირება,
რისთვისაც

სათანადო

მასალა

(სიცოცხლეში

აღებული,

ან

გარდაცვალების

შემდეგ)

გამოკვლეული უნდა იქნეს მაღალი სენსიტიურობის და სპეციფიურობის მქონე
ლაბორატორიული მეთოდებით, ვინაიდან სოლიდური ორგანოს ტრანსპლანტაციისას,
ორგანოს დაინფიცირების შემთხვევაში, შესაძლოა მოხდეს ცოფის ვირუსის ტრანმისია.

5.7.

ცოფის

ლაბორატორიული

დიაგნოსტირებისთვის

მასალის

აღება,

ტრანსპორტირება და მასთან დაკავშირებული უსაფრხოების ზომები
5.7.1. ბიოუსაფრთხოება
ცოფი ამ ეტაპზე ცნობილ ინფექციურ დაავადებებს შორის ყველაზე სწრაფი ლეტალობით
გამოირჩევა. აქედან გამომდინარე, ძალზე მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების წესების დაცვა
ლისავირუსებთან მუშაობისას. ამ მიზნით, ის ლაბორატორია, სადაც ხორციელდება ცოფთან
დაკავშირებული რუტინული საქმიანობა, როგორიცაა ცხოველების მოვლა, ნეკროფსია, მასალის
შეგროვება

და

დამუშავება,

უნდა

შეესაბამებოდეს

უსაფრთხოების

პრაქტიკის

ბიოუსაფრთხოების მე–2 დონეს. დაწესებულებას უნდა ჰქონდეს სათანადო დიზაინი.
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს დასაქმებული პერსონალის პირად დამცავ
აღჭურვილობას (მაგ. ტანსაცმელი,ხელთათმანები, დამცავი სათვალეები) და მათ ვაქცინაციას.
ჯერჯერობით უცნობია პროფილაქტიკური ღონისძიებების ეფექტურობა ისეთი საქმიანობის
დროს როგორიცაა ვირუსის კულტივირება, პროცედურები, რომელთა დროსაც აეროზოლები
წარმოიქმნება (მაგ. ქსოვილების სუსპენზიის ჰომოგენიზაცია) და ახლად იზოლირებულ
ლისავირუსებთან

მუშაობა.

აქედან

გამომდინარე,

ასეთი

საქმიანობის

განხორციელება
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მოითხოვს მე–3 დონის ბიოუსაფრთხოების მქონე ლაბორატორიას. ინფექციურ აგენტებთან
მუშაობის დროს უსაფრთხოების ყველა ეროვნული გაიდლაინი უნდა შესრულდეს.

5.7.2. მასალის აღების პროცედურა ცოცხალი ადამიანისგან
ცოფის დიაგნოზისათვის პაციენტის სიცოცხლეში გამოიყენება ისეთი მასალა როგორიცაა
სეკრეტები, ბიოლოგიური სითხეები (მაგ: ნერწყვი, თავ–ზურგტვინის სითხე, ცრემლი) და
ქსოვილები (კანის ბიოპტატი, კისრის უკანა ნაწილიდან აღებული თმის ფოლიკული). ნერწყვის
სამი ნიმუშის აღება უნდა მოხდეს 3–6 საათის ინტერვალით; კანისა და თმის ფოლიკულების
ნიმუშები წარმოადგენს მეტად ინფორმატიულ მასალას. მასალის შენახვა უნდა მოხდეს ≤ –20°C–
ზე. შრატის გამოყოფა სისხლის გაყინვამდე უნდა განხორციელდეს და უნდა იქნას შენახული ≤ –
20°C–ზე.

5.7.3. მასალის აღების პროცედურა ადამიანის და ცხოველის სიკვდილის შემდეგ
სიკვდილის

შემდეგ,

როგორც

ადამიანის,

ასევე

ცხოველის

შემთხვევაში,

ცოფის

დიაგნოზისთვის სათანადო მასალას თავის ტვინის ქსოვილი წარმოდგენს. იმ შემთხვევაში, თუ
ტვინის ბიოფსიის გაკეთება შეუძლებელია, მასალის შეგროვება უნდა მოხდეს
ტრანსორბიტალური ან კეფის დიდი ხვრელის გზით. ინფიცირებული თავის ტვინის ქსოვილის
უსაფრთხო

და

სტაბილურ

გლიცერინში (+4° C ან
საშუალებებით
განხორციელდეს

ტრანსპორტირებას

უზრუნველყოფს

მასალის

მოთავსება

–20° C–ზე) ან მასალის გაშრობა (+30° C–ზე) სათანადო ქიმიური

დამუშავებული
ვირუსის

ფილტრის

ეფექტური

ქაღალდზე.

ინაქტივაცია.

ტრანსპორტირებამდე

გარდაცვალების

შემდეგ

უნდა
ცოფის

დიაგნოსტირებისთვის ასევე ინფორმატიულია კანის და კისრის უკანა ნაწილიდან აღებული
თმის ფოლიკულების მასალა.

5.7.4. მასალის ტრანსპორტირება
ცოფის ვირუსთან ექსპოზიციის თავიდან ასაცილებლად, მასალის ტრანსპორტირება უნდა
განხორციელდეს ეროვნული და საერთაშორისო რეგულაციების გათვალისწინებით. მასალის
სათანადოდ

ტრანსპორტირებისათვის

უნდა

მოძიებულ

იქნას

საერთაშორისო

საჰაერო

სატრნსპორტო ასოციაციის გადაზიდვების კლასიფიკაციის შესახებ ინფორმაცია ამ ასოციაციის
ვებ გვერდზე, რის შემდეგაც უნდა განხორციელდეს ინფექციური მასალის შეფუთვა
ტრანსპორტირებისთვის

ჯანმრთელობის

მსოფლიო

ორგანიზაციის

რეკომენდაციების

შესაბამისად. სადიაგნოზო მასალა უნდა გაიყინოს. თუ გადაზიდვა ხორციელდება გარემოს
ტემპერატურის

პირობებში,

ის

უნდა

მოთავსდეს

50%–იან

გლიცერინის

ხსნარში.

ლაბორატორიული გამოკვლევის შედეგები მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული მასალის
აღების წყაროზე და შენახვის პირობების დაცვაზე. ცოფის დიაგნოსტირება შესაძლოა
სხვადასხვა ადგილიდან აღებულ ახალ (არადაფიქსირებულ) ან გაყინულ მასალაზე.
50%–იანი გლიცერინის ხსნარში შენახვის შემთხვევაში, ტესტირების წინ, მასალა ჯერ უნდა
ჩამოირეცხოს გულდასმით. გაყინვა და ხანგრძლივი დროით შენახვა არ არის რეკომენდებული.
პირდაპირი ფლუორესცენტული ანტისხეულებით ტესტირებისას, ახალი ან გაყინული
მასალისგან განსხვავებით, გლიცერინის ხსნარში შენახული მასალის აცეტონით ფიქსაცია არ
არის რეკომენდებული. მასალის ტიპი და მისი დამუშავება დამოკიდებულია დიაგნოსტიკურ
მეთოდზე და დაავადების ტიპზე.
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სათანადო მასალის არსებობისა და დიაგნოსტიური ტესტების გამოყენებისას, ქიმიური
საშუალებებით დაფიქსირებულ მასალაში ვირუსის ანტიგენების დეტექციას მნიშვნელოვანი
სენსიტიურობა და სპეციფიურობა ახასიათებს. ტესტის დასკვნის დაყოვნების გამო, თავის
ტვინის ქსოვილის ფორმალინში ფიქსაცია არ არის მოსახერხებელი ცოფის რუტინული
დიაგნოსტირებისას. ფორმალინში მოთავსებული მასალის მიღების შემთხვევაში, პარაფინში
მოთავსებამდე

მასალა

ფორმალინში

უნდა

დაყოვნდეს

7–14

დღე.

მოლეკულური

დიაგნოსტიკისა და ანტიგენის დეტექციისათვის მასალა ფორმალინის შემდეგ უნდა მოთავსდეს
აბსოლუტურ

სპირტში.

თავის

ტვინის

ქსოვილის

იმუნოჰისტოქიმიური

კვლევით

შესაძლებელია ნეირონებში ცოფისთვის დამახასითებელი ტიპური ინტრაციტოპლაზმური
ჩანართების აღმოჩენა.

5.8.

გარდაცვალების

შემდეგ

ცოფის

დიაგნოსტირებისთვის

საჭირო

ლაბორატორიული ტექნოლოგიები
ცოფის საბოლოო დიაგნოსტირება შესაძლებელია მხოლოდ სათანადო დიაგნოსტიკური
მეთოდების გამოყენებით. დიაგნოსტირების ბაზისური ტექნოლოგიები აღწერილია ჯანმოს
პუბლიკაციაში ცოფის ლაბორატორიული ტექნოლოგიების შესახებ, ასევე ცხოველთა
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (OIE) სახელმძღვანელოში ხმელეთის ცხოველთა
დიაგნოსტიკისა და ვაქცინაციის შესახებ. ნებისმიერი ტექნოლოგიის გამოყენებისას მკაცრად
რეკომენდებულია ხარისხის მართვა.

5.8.1. ანტიგენის დეტექცია
პირდაპირი

ფლუოროსცენტული

ანტისხეულის

დეტექციის

მეთოდი

წარმოადგენს

ადამიანის და ცხოველის ცოფის დიაგნოსტირების სწრაფ მეთოდს, რომელიც ხასიათდება
მაღალი მგრძნობელობითა და სპეციფიურობით და ითვლება ცოფის დიაგნოსტიკის ოქროს
სტანდარტად.

ტესტის

სიზუსტე

დამოკიდებულია

შემსრულებლის

გამოცდილებაზე,

ანტირაბიული კონიუგატის ხარისხზე და დიაგნოსტირებისთვის საჭირო ძირითად
საშუალებებზე, ფლუოროსცენტული მიკროსკოპის ჩათვლით. ტესტის დასკვნა დაფუძნებულია
ანტირაბიული
მონოკლონური

პოლიკლონური

გლობულინით

ანტისხეულებით

ფლუოროსცენტულ

იზოციანატთან

თავის

ან

ტვინის

კონიუგაციის

ფართოდ

ჯვარედინ

ქსოვილის

შედეგად

რეაქტიული

ინკუბაციის

მიღებული

შემდეგ

გამოსახულების

მიკროსკოპულ შეფასებაზე. ოპტიმალური შედეგისათვის აუცილებელია რომ დიაგნოსტიკური
კონიუგატი უნდა იყოს უმაღლესი ხარისხის და სათანადო განზავების.
ტესტის მაღალი მგრძნობელობისთვის რეკომენდებულია თავის ტვინის ღეროდან და
ნათხემიდან აღებული მასალა, შესაძლებელია მასალის აღება ჰიპოკამპუსიდანაც, თუმცა
საბოლოო დიაგნოზისათვის ეს აუცილებელი არ არის.
ლისავირუსის

ანტიგენების

აღმოსაჩენად

ზოგიერთ

ლაბორატორიაში

გამოიყენება

იმუნოფერმენტული ტესტი (ELISAs) და პირდაპირი სწრაფი იმუნოჰისტოქიმიური ტესტი.
პირდაპირი სწრაფი იმუნოჰისტოქიმიური ტესტი სენსიტიურობით და სპეციფიურობით არ
ჩამოუვარდება

პირდაპირი

ფლუოროსცენტული

ანტისხეულების

ტესტს,

შესაბამისად

სათანადო რეაგენტების არსებობისას შესაძლებელია დიაგნოსტირება სინათლის მიკროსკოპით,
ტესტის ჩატარებისთვის საჭიროა ერთ საათზე ნაკლები დრო, ვარგისია გლიცერინში შენახულ
ნიმუშებზე სამუშაოდ, შეიძლება გამოყენება საველე პირობებში, რეგენტების შენახვა შეიძლება
ოთახის ტემპერატურაზე. ყველაფერი ეს ეპიდემიოლოგიური კვლევების დეცენტრალიზაციის
15

შესაძლებლობას იძლევა. ცოფის ლაბორატორიაზე დაფუძნებული ეპიდზედამხედველობის
დეცენტრალიზაციის გაუმჯობესების მიზნით, ჯანმოს კონსულტანტები რეკომენდაციას უწევენ
პირდაპირი სწრაფი იმუნოჰისტოქიმიური ტესტის გამოყენებას, როგორც ალტერნატიულ
საშუალებას ცოფის დიაგნოსტიკაში.

