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ANOTĀCIJA 

 

Tuberkuloze ir infekcija, kas bieži attīstās HIV-1 infekcijas gadījumā, vēl vairāk 

pastiprina imūndeficītu un veicina cilvēka nāvi. Par būtisku problēmu ir atzīta novēlota HIV 

asociētās tuberkulozes diagnostika, jo imūndeficīta stāvoklī mikobaktēriju infekcijai zūd 

tipiskie klīniskie un rentgenoloģiskie simptomi. Latvijā līdz ar HIV-1 infekcijas gadījumu 

skaita pieaugumu palielinās arī HIV asociētas tuberkulozes gadījumu skaits. 

Iepriekšējie pētījumi parādīja, ka tuberkulozes attīstību HIV-1 infekcijas gadījumā 

ietekmē ne tikai HIV-1 vīrusa aktivitāte, bet arī pacienta galvenā audu saderības kompleksa  

II klases gēnu (HLA II) uzbūves varianti un izmaiņas imūnajā reakcijā. Tajā pašā laikā nav 

skaidrs, kāds ir minēto faktoru pienesums, kas varētu izskaidrot tuberkulozes pievienošanos 

pacientiem ar HIV-1 infekciju. Tāpēc promocijas darba mērķis bija izpētīt HLA II klases gēnu 

alēļu saistību ar imunoloģiskā statusa rādītājiem un vīrusa slodzi pacientiem ar HIV asociēto 

tuberkulozi Latvijā. 

Pētījums norisinājās Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā 

“Latvijas Infektoloģijas centrs” laika periodā no 2012. gada līdz 2016. gadam. Paraugkopu 

veidoja 258 cilvēki, no tiem 158 cilvēki vecumā no 23 līdz 59 gadiem bija ar pierādītu HIV-1 

infekciju un tuberkulozi (HIV-1/TB grupa) un 100 cilvēki vecumā no 18 līdz 48 gadiem ar 

pierādītu HIV-1 infekciju bez tuberkulozes (HIV-1 grupa). Pacienti bija saņēmuši 

antiretrovirālo un prettuberkulozes terapiju atbilstoši Eiropas HIV-1 infekcijas diagnostikas, 

ārstēšanas un profilakses klīniskajām vadlīnijām. 

Tuberkulozes ģenētiskās predispozīcijas izvērtēšanai tika veikta HLA II klases gēnu 

(HLA-DRB1*, HLA-DQA1* un HLA-DQB1*) tipēšana ar polimerāzes ķēdes reakcijas 

metodi reālā laika režīmā. Lai izvērtētu pacientu imunoloģisko statusu, perifērajās asinīs tika 

noteikts CD4
+
 šūnu skaits, trīs interleikīnu (IL-1β, IL-10, IL-18) līmenis un interferona-γ 

(IFN-γ) līmenis, HIV-1 infekcijas aktivitāte tika izvērtēta pēc vīrusa slodzes rādītāja  

(HIV RNS). 

Imunoģenētiskās analīzes rezultātā tika identificētas 4 riska un 5 protektīvās alēles, 

kas ir saistītas ar HIV asociētās tuberkulozes attīstību. Tuberkuloze pacientiem ar HIV-1 

infekciju ir asociēta ar HLA-DQA1* gēna 01:03, 05:01 alēli, kā arī ar HLA-DQB1* gēna 

02:01, 04:01 alēli genotipā. Savukārt neuzņēmību pret tuberkulozi ietekmē HLA-DRB1* gēna 

01 alēle, HLA-DQA1* gēna 01:01 un 01:02 alēle, HLA-DQB1* gēna 05:02 un 06:02 alēle. 