5.8.2. ვირუსის იზოლირება
ცოფის ვირუსის ანტიგენის აღმოჩენის შემდეგ, დიაგნოზის დადასტურებისათვის, ვირუსის
ამპლიფიკაციისა და შესწავლის მიზნით, შესაძლებელია განხორციელდეს ვირუსის იზოლაცია.
ვირუსის იზოლირება შეიძლება უჯრედულ კულტურაში, როგორიცაა ნეირობლასტომის
უჯრედული კულტურა, ან თაგვში ინტრაკრანიულად ვირუსის ინოკულაციის შემდეგ.
შესაძლებლობების მიხედვით, ცხოველებისგან ვირუსის იზოლაციის მეთოდი ალტერნატიული
მეთოდებით უნდა ჩანაცვლდეს.
მცირე რაოდენობით ლიზავირუსის იზოლაციის ყველაზე შესაფერ გარემოს Murine
ნეირობლასტომის უჯრედები წარმოადგენს. უჯრედულ კულტურაში, თაგვისგან განსხვავებით,
ვირუსის იზოლაციისთვის საჭირო დრო 1-2 დღეა, ნაცვლად 10-21 დღისა. ვირუსის
იზოლაციისას პირობები ოპტიმალურდ უნდა იყოს დაცული. ცხოველის გამოყენება ვირუსის
იზოლაციის მიზნით შესაძლებელია იმ შეთხვევაში, თუ მოლეკულური დიაგნოსტიკის
მეთოდები ან უჯრედული კულტურის მქონე დაწესებულების ხელმისაწვდომობა არ არის.

5.8.3. ვირუსული რნმ–ის აღმოჩენა
ბევრ

ქვეყანაში

გაიზარდა

მოლეკულური

დიაგნოსტიკის

მეთოდების,

როგორიცაა

პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია და მოლეკულური ტიპირების სხვა მეთოდების, როლი,
მაგრამ თუ თავის ტვინის ქსოვილი ხელმისაწვდომია და დიაგნოსტირება პირდაპირი
ფლუოროსცენტული ანტისხეულების ტესტით შესაძლებელია, გარდაცვალების შემდეგ მათი
გამოყენება რუტინულად არ არის რეკომენდებული. მოლეკულური მეთოდების გამოყენება
შესაძლებელია სათანადო გამოცდილების მქონე დაწესებულებებში, სადაც არიან ექსპერტები
და ხორციელდება ხარისხის კონტროლის მკაცრი პროცედურები. აღნიშნული მეთოდოლოგია
შესაძლებელია ასევე გამოყენებული იქნას სიცოცხლეში ადამიანის ცოფის დიაგნოსტირების
მიზნით. აღნიშნული მეთოდოლოგიის გამოყენებისას მკაცრად რეკომენდებულია ძლიერ
პოზიტიური კონტროლის ან პროცესის დროს (in-process) კონტროლის გამოყენება.

5.9. სიცოცხლეში ადამიანის ცოფის დიაგნოსტირების ტექნოლოგიები


ადამიანის სიცოცხლეში ცოფის დიაგნოსტიკის სხვადასხვა ლაბორატორიული მეთოდი
არსებობს;



ცოცხალი ცხოველის ცოფზე გამოკვლევა მკაცრად იკრძალება;



დიაგნოსტიკური მეთოდების მგრძნობელობა ფართოდ მერყეობს და დამოკიდებულია
დაავადების სტადიაზე, პაციენტის იმუნოლოგიურ სტატუსზე, ვირუსის დროგამოშვებით
ექსკრეციასა და ტექნიკური პერსონალის გამოცდილებაზე;



ტესტის

დადებითი

პასუხი

ცოფის

არსებობის

დამადასტურებელია,

მაშინ

როცა

უარყოფითი პასუხი არ გამორიცხავს ინფექციის არსებობას;


ტვინის ბიოფსიის აღება არ არის რეკომენდებული ცოფის დიაგნოსტირებისთვის, მაგრამ
თუ მასალა არსებობს, შეიძლება მისი გამოყენება დიაგნოსტირებისთვის;
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ცოფზე ეჭვის შემთხვევაში დიაგნოსტირება რამდენიმე ნიშნით არის ღირებული:
გამომწვევი აგენტის და ინფექციის პოტენციური წყაროს სპეციფიური დახასიათება,
განსაკუთრებით როცა ანამნეზში ცხოველთან ექსპოზიცია არ არის დადსტურებული;
საზოგადოებრივი გამოკვლევის დროს იმ ადამიანების გამოკვლევა, რომელთაც შესაძლოა
იგივე ცხოველთან ჰქონდათ შეხება; ინფექციის კონტროლის შესაბამისი ღონისძიებების
გატარება; პაციენტთან კონტაქტით ექსპოზიციის შემცირება.

5.9.1. ვირუსული ანტიგენის დეტექცია
კლინიკურად დადასტურებული ცოფის შემთხვევაში, ვირუსის ანტიგენის დეტექცია უნდა
მოხდეს თმის ფოლიკულების ან კანიდან აღებულ ბიოფსიურ მასალაში. გამოკვლევის შედეგი
არ არის დამოკიდებული პაციენტის ანტისხეულების სტატუსზე და შესაძლოა დაავადების
ადრეული სტადიის დროს აღებულ მასალაში გამოკვლევის შედეგები დადებითი იყოს.
ჩვეულებრივ, კანის ნიმუში უნდა შეიცავდეს პერიფერული ნერვების მქონე თმის ფოლიკულებს
და მასალა აღებული უნდა იყოს კისრის უკანა ნაწილიდან. ანტიგენის დეტექციისთვის საჭიროა
თმის ფოლიკულის ფუძის ირგვლივ რამდენიმე სექციის (უბნის) გამოკვლევა. აღნიშნულის
შესრულება ყოველთვის არ არის პრაქტიკულად შესაძლებელი, მაგალითად, როცა გაყინული
ნიმუშის დაჭრა უნდა განხორციელდეს კრიოსტატით. ამ შემთხვევაში აღნიშნული გამოკვლევა
შესაძლოა შეიცვალოს ვირუსული რიბონუკლეოპროტეინის (რნმ) გამოკვლევის მეთოდით.
ფლუოროსცენტული
წარმოადგენს

ცოფის

ანტისხეულებით

გამოკვლევისას

დიაგნოსტირებისთავის

ღირებულ

თვალის
მასალას,

რქოვანა
ამიტომ

იშვიათად
რუტინული

კვლევისას არ არის რეკომენდებული მისი გამოყენება. მით უფრო, თუ ენცეფალიტი ცოფით არ
არის გამოწვეული, იზრდება რქოვანაზე ნაწიბურის განვითარების რისკი. შემუშავებულია
ნერწყვში ან ცხოველის ტვინის ქსოვილში ცოფის ანტიგენის აღმოჩენა ქრომატოგრაფიული
მეთოდით,თუმცა აღნიშნული ჯერ კიდევ მოითხოვს სტანდარტიზირებას და ხარისხის მკაცრ
კონტროლს.

5.9.2. ვირუსული ანტისხეულების აღმოჩენა
არავაქცინირებული პაციენტების შრატში (ასევე ვაქცინირებულის, აცრის შემდგომი
იმუნური სტატუსის შესამოწმებლად პროფესიული რისკის ქვეშ მყოფთ, მაგალითად:
ლაბორატორიულ

მუშაკებში,

ვეტერინარებში)

ან

თავზურგტვინის

სითხეში

გამანეიტრალებელი ანტისხეულების გაზომვა შესაძლებელია ვირუსის ნეიტრალიზაციის
ტესტით, მათ შორის სწრაფი ფლუოროსცენტული ფოკუს ინჰიბირების ტესტით და
ფლუოროსცენტული ანტისხეულების ვირუსის გამანეიტრალებელი ტესტით. სისხლში
ვირუსის გამანეიტრალებელი ანტისხეულები კლინიკური სიმპტომებიდან 7–8 დღის შემდეგ
ჩანს. ვირუსის ანტისხეულები იშვიათად ჩანს თავზურგტვინის სითხეში და მათი არსებობა
დაავადების სტადიაზეა დამოკიდებული. ცოფის ვირუსის გლიკოპროტეინის საწინააღმდეგო
ანტისხეულების ტიტრის გაზომვა იმუნოფერმენტული მეთოდით (ELIZA) კორელაციაშია
ვირუსის ნეიტრალიაზაციის მეთოდით მიღებულ სიდიდესთან, ამასთან იმუნოფერმენტული
მეთოდით კვლევის განხორციელება უფრო იოლია. ასევე შესაძლებელია ვირუსის სხვა
ანტიგენების (მაგ. ნუკლეოპროტეინის) საწინააღმდეგო ანტისხეულების (IgG და IgM) სწრაფი
დეტექცია, რადგან მათი წარმოქმნა გამანეიტრალებელი ანტისხეულების წარმოქმნამდე ხდება.
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5.9.3. ვირუსული რიბონუკლეოპროტეინის (რნმ) აღმოჩენა
მოლეკულური დიაგნოსტიკური მეთოდები მაღალი მგრძნობელობით გამოირჩევა, თუმცა
სხვა ლაბორატორიული მეთოდების მსგავსად ისინი საჭიროებს სტანდარტიზაციას და
ხარისხის მკაცრ კონტროლს. ვირუსული რნმ–ის აღმოჩენა და ამპლიფიკაცია შესაძლელია
მოხდეს არა მხოლოდ თავის ტვინის ქსოვილიდან, არამედ სხვა ბიოლოგიური ნიმუშებიდან
(მაგ. ნერწყვი, თავზურგტვინის სითხე, ცრემლი, კანი, შარდი და თმის ფოლოკულები).
ვინაიდან ვირუსის ექსკრეცია ხანგამოშვებით ხდება, მასალის გამოკვლევა სერიულად უნდა
მოხდეს.

5.9.4. ვირუსის იზოლაცია
ვირუსის იზოლაცია სასურველია განხორციელდეს თავის ტვინის, ნერწყვის ან სხვა
ბიოლოგიური ნიმუშიდან, სადაც დიდია ვირუსის აღმოჩენის ალბათობა. თავის მხრივ,
ვირუსის აღმოჩენის ალბათობა დამოკიდებულია პაციენტის იმუნოლოგიურ სტატუსზე
(დადებითი პასუხი ხშირია იმ პაციენტებში, ვისაც ანტისხეულები არ აქვს), ასევე ვირუსის
ექსკრეციის პერიოდულობაზე (ხანგამოშვებითობა) და ვირსუსის რაოდენობაზე. თხევადი
მასალა ან ნაცხი შეგროვების შემდეგ უნდა გაიყინოს, ნაცხის მასალა უნდა მოთავსდეს
სათანადო საკვებ ნიადაგში. ამ უკანასკნელს არ უნდა დაემატოს კონსერვანტი. აღებული ნიმუში
შესაძლოა დაავადების გვიან სტადიაზეც არ შეიცავდეს ვირუსებს.

5.10.

მოლეკულური

კვლევებით

ვირუსის

იდენტიფიცირება:

ეპიდემიოლოგიური მოსაზრებები
ადამიანისგან, შინაური და გარეული ცხოველებისგან ვირუსების იზოლაციით და მათი
მოლეკულური
კვლევებით
შესაძლებელი
გახდა
ლისავირუსების
იდენტიფიკაცია,
კლასიფიკაცია და დემონსტრირება იმისა, რომ მოცემული გეოგრაფიული ადგილებიდან და
სახეობებიდან იზოლირებულ ვირუსებს აქვთ უნიკალური გენეტიკური თანმიმდევრობა.
უმრავლეს

შემთხვევაში

ეს

განსხვავებები

შესაძლოა

გამოყენებული

იყოს

ძირითადი

მასპინძლის (მაგ. ძაღლი, ღამურა, მელა) და ინფექციის წყაროს დასადგენად, როცა ექსპოზიციის
შესახებ ანამნეზი ცნობილი არ არის.

6. რეკომენდაციები ცოფის საწინააღმდეგო უსაფრთხო ვაქცინის შესახებ


ცოფის პროფილაქტიკის მიზნით, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია (ჯანმო)
ეფექტურობის, იმუნოგენობისა და უსაფრთხოების კრიტერიუმების გათვალისწინებით,
რეკომენდაციას უწევს კონცენტრირებულ, გასუფთავებულ უჯრედულ კულტურაზე და
კვერცხის ემბრიონზე დამზადებული (concentrated, purified cell culture and embryonated egg-



based or CCEEVs) ვაქცინების გამოყენებას;
ჯანმრთელობის
მსოფლიო
ორგანიზაციის

მიერ

რეკომენდებული

ცოფის

ინტრამუსკულური ვაქცინები არ არის მოთავსებული მრავალდოზიან ჭურჭელში, არ
შეიცავს კონსერვანტ თიომერსალს. შენახვის ვადაა ≥3 წელი. შენახვის პირობებია +2°C - 8°C,
მზისგან

დაცული

გარემო,

გახსნიდან

ვარგისია

6

საათის

განმავლობაში,

ტრანსპორტირდება ცივი ჯაჭვის პრინციპით;


ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია მკაცრ რეკომენდაციას უწევს ნერვულუჯრედული ვაქცინების წარმოებისა და გამოყენების შეწყვეტას, ასევე მათ ჩანაცვლებას
„CCEEVs“ ვაქცინებით.
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6.1. ექსპოზიციის შემდგომი პროფილაქტიკა
6.1.1. ექსპოზიციის შემდგომი პროფილაქტიკის ძირითადი პრინციპები
1. ექსპოზიციის შემდეგ ჭრილობა დაუყოვნებლივ უნდა ჩამოიბანოს საპნით და გამდინარე
წყლის უხვი რაოდენობით 15 წუთის განმავლობაში, შემდგომ დამუშავდეს 700 სპირტით,
იოდის შემცველი ან მსგავსი ვირუციდული საშუალებებით.
2. ექსპოზიციის შემდგომი პროფილაქტიკური ვაქცინაცია (PEP) დაუყოვნებლივ უნდა
დაიწყოს. არ შეიძლება მისი დაყოვნება ან გადადება. ანტირაბიული ვაქცინაცია და
საჭიროების შემთხვევაში, იმუნოგლობულინით მკურნალობა უნდა დაიწყოს რაც შეიძლება
დროულად.
3. ექსპოზიციის შემდგომ პროფილაქტიკურ იმუნიზაციას უკუჩვენება არ გააჩნია. ორსულობა
და ახალშობილობის ასაკი არ წარმოადგენს ექსპოზიციის შემდგომი პროფილაქტიკის
უკუჩვენებას.
4. ექსპოზიციის შემდგომი ანტირაბიული პროფილაქტია ტარდება ვაქცინის შეყვანის გზებისა
და დოზირების სქემის მოთხოვნების დაცვით, რომლებიც აღიარებულია, როგორც
უსაფრთხო და ეფექტური.
5. იმ შემთხვევაში, თუ ანტირაბიული იმუნოგლობულინი პირველი ვიზიტის დროს არ არის
ხელმისაწვდომი, ის შეიძლება გაკეთდეს ვაქცინის პირველი ინიქციიდან არაუგვიანეს 7
დღის მანძილზე.
6. ექსპოზიციის შემდგომი პროფილაქტიკური იმუნიზაციის დაწყება არ უნდა გადაიდოს
ცოფზე

საეჭვო

შინაურ

ცხოველზე

(ძაღლი,

კატა)

დაკვირვების

მიზნით

ან

ლაბორატორიული კვლევის შედეგების მიღებამდე.
7. თუ პირი ექსპოზიციის შემდგომი ანტირაბიული პროფილაქტიკური ვაქცინაციისთვის
სამედიცინო დაწესებულებას მიმართავს თუნდაც ცხოველის კბენის მომენტიდან ერთი
თვის შემდეგ, მას მკურნალობა უტარდება იგივე პრინციპით, როგორც ახალი ექსპოზიციის
შემთხვევაში.
8. როდესაც ცოფზე საეჭვო ცხოველის გამოკვლევა და მასზე დაკვირვება შეუძლებელია,
ექსპოზიციის

შემდგომი

ანტირაბიული

პროფილაქტიკური

ვაქცინაცია

იწყება

და

სრულდება ვაქცინაციის სრული სქემით.
9. ანტირაბიული პროფილაქტიკური ვაქცინაციის კურსი შეიძლება შეწყდეს, როდესაც
ცხოველი იმყოფება დაკვირვების ქვეშ და ექსპოზიციიდან 10 დღის მანძილზე რჩება
ჯანმრთელ მდგომარეობაში, ან როდესაც ჯანმოს რეკომენდაციის შესაბამისად, ცხოველის
მოკვლის შემდეგ (ევთანაზიით) ლაბორატორიული კვლევით დადასტურდება, რომ
ცხოველი არ არის ცოფის ვირუსით ინფიცირებული.

6.1.2. რეკომენდაციები ექსპოზიციის შემდგომი პროფილაქტიკის შესახებ
ექსპოზიციის შემდგომი პროფილაქტიკა მოიცავს:


ექსპოზიციის შემდეგ ჭრილობის ადგილობრივ დაუყოვნებელ დამუშავებას (პაციენტის



მიმართვისთანავე);
ჯანმო-ს მიერ რეკომენდებული ანტირაბიული ვაქცინით აქტიურ იმუნიზაციას;



ჯანმო-ს მიერ რეკომენდებული ანტირაბიული იმუნოგლობულინით პასიურ იმუნიზაციას
(ჩვენების შემთხვევაში).
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ექსპოზიციის

შემდგომი

პროფილაქტიკური

ღონისძიებების

განხორციელების

შესახებ

გადაწყვეტილების მიღების დროს გათვალისწინებული უნდა იყოს შემდეგი ფაქტორები:


ექსპოზიციის კატეგორია (I – II – III);



ცხოველის სახეობა;



ცხოველის მდგომარეობა ექსპოზიციის მომენტში;



ცხოველზე დაკვირვების ან ლაბორატორიული კვლევის შესაძლებლობა;



ცხოველის ვაქცინაციის სტატუსი (ძაღლებისა და კატების შემთხვევაში), თუმცა, მას
ექსპოზიციის შემდგომი ვაქცინაციის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების დროს, ხშირად,
გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ ენიჭება (იხ. ცხრილი N2).

ექსპოზიციის შემდგომი პროფილაქტიკური ვაქცინაცია იწყება დაუყოვნებლივ და გრძელდება
დაკვირვების პერიოდის მანძილზე ან ლაბორატორიული კვლევის შედეგების მიღებამდე.


თუ ცოფზე საეჭვო ცხოველის გამოკვლევა ან მასზე დაკვირვება (ძაღლი, კატა) 10 დღის
განმავლობაში შეუძლებელია, პირს უტარდება ექსპოზიციის შემდგომი პროფილაქტიკური
ვაქცინაციის სრული კურსი (იხ. დანართი N1).



თუ

სათანადოდ

შესაძლებელია

ვაქცინირებულ

10

დღის

შინაურ

განმავლობაში

ცხოველზე
და

(ძაღლი,

ცხოველი

კატა)

ექსპოზიციიდან

დაკვირვება
10

დღის

განმავლობაში რჩება ჯანმრთელ მდგომარეობაში, ამავდროულად პირს უკანასკნელი 3
თვის მანძილზე ჩატარებული აქვს ექსპოზიციამდელი ან ექსპოზიციის შემდგომი
ვაქცინაციის სრული კურსი ჯანმოს მიერ რეკომენდებული ვაქცინით, ვაქცინაცია შესაძლოა
გადავადდეს (იხ. დანართი N2).


ჯანმოს რეკომენდაციის თანახმად, სხვა შინაურ და გარეულ ცხოველებს ცოფის ვირუსზე
ლაბორატორიული გამოკვლევა უტარდება ევთანაზიის შემდეგ. თუ ლაბორატორიული
კვლევით დადასტურდება, რომ ცხოველი ინფიცირებულია ცოფის ვირუსით,
რეტროსპექტულად უნდა შეფასდეს ინფიცირების რისკი, მოხდეს ცხოველთან შესაძლო
ექსპოზიციის

მქონე

ყველა

პირის

იდენტიფიცირება,

რომლებსაც

დაუყოვნებლივ

ჩაუტარდებათ ექსპოზიციის შემდგომი ანტირაბიული იმუნიზაცია.


თუ ცხოველის ლაბორატორიული კვლევის შედეგების საფუძველზე ცოფზე ეჭვი
მოიხსნება, შესაძლებელია, შეწყდეს ექსპოზიციის შემდგომი პროფილაქტიკა.