Regresijas analīze ir parādījusi, ka no pētāmajiem faktoriem, ar kuriem ir asociēta 

tuberkulozes pievienošanās, galvenais faktors ir CD4
+
 T limfocītu skaits. Korelāciju analīze 

rāda, ka CD4
+
 šūnu skaits ir saistīts ne tikai ar vīrusa slodzi, kā tas bija parādīts iepriekšējos 
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pētījumos, bet arī ar riska un protektīvo alēļu esamību genotipā. Savukārt atklātā saistība starp 

alēlēm, citokīnu līmeņiem un CD4
+
 T limfocītu skaitu HIV asociētās tuberkulozes gadījumā 

apliecina alēļu ietekmi uz organisma imunoloģisko reakciju. Atsevišķu HLA II klases gēnu 

alēļu efekts var izpausties, arī ietekmējot tuberkulozes attīstības laiku. Līdz ar iepriekš zināmo 

sliktās prognozes rādītāju, zemu CD4
+
 limfocītu skaitu, promocijas darbā saistību ar exitus 

letalis uzrādīja arī IL-18 līmenis, kas mirušiem pacientiem bija augstāks nekā pacientiem, kuri 

konkrētajā laika šķērsgiezumā bija dzīvi. 

Kopumā iegūtie rezultāti sniedz detalizētāku ieskatu ģenētisko faktoru lomā HIV 

asociētās tuberkulozes attīstībā, kas var būt noderīgs agrīnā pacienta statusa novērtēšanā un 

terapijas nozīmēšanā. 
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ANNOTATION 

 

Tuberculosis is an infectious disease, which develops frequently during HIV-1 

infection and increases immunodeficiency accelerating one’s death. Diagnostics of  

HIV-associated tuberculosis is an important problem, because of losing typical clinical and 

roentgenological symptoms of the mycobacterial infection under pronounced 

immunodeficiency. In Latvia, the number of patients with HIV-associated tuberculosis 

increased simultaneously with increasing number of patients with HIV-1. 

Previous studies demonstrated that development of tuberculosis in patients with HIV-1 

is impacted not only by HIV-1 virus activity but also by allelic variants of genes’ class II of 

the major histocompatibility complex and by change in an immune reaction. At the same time, 

there is no clarity regarding the contribution of each factor explaining development of 

tuberculosis in patients with HIV-1 infection. Therefore, the aim of the doctoral thesis  

(The Immunogenetic aspects of HIV-associated tuberculosis) was to investigate the 

relationship of HLA Class II alleles with markers of immunological status and HIV-1 viral 

load in patients with HIV-associated tuberculosis in Latvia. 

The research was performed in Riga East University Hospital, Latvian Centre of 

Infectious Disease between 2012 and 2016. The research sample consisted of 258 patients. 

The first group included 158 HIV-associated tuberculosis patients at age from 23 to 59 with 

HIV-1 infection and confirmed active tuberculosis (HIV-1/TB group). The second group 

included 100 patients at age from 18 to 48 with HIV-1 infection without tuberculosis  

(HIV-1 group). All patients with HIV-1 infection and tuberculosis received antiretroviral 

therapy and anti-tuberculosis therapy according to Guidelines for treatment of HIV-1 infected 

adults in Europe. 

In order to assess genetic predisposition, HLA class II (HLA-DRB1*, HLA-DQA1*, 

and HLA-DQB1*) typing was performed by real time polymerase chain reaction. In order to 

assess immunological status, CD4
+
 cells count, levels of three interleukins (IL-1β, IL-10,  

IL-18) and of interferon-γ (IFN-γ) were detected in peripheral blood. HIV-1 viral activity was 

represented by viral load (HIV RNS). 

The results of immunogenetic analysis revealed five protective and four risk alleles 

associated with development of HIV-associated tuberculosis. In patients with HIV-1, 

development of tuberculosis associates with HLA-DQA1*01:03, HLA-DQA1*05:01,  

HLA-DQB1*02:01, and HLA-DQB1*04:01 alleles. Resistance against tuberculosis associates 

with HLA-DRB1*01, HLA-DQA1*01:01, HLA-DQA1*01:02, HLA-DQB1*05:02, and 

HLA-DQB1*06:02 alleles. 
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The results of a regression analysis demonstrate that the number of  

CD4
+
 T lymphocytes is the main factor associated with the development of tuberculosis 

coinfection among factors included into analysis. A correlative analysis indicate that the 

number of CD4
+
 cells is related to viral load that is in accordance with the previous studies. In 

addition, the number of CD4
+
 cells correlates with risk and protectives alleles. Within a group 

of HIV-associated tuberculosis, correlations between alleles, levels of cytokines, and the 

number of CD4
+
 T lymphocytes confirm an impact of alleles on immunological reaction. 