6.1.3. ჭრილობის ადგილობრივი მკურნალობის ძირითადი პრინციპები
ჭრილობის ადგილობრივი დამუშავება პაციენტს უტარდება სამედიცინო დაწესებულებაში
მიმართვისთანავე, რომელიც უნდა განხორციელდეს ქვემოთ მოცემული რეკომენდაციების
მიხედვით (ყველა ტიპის ექსპოზიციის დროს):


ცოფის საწინააღმდეგო ეფექტურ და აუცილებელ პირველად ღონისძიებებს მიეკუთვნება
შემდეგი პროცედურები:

 ჭრილობის დაუყოვნებლივ ჩამობანა საპნით და გამდინარე უხვი წყლით 15 წუთის
მანძილზე;
 ჭრილობის დამუშავება 70% სპირტით, იოდინით (იოდის სპირტხსნარით ან წყალხსნარით)
ან სხვა ვირუციდული საშუალებით;
 თუ საპონი ან ვირუციდული საშუალებები არ არის ხელმისაწვდომი, ჭრილობის
გულდასმით ჩამობანა ხდება გამდინარე წყლის ჭავლით.


ნებისმიერი
ადამიანის

ლოკალიზაციის
ან

ცხენის

ჭრილობიდან

შრატზე

სისხლდენის

დამზადებული

დროს

რეკომენდებულია

იმუნოგლობულინით

ჭრილობის
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ინფილტრაცია, ვინაიდან სისხლდენა შესაძლებელია მიუთითებდეს მძიმე კატეგორიის
ექსპოზიციაზე.


არ გაკეროთ ჭრილობა (აუცილებლობის გარდა), რათა ხელი არ შეუწყოთ მის ღრმა
კონტამინაციას. მძიმე კატეგორიის ნაკბენი ჭრილობის შემთხვევაში საუკეთესო საშუალებაა
ჭრილობის ყოველდღიური გადახვევა და საჭიროებისას, მეორადი ნაკერების დადება.



თუ ჭრილობის გაკერვა აუცილებელია, პირველ რიგში უნდა დარწმუნდეთ, რომ
განხორციელდა

იმუნოგლობულინით

ჭრილობის

ინფილტრაცია.

მინიმალური

რაოდენობით ნაკერების დადება დასაშვებია მხოლოდ ინიქციიდან რამდენიმე საათის
შემდეგ, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ქსოვილებში იმუნოგლობულინის ადექვატური
დიფუზია.


ჭრილობის ადგილობრივი დამუშავება უნდა ჩატარდეს იმ შემთხვევებშიც, როცა პირი
ექსპოზიციიდან დიდი ხნის შემდეგ მიმართავს სამედიცინო დაწესებულებას (ჭრილობის
სტატუსის მიუხედავად).



ტეტანუსის პროფილაქტიკა

1

და ანტიმიკრობული საშუალებები ინიშნება ჩვენების

მიხედვით, როგორც დაბინძურებული ჭრილობის მკურნალობის დროს.


ჭრილობის



იმუნოგლობულინის უკუჩვენებას.
ინფორმაცია ჭრილობის ადგილობრივი მკურნალობის ძირითადი პრინციპების შესახებ

მიკროორგანიზმებით

ინფიცირება

არ

წარმოადგენს

ანტირაბიული

პაციენტს მიაწოდეთ მისთვის გასაგებ ენაზე, რათა გამოირიცხოს ჭრილობის შემდგომი
დაბინძურება.

6.1.4. ექსპოზიციის კატეგორიები და რეკომენდებული ექსპოზიციის შემდგომი
ღონისძიებები


ცოფზე საეჭვო ან დადასტურებული ცოფის მქონე ძუძუმწოვარ ცხოველებთან ექსპოზიციის
კატეგორიები, რომლებიც რელევენტურია ცოფის ენზოოტიკური კერებისა და
ქვეყნებისათვის, რეკომენდებულ ექსპოზიციის შემდგომ ღონისძიებებთან ერთად
შეჯამებულია ქვემოთ მოცემულ ცხრილი N2–ში.

ცხრილი N2. ექსპოზიციის კატეგორიები და რეკომენდებული ექსპოზიციის შემდგომი
ღონისძიებები
ექსოზიციის

ცოფზე საეჭვო ცხოველთან ექსპოზიციის ტიპი

კატეგორია

I

II

ექსპოზიციის შემდგომი
ღონისძიებები

ცხოველთან შეხება ან მისი კვება/ მოვლა, დაუზიანებელი

სრულყოფილი ანამნეზის

კანის

შემთხვევაში

ცოფით

ალოკვა,

დაუზიანებელი

დაავადებული

კანის

ცხოველის

კონტამინაცია
ან

ადამიანის

პროფილაქტიკური

სეკრეტებით/ ექსკრეტებით

ღონისძიებები არ ტარდება

ზედაპირული ნაკაწრები ან ექსკორიაციები სისხლდენის

დაუყოვნებელი ვაქცინაცია

გარეშე,

ტანსაცმლისგან

თავისუფალი

დაზიანებული

კანის დანერწყვა

1

ტეტანუსის პროფილაქტიკის შესახებ იხილეთ “პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრის,

აგრეთვე

იმუნიზაციის

მართვის

წესებისა

და

საჭირო

სააღრიცხვო-საანგარიშგებო

ფორმების

დამტკიცების შესახებ” საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010
წლის 25 ივნისის N183/ნ ბრძანება.
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სისხლმდენი

ან

მრავლობითი

დაუყოვნებელი ვაქცინაცია

ტრანსდერმული ნაკბენი ან ნაკაწრი, დაზიანებული კანის

და ჭრილობის

დანერწყვა,

ინფილტრაცია

ნერწყვით,
III

ერთეული
ლორწოვანი

ღამურასთან

გარსების
კონტაქტი;

დაბინძურება
III

კატეგორიის

იმუნოგლობულინით.

ექსპოზიციას ზემოთ აღნიშნული მდგომარეობის გარდა
მიეკუთვნება თავზე, კისერზე, სახეზე, ხელებსა და
სასქესო

ორგანოებზე

ნაკბენები,

რომლებიც

განსაკუთრებით საყურადღებოა, რადგან სხეულის ეს
ადგილები მდიდარი ინერვაციით ხასიათდება.

6.1.5. ექსპოზიციის შემდგომი პროფილაქტიკური მკურნალობის რეკომენდებული სქემა
მე-2 და მე-3 კატეგორიის ექსპოზიციის დროს რეკომენდებულია ინტრამუსკულული (IM):
ვაქცინაცია შემდეგი სქემით:


(IM-Essen) 5-დოზიანი სქემა (1-1-1-1-1) ითვალისწინებს ინტრამუსკულარულად ვაქცინის
ერთჯერადი დოზის ინექციას შემდეგ დღეებში: 0, 3, 7, 14 და 28.



მოზრდილებში და >2 წლის ასაკის ბავშვებში ინიქციისთვის რეკომენდებული ადგილია
დელტისებური კუნთი, ხოლო <2 წლის ასაკის ბავშვებში კი ბარძაყის ანტეროლატერალური
მხარე. ვაქცინის დოზა შეადგენს 2,5 ს.ე. დაუშვებელია ვაქცინის ინიქცია დუნდულოს
არეში.
ან ინტრადერმული ვაქცინაცია (ID)
(ინტრადერმული ვაქცინაცია შესაძლებელია
განხორციელდეს მე-2 და მე-3 კატეგორიის ექსპოზიციისას იმ ქვეყნებში, სადაც
ინტრადერმული ვაქცინაცია რეკომენდებულია ჯანდაცვის სახელმწიფო ორგანოების მიერ)
შემდეგი სქემით:



ინტრადერმული ვაქცინაციის (ID two-site Thai Red Cross) სქემა (2–2–2–0–2) ითვალისწინებს
ვაქცინის ერთჯერადი დოზის ორ სხვადასხვა ადგილზე ინტრადერმულად ინექციას



შემდეგ დღეებში: 0, 3, 7 და 28.
ინიქციისთვის რეკომენდებული ადგილია მარჯვენა და მარცხენა მკლავის დელტისებური
კუნთის და ბეჭის ზედა მიდამო. ვაქცინის ერთი დოზა შეადგენს 0.1 მლ –ს. (იხ. ცხრილი

N3).
როცა ექსპოზიციის შემდგომი პროფილაქტიკის გაგრძელება შეუძლებელია იგივე ტიპის
უჯრედული კულტურაზე დამზადებული ვაქცინით, გამონაკლისის სახით, შესაძლებელია,
ვაქცინაცია

გაგრძელდეს

ჯანმოს

მიერ

რეკომენდებული,

უჯრედულ

კულტურაზე

დამზადებული ერთ-ერთი ვაქცინით.

შენიშვნა: ვაქცინაცია აწარმოეთ მწარმოებლის ინსტრუქციის მიხედვით.
ცხრილი

N3.

ექსპოზიციის

შემდგომი

პროფილაქტიკური

მკურნალობის

რეკომენდებული სქემა
ვაქცინის ინტრამუსკულარული( IM) ან ინტრადერმული (ID) ინიქცია
2,5 ს.ე.(IM); ან
ვაქცინის დოზა

0,1 მლ (ID);
(საინექციო რაოდენობა დამოკიდებულია ვაქცინის ტიპზე
და მწარმოებლის ინსტრუქციაზე)

ინექციის დღე

0, 3, 7, 14 და 28 (IM);
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0, 3, 7 და 28 (ID);
ინექციის ადგილი



მოზრდილები და >2 წლის ასაკის

დელტისებური კუნთი (IM);

ბავშვები

დელტისებური კუნთის ან ბეჭის ზედა მიდამო (ID).

<2 წლის ასაკის ბავშვები

ბარძაყის ანტეროლატერალურ მხარე .

6.1.6. ანტირაბიული იმუნოგლობულინით ჭრილობის ინფილტრაცია


ანტირაბიული იმუნოგლობულინით (RIG) ჭრილობის ინფილტრაციის დროს სხეულის
დაზიანებულ უბანში ვირუსის გამანეიტრალიზებელი ანტისხეულების ინიქცია იწვევს
ცოფის
ვირუსის
ბლოკირებასა
და
ორგანიზმში
საკუთარი
ანტისხეულების
გამომუშავებამდე (ვაქცინაციის შემდგომ), პასიური იმუნიტეტის განვითარებას;



ანტირაბიული იმუნოგლობულინით ჭრილობის ინფილტრაცია რეკომენდებულია III
კატეგორიის ექსპოზიციის მქონე ყველა პაციენტისთვის, თუნდაც, ექსპოზიციიდან 1 თვის
შემდეგ ან უფრო გვიან პერიოდში;



ანტირაბიული იმუნოგლობულინით ჭრილობის ინფილტრაცია ჩაატარეთ ექსპოზიციის
შემდგომი ვაქცინაციის დროს ან მის შემდეგ, რაც შეიძლება დროულად;



თუ იმუნოგლობულინი არ არის ხელმისაწვდომი სამედიცინო დაწესებულებაში პირველი
ვიზიტის დროს, იმუნოგლობულინით ჭრილობის ინფილტრაცია გააკეთეთ ვაქცინის
პირველი ინიქციიდან არაუგვიანეს 7 დღის მანძილზე;



„CCEEVs“ ვაქცინის პირველი დოზის ინიქციის შემდეგ ორგანიზმში იწყება საკუთარი
ანტისხეულების გამომუშავება. ამიტომ, პირველი ინიქციიდან 7 დღის შემდეგ
იმუნოგლობულინით ჭრილობის ინფილტრაცია არ არის რეკომენდებული (მიუხედავად
იმისა, ვაქცინის პირველი ინიქციდან მე-3 და მე-7 დღეს ჩატარდა თუა არა ვაქცინაცია),
რადგან

პასიურმა

იმუნიზაციამ,

შესაძლებელია,

ხელი

შეუშალოს

ორგანიზმში

ანტისხეულების გამომუშავებას;


პასიური იმუნიზაცია ტარდება ადამიანის ან ცხენის იმუნოგლობულინის ერთჯერადი
ინფილტრაციით ჭრილობაში. ადამიანის იმუნოგლობულინის (HRIG) დოზა შეადგენს 20
სე/კგ-ზე, ხოლო ცხენის იმუნოგლობულინის (ERIG) კი 40 სე/კგ-ზე. დაუშვებელია
იმუნოგლობულინის საერთო რეკომენდებული დოზის გადაჭარბება;



იმუნოგლობულინის სრული დოზა უნდა გააკეთოთ ლოკალურად, ჭრილობის სიღრმეში
და მის ირგვლივ, ანატომიური შესაძლებლობის გათვალისწინებით; თუ სხეულის
დაზიანებულ უბანზე ვერ ხერხდება იმუნოგლობულინის სრული დოზის ინფილტრაცია,
იმუნოგლობულინის
დარჩენილი
ნაწილი
გააკეთეთ
ინტრამუსკულარულად,
ანატომიურად იგივე კუნთში, მხოლოდ სხეულის მოპირისპირე მხარეს;



თუ ნაკბენი ლოკალიზებულია მტევნის და ტერფის თითებზე, ყურის ნიჟარაზე და ცხვირის
არეში, იმუნოგლობულინით ჭრილობის უსაფრთხოდ ინფილტრაციისთვის ზეწოლა



მინიმალიზებული უნდა იყოს, რათა თავიდან ავიცილოთ ზეწოლის სინდრომი;
დაუშვებელია ვაქცინისა და იმუნოგლობულინის ინიქციისთვის ერთი და იგივე ნემსისა და
შპრიცის გამოყენება;



იმ შემთხვევაში, თუ მრავლობითი ჭრილობის ან მძიმე დაზიანებების სათანადოდ
ინფილტრაციისათვის იმუნოგლობულინის რეკომენდებული რაოდენობა (და არა დოზა)
საკმარისი არ არის, შესაძლებელია, იმუნოგლობულინი 2-3-ჯერ განზავდეს სტერილურ
ფიზიოლოგიურ ხსნარში;
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ცხენის იმუნოგლობულინის გამოყენებამდე კანის სინჯის ჩატარების მეცნიერული
საფუძვლები არ არსებობს. ამასთან, მკურნალი ექიმი ყოველთვის მზად უნდა იყოს
ანაფილაქსური რეაქციების განვითარებისთვის, რომლებიც იშვიათად, შესაძლებელია,
აღინიშნოს ცხენის იმუნოგლობულინის გამოყენების დროს.(იხ. ცხრილი N4).

ცხრილი N4. ანტირაბიული იმუნოგლობულინის (RIG) ინიქციის რეკომენდებული
სქემა
იმუნოგლობულინის სახეობა

ადამიანის იმუნოგლობულინი (HRIG),
ცხენის იმუნოგლობულინი (ERIG).

იმუნოგლობულინის დოზა

20 სე/კგ - ადამიანის იმუნოგლობულინი,
40 სე/კგ - ცხენის იმუნოგლობულინი.

ინიქციის დღე

იმუნოგლობულინით

ჭრილობის

ერთჯერადი

ინფილტრაცია ტარდება ექსპოზიციიდან რაც შეიძლება
მალე,

პირველივე

ვიზიტის

დროს,

მაგრამ

ვაქცინის

პირველი ინიქციიდან არაუგვიანეს 7 დღისა.
იმუნოგლობულინით ინიქციის ადგილი დაზიანებული უბნის მიხედვით


ანატომიურად შესაძლებელია

იმუნოგლობულინის

ერთჯერადი

ინიქცია

კეთდება

იმუნოგლობულინის სრული დოზით

ლოკალურად, ჭრილობის სიღრმეში და მის ირგვლივ.

ჭრილობის ინფილტრაცია


ლოკალურად

დაზიანებულ უბანში
იმუნოგლობულინის სრული დოზის
ინიქცია ვერ ხერხდება



ჭრილობის

იმუნოგლობულინის

ინფილტრაციის

დარჩენილი

ნაწილი

შემდეგ
კეთდება

ინტრამუსკულარულად, ვაქცინის ინიქციის ადგილიდან
მოშორებით (მაგ. მოპირისპირე მხარეს).

მრავლობითი ჭრილობის ან მძიმე
დაზიანებების შემთხვევაში

ჭრილობის

სათანადოდ

შესაძლებლია

ინფილტრაციისათვის

იმუნოგლობულინი

2-3-ჯერ

განზავდეს

სტერილურ ფიზიოლოგიურ ხსნარში.

შენიშვნა: როცა ნაკბენი ლოკალიზებულია მტევნის ან ტერფის თითებზე, ყურის ნიჟარაზე და ცხვირის
არეში, იმისათვის რომ არ განვითარდეს ზეწოლის სინდრომი, იმუნოგლობულინის ინიქციის დროს
დაუშვებელია ჭრილობაზე ზედმეტი ზეწოლა.

6.1.7. ექსპოზიციის შემდგომი ანტირაბიული პროფილაქტიკური ვაქცინაციის კურსი
ადრე ვაქცინირებულ პირებში


თუ ადრე ვაქცინირებული პირები ექსპოზიციის/განმეორებითი ექსპოზიციის შემთხვევაში
შეძლებენ დოკუმენტურად დაადასტურონ, რომ ექსპოზიციამდელი ან ექსპოზიციის
შემდგომი პროფილაქტიკური მკურნალობის სრული კურსი ჩაუტარდათ ერთ-ერთი
„CCEEVs“

ვაქცინით,

რეკომენდებულია

შესთავაზოთ

ექსპოზიციის

შემდგომი

პროფილაქტიკის მოკლე კურსი, კერძოდ:
 ჭრილობის ადგილობრივი დამუშავება;
 აქტიური იმუნიზაცია ინტრამუსკულარულად ვაქცინის ერთჯერადი დოზით (2,5 ს.ე.),
ორჯერ 0 და 3 დღეებში;
 ან ინტრადერმულად ვაქცინის ერთჯერადი დოზით ( 0,1 მლ) ინიქცია, ორჯერ 0 და 3
დღეებში;
 არ გამოიყენოთ ანტირაბიული იმუნოგლობულინი.


თუ პირს ექსპოზიციამდელი ან ექსპოზიციის შემდგომი პროფილაქტიკური მკურნალობის
სრული კურსი ჩატარებული აქვს ჯანმოს მიერ რეკომენდებული ვაქცინითა და სქემით,
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ხოლო ვაქცინაციიდან გასულია არაუმეტეს 3 თვე, ექსპოზიციის შემდგომი პროფილაქტიკის
მოკლე კურსის გადავადება (ანუ გაუქმება) შესაძლებელია, თუ ექსპოზიციიდან 10 დღის
მანძილზე

შესაძლებელია

ცხოველზე

დაკვირვება

და

ექსპოზიციიდან

10

დღის

განმავლობაში ცხოველი რჩება ჯანმრთელ მდგომარეობაში;


თუ პირს ექსპოზიციამდელი ან ექსპოზიციის შემდგომი პროფილაქტიკური მკურნალობის
სრული კურსი ჩატარებული აქვს ჯანმოს მიერ რეკომენდებული ვაქცინითა და სქემით,
ხოლო ვაქცინაციიდან გასულია არაუმეტეს 3 თვე, მაგრამ ცხოველზე დაკვირვება
შეუძლებელია, ტარდება ექსპოზიციის შემდგომი პროფილაქტიკის მოკლე კურსი (იხ.
წინამდებარე ქვეთავი 8.3.7-ის დასაწყისი);



ადრე ვაქცინირებულ პირებში ექსპოზიციის შემდგომი პროფილაქტიკის სრული კურსის
ჩატარება (ანტირაბიული იმუნოგლობულინის ჩათვლით) რეკომენდებულია:
1. III კატეგორიის ექსპოზიციის დროს, როცა პირს ჩატარებული აქვს ექსპოზიციამდელი ან
ექსპოზიციის შემდგომი ვაქცინაციის არასრული კურსი;
2. ვაქცინაციის სრული კურსი ჩატარებულია საეჭვო ეფექტურობის ვაქცინით (მათ შორის
ნერვულ-უჯრედული ვაქცინებით);
3. აივ-ინფექცია/შიდსისა და სხვა იმუნოდეფიციტური მდგომარეობის დროს (იხ. დანართი
N3).

6.1.8. ექსპოზიციის შემდგომი პროფილაქტიკა იმუნოდეფიციტურ პირებში


იმუნოდეფიციტის მქონე პირებში განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ ჭრილობის
სრულყოფილ და სათანადოდ დამუშავებას (იხ. თავი ”ჭრილობის ადგილობრივი



დამუშავება”);
II და III კატეგორიის დაზიანების შემთხვევაში, პასიური იმუნიზაცია რეკომენდებულია
ანტირაბიული

იმუნოგლობულინის

ჭრილობაში

ღრმად

ინფილტრაციით,

ხოლო

ვაქცინაცია კი ტარდება ერთ-ერთი „CCEEVs“ ვაქცინით, ინტრამუსკულარულად, 5დოზიანი სქემის მიხედვით. დოზების რაოდენობის შეცვლა არ არის მიზანშეწონილი;


საეჭვო შემთხვევებში, აივ-ინფექცია/შიდსისა და ცოფის პროფილაქტიკის საკითხებზე
კონსულტირების მიზნით პაციენტი გადაამისამართეთ გამოცდილ ინფექციონისტთან.

6.2. ექსპოზიციამდელი პროფილაქტიკა
6.2.1. რეკომენდაციები ექსპოზიციამდელი პროფილაქტიკის შესახებ


ცოფის საწინააღმდეგო ექსპოზიციამდელი პროფილაქტიკა

(PrEP) რეკომენდებულია

მაღალი რისკის ქვეყნებსა და რეგიონებში მცხოვრები პირებისთვის და ასევე მათთვის, ვინც
პროფესიის გამო ცოფის ვირუსის მუდმივი, ხშირი ან განმეორებითი ექსპოზიციის რისკის
ქვეშ იმყოფებიან;


რისკების

საფუძველზე,

რომელიც

განისაზღვრება

ცოფის

ვირუსის

ძირითადი

რეზერვურებისა და ლისავირუსების ეპიდემიოლოგიური მონაცემებით, ასევე სარწმუნო
ლაბორატორიულ მონაცემებზე ხელმისაწვდომობის მიხედვით, ქვეყნები/რეგიონები იყოფა,
4 კატეგორიად:
 რისკის არშემცველი;
 დაბალი;
 საშუალო;
 მაღალი რისკის არეალებად.
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ამასთან, მხედველობაში მიიღება სათანადო სამედიცინო მომსახურებისა და „CCEEVs„
ვაქცინების ხელმისაწვდომობა.