Some alleles of HLA class II can have an effect on time of tuberculosis development. In 

addition to revealed effect of CD4
+
 T lymphocytes, this study revealed the relationship 

between exitus letalis and the level of IL-18 (higher in the group of patients who were alive in 

a certain time point). 

In summary, the results provide more detailed view of genetic factors in the 

development of HIV-associated tuberculosis. The findings can be also helpful in the early 

assessment of the patient’s status and assigning a therapy. 
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DARBĀ LIETOTIE SAĪSINĀJUMI 

 

AIDS  iegūtais imūndeficīta sindroms (angļu val. – Acquired Immune Deficiency 

Syndrome) 

ART  antiretrovirālā terapija (angļu val. – Antiretroviral Therapy) 

CD4
+
  T līdzētājšūna 

CD8
+
  T galētājšūna 

ELISA  imūnfermentatīvā analīze (angļu val. – Enzyme-linked Immunosorbent Assay) 

HIV  cilvēka imūndeficīta vīruss (angļu val. – Human Immunodeficiency Virus) 

HIV-1/TB  HIV-1 infekcija ar tuberkulozes koinfekciju  

HIV RNS  vīrusa slodze 

HLA  cilvēka leikocītu antigēns (angļu val. – Human Leukocyte Antigen) 

IFN-γ  interferons-γ 

IL-1β  interleikīns 1-β 

IL-10  interleikīns 10 

IL-18  interleikīns 18 

IRIS  imūnās rekonstitūcijas iekaisuma sindroms (angļu val. – Immune 

Reconstruction Inflammatory Syndrome) 

MHC  galvenais audu saderības komplekss (angļu val. – Major Histocompatibility 

Complex) 

NK šūnas  dabīgās galētājšūnas 

PĶR  polimerāzes ķēdes reakcija (angļu val. – Polymerase Chain Reaction, PCR) 

Th0  T līdzētājšūna, kura nav kontaktējusi ar antigēnu (angļu val. – naive T cell) 

Th1  1. tipa T līdzētājšūna 

Th2  2. tipa T līdzētājšūna 

TNF  tumora nekrozes faktors 
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1. IEVADS 

 

Lai gan kopš pirmā HIV infekcijas gadījuma atklāšanas pasaulē 1981. gadā HIV 

infekcijas profilakse, diagnostika un kontrole ir būtiski uzlabojusies, vairākos pasaules 

reģionos turpina palielināties jaunu HIV-1 un HIV-2 infekcijas gadījumu skaits un HIV 

inficēto cilvēku īpatsvars populācijās. Uz šī fona par būtisku problēmu tiek atzīta  

HIV asociētā tuberkuloze (WHO, 2015), kas pasliktina HIV infekcijas gaitu un veicina 

pacienta nāvi (Kwan and Ernst, 2011). Vienlaikus HIV infekcijas pandēmija negatīvi ietekmē 

tuberkulozes kontroli (Corbet et al., 2003; Dierberg and Chaisson, 2013). 