საქართველო მიეკუთვნება მაღალი რისკის რეგიონს.



ცოფის ვირუსის მუდმივი, ხშირი ან განმეორებითი ექსპოზიციის რისკის ქვეშ იმყოფებიან
ცოფის ცოცხალ ვირუსთან შეხების მაღალი რისკის მქონე პირები (ლაბორატორიის
მუშაკები, ვეტერინარები, ცხოველების მომთვინიერებლები და სხვა პროფესიის პირები),
ასევე ენდემურ კერაში მოგზაური პირები, რომლებიც ხანგრძლივი დროით მიემგზავრებიან
ცოფის მაღალი რისკის არეალში და ამასთან, დროის უმეტესი ნაწილი ბუნებაში უნდა
გაატარონ;

6.2.2. ექსპოზიციამდელი პროფილაქტიკური ვაქცინაციის რეკომენდებული სქემა


ექსპოზიციამდელი პროფილაქტიკური ვაქცინაციისთვის ინიშნება ვაქცინის ერთჯერადი
დოზა 2,5 ს.ე ინტრამუსკულარულად შემდეგ დღეებში: 0, 7 და 21 ან 28. 0 დღე არის ვაქცინის
პირველი დოზის ინიქციის დღე.



მოზრდილებში და >2 წლის ასაკის ბავშვებში ინექციის რეკომენდებული ადგილია
დელტისებური კუნთი, ხოლო <2 წლის ასაკის ბავშვებში კი ბარძაყის ანტეროლატერალურ
მხარე. არასათანადო იმუნური პასუხის განვითარების გამო დუნდულოს არე ინიქციისთვის
არ გამოიყენება.(იხ. ცხრილი N5).

შენიშვნა: ვაქცინაცია აწარმოეთ მწარმოებლის ინსტრუქციის მიხედვით.
ცხრილი N5. ექსპოზიციამდელი პროფილაქტიკური ვაქცინაციის რეკომენდებული
სქემა
ვაქცინის ინტრამუსკულარული ინიქცია
2,5 ს.ე.(IM); ან
ვაქცინის დოზა

0,1მლ (ID).
(საინექციო

რ-ობა

დამოკიდებულია

ვაქცინის

ტიპზე

და

მწარმოებლის ინსტრუქციაზე)
ინექციის დღე

0, 7 და 21 ან 28 (IM; ID).

ინექციის ადგილი



მოზრდილები და >2 წლის

დელტისებური კუნთი (IM)

ასაკის ბავშვები

დელტისებური კუნთის ან ბეჭის ზედა მიდამო (ID)

<2 წლის ასაკის ბავშვები

ბარძაყის ანტეროლატერალურ მხარე

6.2.3. ბუსტერული ვაქცინაცია რისკ ჯგუფებში


ცოფის საწინააღმდეგო ექსპოზიციამდელი ვაქცინაცია რეკომენდებულია დიაგნოსტიკური,
კვლევითი და ვაქცინის

მწარმოებელი ლაბორატორიის მუშაკებისთვის,

რომლებიც

პროფესიული საქმიანობის გამო, ცოფის ცოცხალი ვირუსის მუდმივი ან ხშირი ექსპოზიციის
რისკის ქვეშ იმყოფებიან; უკვე იმუნიზებულ პირებში ჩაატარეთ რევაქცინაცია კონტროლით,
კერძოდ:
1. ყოველ 6 თვეში ერთხელ განსაზღვრეთ შრატში ცოფის საწინააღმდეგო ანტისხეულების
ტიტრი;
2. ვაქცინის ერთი დოზა (ბუსტრული დოზა) ინტრამუსკულარულად რეკომენდებულია იმ
შემთხვევაში, როცა ანტისხეულების ტიტრი < 0,5 სე/მლ;
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3. თუ ანტისხეულების ტიტრის გაზომვა ვერ ხერხდება, რეკომენდებულია ერთი
ბუსტერული დოზა არაუმეტეს 2 წლის ინტერვალით*.


ცოფის საწინააღმდეგო ექსპოზიციამდელი ვაქცინაცია რეკომენდებულია ენდემურ კერაში
მომუშავე და ექსპოზიციის ნაკლები რისკის მქონე სხვა პროფესიის ადამიანებისთვისაც,
როგორიცაა,

ვეტერინარები,

მომთვინიერებლები,

მოხეტიალე-მაწანწალა

ცხოველების

დამჭერები და სხვა პირები; ადრე იმუნიზებულ პირებში ჩაატარეთ რევაქცინაცია
კონტროლით, კერძოდ:
1. ყოველ

2

წელიწადში

ერთხელ

განსაზღვრეთ

შრატში

ცოფის

საწინააღმდეგო

ანტისხეულების ტიტრი;
2. ვაქცინის ერთი დოზა (ბუსტერული დოზა) ინტრამუსკულარულად რეკომენდებულია
იმ შემთხვევაში, როცა ანტისხეულების ტიტრი <0,5 სე/მლ;
3. თუ

ანტისხეულის

ტიტრის

გაზომვა

ვერ

ხერხდება,

რეკომენდებულია

ერთი

ბუსტერული დოზა არაუმეტეს 2 წლის ინტერვალით*.

*შენიშვნა: რეკომენდაცია შემუშავებულია საქართველოში ანტირაბიული სეროლოგიური
კვლევების შეზღუდული ხელმისაწვდომობის გამო და ეფუძნება პროტოკოლის ადაპტირების
ჯგუფის წევრი სპეციალისტების კონსესუსს.

6.3. ანტირაბიული იმუნიზაციის სხვა ასპექტები
6.3.1. ვაქცინაციის შემდგომ მოსალოდნელი გვერდითი მოვლენები
„CCEEVs“ ვაქცინები, როგორც წესი, უსაფრთხოა, თუმცა, შესაძლებელია, განვითარდეს მსუბუქი
და გარდამავალი ხასიათის გვერდითი მოვლენები, როგორიცაა:


ტკივილი, ერითემა, შეშუპება, ქავილი ინიქციის ადგილზე;

უფრო იშვიათად შესაძლებელია აღინიშნოს ზოგადი რეაქციები, როგორიცაა:


ჰიპერთერმია, თავის ტკივილი, თავბრუსხვევა, გულისრევა, სისუსტე, მუცლის ტკივილი,
მიალგია;



ალერგიული რეაქციები გამონაყარის სახით, რომელსაც ზოგჯერ თან ახლავს ართრალგია,
ანგიოედემა, ცხელება, გულისრევა და ღებინება.

ნევროლოგიური და ალერგიული ხასიათის მძიმე გართულებები ძალზე იშვიათია.

6.3.2. უკუჩვენება და უსაფრთხოების წესები


ექსპოზიციის შემდგომ პროფილაქტიკას უკუჩვენება არ გააჩნია;



ვაქცინაცია უნდა ჩაატაროს სათანადოდ ტრენირებულმა სამედიცინო პერსონალმა ჯანმო-ს
მიერ აღიარებული რეკომენდაციების დაცვით;



ექსპოზიციის შემდგომი ვაქცინაცია არ არის უკუნაჩვენები ახალშობილებში, ორსულებში,
მეძუძურ დედებსა და იმუნოდეფიციტურ პირებში (მ.შ. შიდსით დაავადებულ ან/და აივ
ინფიცირებულ პაციენტებში);



ალერგიული რეაქციის შემთხვევაში ერთი ვაქცინა შეიძლება შეიცვალოს სხვა ვაქცინით;



როგორც ექსპოზიციამდელი, ასევე ექსპოზიციის შემდგომი პროფილაქტიკის დროს
ვაქცინის რომელიმე კომპონენტის მიმართ წარსულში განვითარებული მძიმე ალერგიული
რეაქცია წარმოადგენს ამ კონკრეტული ვაქცინის გამოყენების უკუჩვენებას;
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აცრების ჩატარების შემდეგ პაციენტი უნდა იმყოფებოდეს სამედიცინო პერსონალის
მეთვალყურეობის ქვეშ 30 წუთის განმავლობაში;



ამცრელ კაბინეტში აუცილებლად უნდა იყოს პირველადი სამედიცინო დახმარების და
ანტიშოკური საშუალებები. (დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ “პროფილაქტიკური
აცრების ეროვნული კალენდრის, აგრეთვე იმუნიზაციის მართვის წესებისა და საჭირო
სააღრიცხვო-საანგარიშგებო ფორმების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 25 ივნისის N183/ნ
ბრძანება).

შენიშვნა: ვაქცინაცია აწარმოეთ მწარმოებლის ინსტრუქციის მიხედვით.

7. რეკომენდაციები ცოფით დაავადებული პაციენტის სიკვდილამდე და
სიკვდილის შემდეგ მართვის შესახებ
ცოფი ლეტალური დაავადებაა, თუმცა ბოლო რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში
ადამიანთა გადარჩენის რამდენიმე შემთხვევა დაფიქსირდა, განსაკუთრებით შემთხვევები,
რომლებიც უკავშირდება ღამურას.
ცოფით დაავადებული ადამიანის მკურნალობის მეთოდოლოგია უნდა ითვალისწინებდეს
შემდეგს:


ცხოველებში ცოფის ლეტალობა ვარიაბელობით ხასიათდება, მაშინ, როცა ცოფის დროს



ძალზე მცირეა ადამიანის გადარჩენის შემთხვევები;
დღეისათვის შეუძლებელია წინასწარ განსაზღვრა ცოფით დაავადებული რომელი
პაციენტი გადარჩება (გამოჯანმრთელდება);



მკურნალობით ან მის გარეშე ყველა გადარჩენილ პაციენტს უვითარდება ძლიერი,
ადრეული იმუნური პასუხი;



საჭიროა ცოფის მართვის პროტოკოლების, იმუნომოდულაციასთან დაკავშირებული
პროცედურების და მკურნალობის ახალი მეთოდების გამოვლენასთან დაკავშირებული
კლინიკური კვლევების მხარდაჭერა;



ცოფით დაავადებული ადამიანის მკურნალობა უნდა იყოს უსაფრთხო და პაციენტს არ
უნდა მიადგეს დამატებითი ზიანი.