Tuberkuloze ir viena no senākajām infekcijām, kas eksistē kopā ar cilvēku  

(Gercken et al., 1994). Aptuveni viena trešdaļa cilvēku dzīves laikā inficējas ar tuberkulozes 

izraisītāju, bet aktīvās infekcijas attīstība nenotiek katram (Getahun et al., 2015). Ir konstatēts, 

ka biežāk tuberkulozes infekcijas aktivācija notiek pirmo piecu gadu laikā pēc inficēšanās, 

savukārt dzīves laikā varbūtība attīstīties aktīvai tuberkulozei ar latentu infekciju ir vidēji  

10% (Horsburgh, 2004). Imūnās sistēmas disfunkcijas stāvoklī tuberkulozes attīstības risks 

pieaug vairakkārt. Ir novērots, ka varbūtība saslimt ar tuberkulozi HIV inficētiem cilvēkiem ir  

5% līdz 10% katru gadu (Aaron et al., 2004; Kaplan et al., 2009). Satraukumu rada Pasaules 

Veselības organizācijas uzskaites dati, kuri parāda 9,6 miljonus jaunu tuberkulozes gadījumu, 

kas reģistrēti 2014. gadā, un vidēji 1,2 miljonus (11% līdz 13%) HIV asociētās tuberkulozes 

gadījumu. Šī tendence pastāv pēdējos desmit gadus. Turklāt katru gadu ar HIV asociēto 

tuberkulozi ir saistīti aptuveni 400 tūkstoši nāves gadījumu (WHO, 2015). 

Augstie tuberkulozes koinfekcijas rādītāji ierindoja HIV asociēto tuberkulozi starp 

biežāk sastopamām oportūnistiskām infekcijām, kas attīstās katram trešajam HIV pacientam 

(WHO, 2015). Lai gan vislielākais abu infekciju skaits tika konstatēts Āfrikas un Āzijas 

reģionā, HIV asociētās tuberkulozes pieaugums tiek novērots arī Eiropas valstīs, it īpaši 

Austrumeiropā. Piemēram, 2012. gadā diagnosticēto HIV asociētās tuberkulozes gadījumu 

skaits Austrumeiropas valstīs bija 5 līdz 10 reizes lielāks nekā Rietumeiropā  

(Mussini et al., 2015). Par situācijas nopietnību Austrumeiropā liecina gan tas, ka šajā reģionā 

katrs trešais HIV-1 pacients ar tuberkulozi mirst gada laikā pēc tuberkulozes diagnosticēšanas 

(Podlekareva et al., 2016), gan tas, ka atsevišķās Austrumeiropas valstīs multirezistentās 

tuberkulozes procentuālais daudzums ir pat 40% no HIV asociēto tuberkulozes gadījumu 

skaita (Efsen et al., 2015). Diemžēl HIV asociētas tuberkulozes gadījumu skaita pieaugums 

Latvijā atbilst tendencei, kas raksturīga Austrumeiropai. 

Pēdējos piecpadsmit gados Latvijā kopumā novēro pozitīvu dinamiku tuberkulozes 

incidences mazināšanā (no 74,0 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotājiem 1998. gadā līdz  



10 

38,3 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotājiem 2013. gadā), turpretī to cilvēku skaits, kuri ir 

inficēti ar HIV-1 vīrusu, šajā laikā periodā ir palielinājies. Par to liecina veselības aprūpes 

statistikas dati. Ja pirmais HIV-1 infekcijas gadījums Latvijā tika konstatēts 1987. gadā, tad 

21. gadsimta sākumā HIV-1 infekcija tika reģistrēta 958 cilvēkiem. Savukārt nākamo desmit 

gadu laikā HIV-1 inficēto skaits Latvijā palielinājās vairāk nekā piecas reizes, sasniedzot  

5867 gadījumus 2013. gadā, no kuriem AIDS tika konstatēts 1347 cilvēkiem. Līdz ar HIV-1 

infekcijas prevalences pieaugumu Latvijā palielinās HIV asociētas tuberkulozes skaits 

(Morozova et al., 2003; Lucenko et al., 2014). Pirmais HIV asociētās tuberkulozes gadījums 

Latvijā tika atklāts 1998. gadā, savukārt 2013. gadā HIV asociētā tuberkuloze tika konstatēta 

94 cilvēkiem (Latvijas veselības un veselības aprūpes rādītāju datubāze, 2014). Lielākai daļai 

šo pacientu novēro ārpusplaušu tuberkulozes formas, kas apgrūtina tuberkulozes diagnostiku, 

un ģeneralizētas tuberkulozes formas, kurām raksturīgs straujš slimības progress ar augstu 

nāves risku. 