7.1. ცოფით დაავადებული პაციენტების კლინიკური მართვა
დაავდების საწყის სტადიაზე ცოფით დაავადებული პაციენტი აცნობიერებს დაავადების
უმძიმეს თავისებურებებს და ახასიათებს ძლიერი აჟიტირება, განსაკუთრებით აგზნებითი
ფორმის დროს. პირდაპირი კონტაქტის გზით ინფექციის გადაცემის თავიდან აცილების
მიზნით, ასეთი პაციენტები ხშირად იზოლირებული არიან. ცოფის დიაგნოზის დადასტურების
შემდეგ

პაციენტი

უნდა

მოთავსდეს

სპეციალიზებულ

სამედიცინო

დაწესებულებაში

იზოლირებულად, უნდა ჩაუტარდეს სათანადო სედაცია, ემოციური და ფიზიკური მხრდაჭერა.
ცოფის აგზნებითი ფორმის დროს ძლიერი აჟიტირების, შფოთვის და ფობიით გამოწვეული
სპაზმების

გამოვლენისას

ეფექტურია

განმეორებითი

ინტრავენური

მორფინის

ან

ბენზოდიაზეპინების ინიქცია.
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დადასტურებული ცოფის დაავადების აგზნებითი ფორმის შემთხვევაში ინვაზიური
პროცედურები თავიდან უნდა იქნეს აცილებული, უნდა განხორციელდეს პაციენტის
ინდივიდუალური მოვლა, მშვიდ, „draft-free“ გარემოში.
დადასტურებული

ცოფის

დიაგნოზისას,

გარდაუვალი

სიკვდილის

შემთხვევაში,

მკურნალობის ფოკუსირება უნდა მოხდეს პაციენტის კომფორტისკენ, მოხდეს პაციენტის
ძლიერი სედაცია (ბარიტურატებით, მორფინით),თავიდან უნდა იქნას აცილებული ინტუბაცია
და სიცოცხლის სხვა მხარდამჭერი ღონისძიებები.

7.2. ცოფის გადაცემა ტრანსპლატაციის გზით
ცოფით დაავადების ტერმინალური სტადიის დროს, ცოფის ვირუსი ორგანიზმის ბევრ
ქსოვილშია. ვინაიდან ორგანოს გადანერგვის შემდეგ ცოფის განვითარების რამდენიმე
შემთხვევაა

დადასტურებული,

ორგანოს

ტრნსპალანტაცია

სიფთხილით

უნდა

განხორციელდეს, განსაკუთრებით, თუ პაციენტს სიკვდილის წინ ნევროლოგიური სიმპტომები
აღენიშნებოდა. ასეთ შემთხვევაში, გადასანერგი ორგანოს ლეტალური დაავადების არსებობაზე
გამოკვლევასა და ორგანოს გადანერგვის გადაუდებელ საჭიროებას შორის უნდა მოხდეს
ბალანსის დაცვა. რქოვანას ტრანსპლანტაცია, რაც ხშირია განვითარებად ქვეყნებში, უნდა
განხორცილდეს სიფრთხილით.

7.3. რეკომენდაციები ჯანდაცვის პროფესიონალებისა და ცოფით დაავადებული
პაციენტების ოჯახის წევრებისთვის
ცოფით დაავადებული ადამიანის მოვლამ შესაძლოა, გამოიწვიოს სამედიცინო მომსახურე
პერსონალის, მედიის და საზოგადოების მღელვარება. სამედიცინო პერსონალისთვის ადამიანის
ცოფის ვირუსის გადაცემის რისკი არ განსხვავდება სხვა ვირუსების ან ბაქტერიების გადაცემის
რისკისგან. ცოფით დაავადებულ პაციენტთან კონტაქტის დროს აუცილებელია უსაფრხოების
წესების დაცვა, განსაკუთრებით პაციენტის ინტუბაციისას და ასპირაციისას.
ცოფით დავადებული პაციენტის მოვლისას აუცილებლად უნდა იქნას გამოყენებული
დამცავი ბარიერები. თუ სამედიცინო პერსონალის რისკი შეფასდა როგორც მაღალი, მათ უნდა
ჩაუტარდეთ პოსტექსპოზიციური პროფილაქტიკური მკურნალობა.
ჰოსპიტალებში, სადაც ხდება ცოფით დაავადებული პციენტების მიღება, განხილული უნდა
იქნას ცოფის მართვაში მონაწილე სამედიცინო პერსონალის პრეექსპოზიციური ვაქცინაციის
საკითხი. ზოგჯერ შესაძლოა საჭირო იყოს დაავადებულ პაციენტთან ახლო კონტაქტის მქონე
პირის, მათ შორის დაავადების ადრეულ სტადიაზე სქესობრივი კონტაქტის მქონე პირის
იმუნიზაცია.

7.4. ცოფით გარდაცვლილი პაციენტების გვამის მართვა


უნდა განხორციელდეს ცოფით გარდაცვლილი გვამის მონიშვნა.
უსაფთრხოების სათანადო პირობების დაცვის შემთხვევაში გვამიდან ინფექციის გადაცემის

რისკი დაბალია. სისხლი ვირუსს არ შეიცავს, მაგრამ ვირუსს შეიცავს ბევრი ქსოვილი და სითხე,
როგორიცაა ცენტრალური ნერვული სისტემა, სანერწყვე ჯირკვალი. აუტოფსია ან ბალზამირება
უნდა

შესრულდეს

სიფრთხილით

სათანადო

უსართხოების

წესების

დაცვით

და

ინდივიდუალური დამცავი აღჭურვილობის გამოყენებით. ქსოვილების და სხეული სითხის
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უვნებელყოფა უნდა განხორციელდეს ისე, როგორც ეს ხდება სხვა ინფექციური დაავადებების
შემთხვევაში. რელიგიის გათვალისწინებით სხეული უნდა დაიმარხოს ან უნდა დაიწვას.

8. ცოფის მეთვალყურეობის რეკომენდაციები
დაავადების მეთვალყურეობა არის მონაცემების სისტემური, უწყვეტი შეგროვება, ანალიზი,
ინტერეპრეტაცია და სათანადო სამსახურებში გავრცელება, რათა შესაფერისი ქმედება
განხორციელდეს. დაავადების მეთვალყურეობის მიზანია დაავადების არსებობის, არარსებობის
ან მისი გავრცელების დემონსტრირება, რათა სხვადასხვა სექტორს შორის ინფორმაციის
დროულად გავრცელებით მოხდეს ინტეგრირებული ქმედება. მეთვალყურეობა განსხვავდება
მონიტორინგისგან, რომელიც ცხოველთა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (OIE) მიერ
განისაზღვრება,

როგორც

რუტინული

გაზომვებისა

და

დაკვირვებების

პერიოდული

ანგარიშგება და ანალიზი გარემოს ცვლილების ან პოპულაციის ჯანმრთელობის სტატუსის
ცვლილებების დასადგენად.
ცოფის კონტროლის მონიტორინგი შესაძლოა მოიცავდეს ქვეყანაში ვაქცინაციის მოცვის
შეფასებას

ოჯახების

გამოკითხვის

გზით,

ასევე

ცოფის

საწინააღმდეგო

მასობრივი

პარენტერალური ვაქცინაციისას მონიშნულ ძაღლებზე და ორალური ვაქცინაციისას მონიშნულ
გარეულ ცხოველებზე დაკვირვებას.
ცოფის მეთვალყურეობა, შესაბამისად მოიცავს დაავადების ინციდენტობის გაზომვას
როგორც ცხოველებში ასევე ადამიანებში. ცოფის კონტროლის და პრევენციისათვის
აუცილებელია დაავადების ინციდენტობის გაზომვა, რათა ინტერვენციის ეფექტურობის
გამოკვლევისა და დაავადების სიმძიმის შეფასების მიზნით, განხორცილდეს შემთხვევების და
აფეთქებების სათანადო მართვა და მონიტორინგი. ცოფის მეთვალყურეობა მოიცავს ასევე
ინფორმაციის გაცვლას ისეთი სათანადო გზებით, როგორიცაა მსოფლიო ცხოველთა ჯანდაცვის
საინფორმაციო სისტემის და მონაცემთა ბაზა ((WAHIS and WAHID), შეტყობინების
გლობალური ადრეული სისტემა (GLEWS) და ევროპის ცოფის ბიულეტენი. ჯანდაცვის
ეროვნული და ვეტერინარული სამსახურები ვალდებული არიან განახორციელონ ცოფის
შემთხვევის შეტყობინება. სათანადო სექტორის მხრიდან ცოფის მეთვალყურეობაზე დროული
რეაგირება უზრუნველყოფს ჰოსპიტალის პერსონალის მიერ შემთხვევათა შეტყობინების
უწყვეტ განხორციელებას. რეაგირება უპირველს ყოვლისა, მოიცავს შეტყობინების მიღების
დადასტურებას, დიაგნოსტიკის შედეგებზე უკუკავშირს, რჩევებს ცოფის შემთხვევის და
აფეთქების მართვასთან დაკავშირებით. საკითხის ირგვლივ სამედიცინო და ვეტერინარული
სამსახურის თანამშრომლებს შორის კომუნიკაცია უზრუნველყოფს ცოფის შემთხვევების
სათანადო

მართვას,

შემდგომში

ზედამხედველობას

და

გააუმჯობესებს

დაავადების

გამოვლენის ხარისხს.
დაავადების მეთვალყურეობა დაფუძნებული უნდა იყოს ადამიანის და ცხოველის საეჭვო
და სავარაუდო ცოფის შემთხვევების დიაგნოსტიკური მეთოდებით დადასტურებაზე. ქვეყნებმა,
რომელთაც არ აქვთ სათანადო დიაგნოსტიკური დაწესებულებები, თავიანთი შესაძლებლობები
უნდა გააუმჯობესონ ცხოველთა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ლაბორატორიული
პროექტების ფარგლებში და ჯანმოს ცენტრებთან კოლაბორაციის მეშვეობით.
ძალზედ

მნიშვნელოვანია

მეთვალყურეობის

პროცესში

კერძო

და

სახელმწიფო

დაწესებულებაში მომუშავე ვეტერინარების, ცხოველთა ჯანდაცვის მუშაკების, ცხოველთა
შეჯიბრებების

ხელმძღვანელების

და

ცხოველებთან

მომუშავე

ყველა

პროფესიონალის
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ჩართულობა, ვისაც შესაძლოა ჰქონდეს ცოფით დაავადებულ ძაღლთან კონტაქტი. მათ უნდა
იცოდნენ ცოფზე საეჭვო შემთხვევისთვის დამახასიათებელი კლინიკური ნიშნები, მასალის
შეგროვების მეთოდოლოგია და შეტყობინების განხორციელების პროცესი. ხშირად ცოფის
მეთვალყურეობის დაბრკოლების მიზეზი არის ინფრასტრუქტურის, მასალის შეგროვების და
მისი წარდგენის რესურსების სიმცირე და არა დიაგნოსტიკური ცენტრების სიმცირე.
ცხოველთა

ცოფის

მეთვალყურეობა

რისკებთან

არის

დაკავშირებული,

ამიტომ

ის

ფოკუსირებული უნდა იყოს საეჭვო შემთხვევების აღმოჩენასა და დიაგნოსტირებაზე.
ცხოველის ცოფზე ეჭვი არსებობს მაშინ, როცა ცხოველს აქვს ცოფისთვის დამახასიათებელი
ნიშნები, არსებობს არაპროვოცირებული კბენის შეტყობინება, მოავადე ან მკვდარი ცხოველის
შემთხვევის შეტყობინება. ცოფით დაავადებული ცხოველის კლინიკური გამოვლინება
შესაძლოა ვარირებდეს. ძაღლებში ცოფის კლასიკური ნიშნებია უცნაური ქცევა, შეცვლილი
ვოკალიზაცია, პიკა, ჰიპერსექსუალობა, ნერწყვის დენა, უმიზეზო ხეტიალი, ე.წ. “ბუზის კბენის“
სინდორმი

(როცა

ძაღლი

ცდილობს

წარმოსახვით

ბუზებს

უკბინოს),

აგრესია,

არაკოორდინირებულობა, პარეზი და კრუნჩხვები.