Viena no svarīgākajām problēmām, kas tiek minēta vairākās zinātniskajās 

publikācijās, ir novēlota HIV asociētās tuberkulozes diagnostika (Dierberg and Chaisson, 

2013; Lai et al., 2013; Podlekareva et al., 2016). Pastāv vairāki iemesli, kas traucē laikus 

atklāt HIV asociēto tuberkulozi un savlaicīgi uzsākt tās ārstēšanu. Pirmkārt, HIV-1 infekcijas 

gadījumā reti novēro klasiskus rentgenoloģiskus simptomus ar tuberkulozes perēkļiem 

plaušās, jo HIV-1 infekcijas ietekmē notiek granulācijas audu destrukcija  

(Burman and Jones, 2003; Sharma et al., 2005). Otrkārt, krēpu uzsējums uz mikobaktērijām 

HIV-1 inficētajiem bieži ir negatīvs. Treškārt, ādas tests, kuru izmanto latentās tuberkulozes 

diagnosticēšanai, HIV-1 pozitīviem pacientiem arī bieži ir negatīvs (Dierberg and Chaisson, 

2013). Ceturtkārt, pretēji citām oportūnistiskām infekcijām, kas attīstās pie CD4
+
 T limfocītu 

skaita zem 200 šūnām/µl, HIV asociētā tuberkuloze var attīstīties jebkurā HIV-1 infekcijas 

stadijā un lielākā CD4
+
 T limfocītu skaita gadījumā (Lawn et al., 2009; Kwan and Ernst, 

2011). Tāpēc arī CD4
+
 T limfocītu izvērtēšana nevar būt drošs rādītājs, pēc kura orientēties un 

prognozēt tuberkulozes aktivāciju. Minētie apstākļi akcentē nepieciešamību meklēt papildu 

metodes, kas ļautu novērtēt makrooganisma īpatnības vēl pirms tuberkulozes infekcijas 

attīstības un palīdzētu prognozēt HIV asociētās tuberkulozes varbūtību. Molekulāri ģenētisko 

metožu izmantošana var palīdzēt apzināt HIV-1 inficēto cilvēku grupu, kuriem HIV asociētās 

tuberkulozes risks būs augstāks, kā arī tos pacientus, kuriem slimības gaita var būt agresīvāka. 

Šīs metodes pamatojas uz pacienta DNS izpēti un konkrēti uz DNS reģiona izpēti, kas atbild 

par imūnās atbildes regulāciju (Volikova, 2015; Carapito et al., 2016). 

 Galvenā nozīme imūnās atbildes regulācijā ir galvenā audu saderības kompleksa 

gēniem (MHC) jeb cilvēka leikocītu antigēna (HLA) gēniem, kuri ir lokalizēti uz  
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6. hromosomas īsā pleca. DNS molekulas uzbūves pētīšana un pievēršanās imunoloģiskās 

atbildes gēnu polimorfismam ir viens no virzieniem mūsdienu zinātnē. Polimerāzes ķēdes 

reakcijas metodes izmantošana ļāva paplašināt zināšanas par HLA I un II klases gēnu 

polimorfismu. Ir konstatēts, ka no šo gēnu alēļu variantiem ir atkarīga daudzu autoimūno 

slimību un infekcijas slimību uzņēmība (Carapito et al., 2016). Ņemot vērā to, ka HLA II 

klases gēni atbild par mijiedarbību starp antigēnprezentējošu šūnu un T līdzētājšūnu, kas ir 

būtisks imūnās atbildes posms jebkuras infekcijas, tostarp tuberkulozes infekcijas, 

iznīcināšanā, šo gēnu polimorfisma novērtējums var sniegt informāciju par tuberkulozes 

attīstības risku. Mūsdienās HIV asociētas tuberkulozes predispozīcija ir aprakstīta, izmantojot 