9. გაიდლაინის გადახედვის ვადები
გაიდლაინის განახლება რეკომენდებულია 2 წლის ვადაში ან წყაროდ გამოყენებული
რეკომენდაციების განახლებისა და ახალი მტკიცებულებების გაჩენის საფუძველზე.

10.

რეკომენდაციები

გაიდლაინის

ადაპტირებისთვის

ადგილობრივ

დონეზე
პროტოკოლით მოცული რეკომენდაციების პრაქტიკაში ადაპტაციისათვის აუცილებელია
სამედიცინო პერსონალს ჩაუტარდეს სპეციალური სწავლება ადამიანებში ცოფით დაავადების
პრევენციის, ცოფის ვირუსით ექსპოზიციის დროული იდენტიფიცირების, ჭრილობის
დამუშავების, პროფილაქტიკური ანტირაბიული ვაქცინაციის საჭიროების განსაზღვრის,
პროფილაქტიკური ანტირაბიული ვაქცინაციის სქემის შესახებ.
ზემოაღნიშნული სწავლება უნდა ჩატარდეს პერიოდულად, მოთხოვნის მიხედვით.

11. დანართები
დანართი N1. ცოფის ვაქცინის ინტრადერმული ადმინისტრირების ტექნიკა და
მასთან დაკავშირებული უსაფრთხოების ზომები
ცოფის საწინააღმდეგო

ვაქცინის ინტრადერმულად

ადმინისტრირება

შესაძლებელია

განხორციელდეს ყველა ქვეყანაში, სადაც ინტრადერმული გზით ცოფის იმუნიზაციის, პრე- და
პოსტექსპოზიციური პროფილაქტიკის სარეგულაციო მექანიზმებია დანერგილი.
ინტრადერმული ვაქცინა უნდა იყოს ლიცენზირებული და ჯანმოს მიერ რეკომენდებული.
ინტრადერმული იმუნიზაცია არ უნდა იქნას გამოყენებული იმუნოდეფიციტურ პირებში,
მალარიის

საწინააღმდგო

კორტიკოსტეროიდებით
მკურნალობისას.

ქლოროქვინის
ან

ვინაიდან

სხვა

შემცველი

მედიკამენტებით

იმუნოსუპრესიული

ინტრამუსკულარული

გზით

მკურნალობისას,

მედიკამეტებით
ვაქცინაციასთან

ხანგრძლივი
შედარებით,

ინტრადერმული ვაქცინაციისთვის საჭიროა ვაქცინის შედარებით მცირე დოზა, იმუნიზაციის
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ერთიდაიმავე ცენტრში, დროის მცირე მონაკვეთში, შესაძლებელია რამდენიმე პაციენტის
მკურნალობა, ვაქცინის ვარგისიანობის დროის დაცვით, რაც შეადგენს ვაქცინის გახსნიდან 6–8
საათს.
ამჟამად ხელმისაწვდომი ვაქცინები არ შეიცავს კონსერვანტებს, ამიტომ ვაქცინა გახსნის
შემდეგ აუცილებლად უნდა მოთავსდეს მაცივარში. ვაქცინის ვარგისიანობის ვადა გახსნიდან
შეადგენს 6–8 საათს.
ვინაიდან

ინტრადერმული

ადმინიტრირებისას

ვაქცინის

მცირე

დოზაა

საჭირო,

ინტრამუსკულარულ ვაქცინაციასთან შედარებით ვაქცინაციის ეს ფორმა 60–80% –ით უფრო
ხარჯთეფექტურია. არასაკმარისი ვაქცინის და არასაკმარისი ფინანსური რესურსების დროს,
ვაქინაციის ეს ფორმა უფრო ხელსაყრელია.
ინტრადერმულად ვაქცინაციის წინა საფეხურები
ცოფის ვაქცინის ინტრადერმულად ადმინისტრირებამდე საჭიროა:


ვაქცინაციის შემსრულებელ ყველა პერსონალს ჩაუტარდეს სათანადო სწავლება ვაქცინის
ინტრადერმულად ადმინისტრირების ტექნიკურად განხორციელების საკითხებზე;



თუ ვაქცინაცია ხორციელდება პოსტექსპოზიციური პროფილაქტიკის მიზნით, უნდა
განხორციელდეს დამატებითი ეტაპები: მაგ.: ჭრილობის ჩამობანა, საჭიროების შემთხვევაში



სათანადო დოზით ცოფის იმუნოგლობულინის ადმინისტრირება;
ვაქცინაციისთვის გამოყენებული უნდა იქნას 0,1 მლ–იანი შპრიცი (ინსულინის ან
ტუბერკულინის შპრიცი) ჰიპოდერმული წვრილი ნემსით. სათანადო ზომის შპრიცის
გამოყენება უფრო ხარჯთეფექტურია.

დაცული უნდა იქნას ჯანმოს მიერ რეკომენდებული ინტრადერმული ვაქცინაციის სქემა.
საფეხური 1


უშუალოდ ინექციამდე, ასეპტიური პირობების დაცვით, მწარმოებლის ინსტრუქციის
შესაბამისად მოახდინეთ ვაქცინის გახსნა სათანადო რაოდენობის გამხსნელში;



არ გამოიყენოთ სხვადასხვა გამხსნელი. არ გამოიყენოთ სხვადასხვა რაოდენობის
გამხსნელი;



სტერილურობის მოთხოვნების დაცვით შპრიცში მოათავსეთ ვაქცინის ერთი დოზა.
ფრთხილად გაათავისუფლეთ შპრიცი ჰაერის ბუშტუკებისაგან;



მოახდინეთ საინექციო არის დეზინფექცია, გაჭიმეთ საინექციო ადგილი და ნემსის წვერი
შეიყვანეთ (ისე რომ წვერის დაქანებული მხარე იყურებოდეს ზემოთ) კანის ზედა შრეში
(დერმაში), ისე, რომ ნემსი და შპრიცი კანის პარალელურად განთავსდეს;

საფეხური 2


დაიწყეთ ვაქცინის ინექცია. თუ ნემსი სწორ პოზიციაშია, შეიგრძნობთ მნიშვნელოვან
წინააღმდეგობას. ინექციის დასრულებისთანავე შესაძლოა გაჩნდეს ფორთოხლის ქერქის
მსგავსი, 6–8 სმ ზომის დიამეტრის პაპულა. იმ შემთხვევაში, თუ ინიქცია ძალზე ადვილად
განხორციელდა, ან თუ პაპულა არ წარმოიქმნება, შესაძლოა ინიქცია განხორციელდა
არასწორად, კანქვეშ, ე.ი. უფრო ღრმად. ასეთ შეთხვევაში ინექცია უნდა განხორცილდეს
განმეორებით, წესების დაცვით. (იხ. სურათი N1).
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საფეხური 3


0,1 მლ ვაქცინის ინექციის შემდეგ, შპრიცი ნემსთან ერთად გადააგდეთ. გახსნილი ვაქცინა
შესაძლებელია გამოყენებული იქნას ერთზე მეტ პაციენტზე. მაგრამ ყოველი პაციენტის
იმუნიზაცია უნდა განხორციელდეს სტერილური შპრიცითა და ნემსით.



გახსნილი ვაქცინა უნდა შეინახოთ მაცივარში 2–8° C–ზე. ვაქცინის ვარგისიანობის ვადა
გახსნიდან შეადგენს 6–8 საათს.

სურათი N1. ინექციის ჩატარების წესი

დანართი

N2.

ექსპოზიციის

შემდგომი

ანტირაბიული

პროფილაქტიკური

მკურნალობის სქემა არავაქცინირებულ პირებში
ცოფზე საეჭვო ძუძუმწოვარი
ცოფზე საეჭვო ძუძუმწოვარი

ცხოველის ნერწყვთან ან ტვინის

ცხოველის ნაკბენი, ნაკაწრი/ საეჭვო

ქსოვილთან დაუზიანებელი კანის

ცხოველის ნერწყვთან ან ტვინის

კონტაქტი

ქსოვილთან დაზიანებული კანის
კონტაქტი

ვაქცინაცია არ
ტარდება
ცხოველზე დაკვირვება
ცხოველის ცოფი

შეუძლებელია

ცხოველი
მოკვდა ან

ცხოველზე (ძაღლი, კატა)

მოკლეს

დაკვირვება შესაძლებელია

დადასტურებულია

ცხოველი (ძაღლი,

ცხოველი (ძაღლი,

კატა) აუცრელია

კატა) აცრილია

ჭრილობის დამუშავება,
ანტირაბიული იმუნიზაციის სრული
კურსი. (IM ან ID ვაქცინაცია; IG)

(შენიშვნა IG კეთდება III
კატეგორიის დაზიანების
შემთხვევაში)

ჭრილობის დამუშავება,
ანტირაბიული იმუნიზაციის
დაწყება. თუ ობსერვაციის
დამთავრების შემდეგ ცხოველი
(ძაღლი, კატა) ცოცხალი და
ჯანმრთელია, მე-14 და 28-ე დღეს
ვაქცინა აღარ კეთდება.
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დანართი

N3.

ექსპოზიციის

შემდგომი

ანტირაბიული

პროფილაქტიკური

მკურნალობის სქემა ადრე ვაქცინირებულ პირებში

ცოფზე საეჭვო ძუძუმწოვარი
ცხოველის ნაკბენი, ნაკაწრი/
ცხოველის ნერწყვთან ან ტვინის
ქსოვილთან დაზიანებული კანის
კონტაქტი

პირი დოკუმენტურად ადასტურებს.

პირი დოკუმენტურად ადასტურებს

პირს ჩატარებული აქვს ვაქცინაციის

პრეექსპოზიციური ან ექსპოზიციის

პრეექსპოზიციურ ან ექსპოზიციის

არასრული კურსი/ ან ვაქცინაციის

შემდგომი ვაქცინაციის სრულ კურსს

შემდგომ ვაქცინირებას ჯანმოს მიერ

სრული კურსი საეჭვო ეფექტურობის

ჯანმოს მიერ რეკომენდებული სქემით

რეკომენდებული ვაქცინითა და

ვაქცინით/აივ/შიდსი ან სხვა

ადა ვაქცინით არაუმეტეს 3 თვის წინ,

სქემით სრული კურსით , ცხოველზე

იმუნოდეფიციტური მდგომარეობა

სათანადოდ ვაქცინირებულ შინაურ

დაკვირვება შეუძლებელია.

ცხოველზე (ძაღლი, კატა) დაკვირვება
შესაძლებელია და ცხოველი
ექსპოზიციიდან 10 დღის განმავლობაში
რჩება ჯანმრთელ მდგომარეობაში

ანტირაბიული ვაქცინაცია

ჭრილობის დამუშავება, IM ან ID

ჭრილობის დამუშავება,

არ ტარდება, ჭრილობის

ვაქცინაცია 0 და მე-3 დღეს. IG

ანტირაბიული იმუნიზაცია

დამუშავება.

არ კეთდება

დანართი N1–ის მიხედვით.
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