HLA II klases gēnu tipēšanu cilvēku populācijās ar augstu HIV-1 un tuberkulozes infekcijas 

saslimstības līmeni (Teran-Escandon et al., 1999; Louie et al., 2004; Figueiredo et al., 2008; 

Selvaraj et al., 2008; Saikia et al., 2015; Volikova, 2015), kas parāda starppolulāciju atšķirības 

slimības predispozīcijā. Latvijas HIV-1 inficēto pacientu vidū līdzīgi pētījumi nav veikti. 

Cits mūsdienu pētījumu virziens ir saistīts ar cilvēka imunoloģiskā statusa izpēti. No 

vienas puses, ir konstatēts, ka gan HIV-1 infekcijas, gan tuberkulozes infekcijas gadījumā 

bieži vien novēro paaugstinātus citokīnu līmeņus, kas liecina par imūnās sistēmas 

hiperaktivāciju (Stacey et al., 2009; Hasan et al., 2009; Rychert et al., 2010; Abhimanyu et al., 

2016). No otras puses, citokīnu līdzsvara traucējumi un to longitudināls izvērtējums pacienta 

serumā var liecināt par dziļu imūnās sistēmas bojājumu, ko var izmantot nelabvēlīga 

iznākuma prognozē (Benjamin et al., 2013; Mihret et al., 2014; Siddiqui et al., 2015). 

Lai gan tuberkulozes un HIV-1 infekcijas attīstības mehānismi ir aktīvi pētīti un 

pietiekami aprakstīti un ir medikamenti, kas var kontrolēt mikobaktēriju un HIV-1 infekcijas 

izplatību organismā (Dierberg and Chaisson, 2013), joprojām ir maz precīzu datu, kas var 

izskaidrot HIV asociētās tuberkulozes attīstības mehānismus un dot iespēju prognozēt tās 

attīstību un gaitu pacientiem ar HIV-1 infekciju. Ieguldījumu šīs problēmas risināšanā var dot 

pētījumi, kas apvieno divus virzienus: HLA II klases gēnu polimorfisma izpēti saistībā ar 

citokīnu profila izmaiņām. 
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Darba mērķis ir izpētīt HLA II klases gēnu alēļu saistību ar imunoloģiskā statusa 

rādītājiem un vīrusa slodzi pacientiem ar HIV asociēto tuberkulozi Latvijā. 

 

Darba uzdevumi: 

1. Noteikt HLA II klases DRB1*, DQA1* un DQB1* gēnu protektīvās un riska alēles, 

kas ietekmē tuberkulozes attīstību HIV-1 infekcijas gadījumā. 

2. Novērtēt vīrusa slodzes un imunoloģisko rādītāju atšķirības starp pacientiem ar HIV-1 

infekciju ar un bez tuberkulozes. 

3. Izvērtēt protektīvo un riska alēļu ietekmes mehānismus imūnajā atbildē HIV asociētās 

tuberkulozes gadījumā. 

4. Novērtēt HIV asociētās tuberkulozes norises rādītāju atkarību no pacienta 

imunoģenētiskiem parametriem. 

 

Darba novitāte 

 Ņemot vērā HLA II klases gēnu polimorfismu un alēļu specifiskumu, ar kuru tiek 

asociēta uzņēmība pret infekciju slimībām dažādās populācijās un etniskās grupās, 

promocijas darbā tika identificētas HLA II klases gēnu alēles, kas ietekmē 

tuberkulozes attīstības risku pacientiem ar HIV-1 infekciju Latvijā. 

 Parādīti konkrēti imūnie mehānismi, kuri izskaidro HLA II klases gēnu ietekmi uz 

HIV asociētās tuberkulozes attīstību, atklājot savstarpēju saistību starp gēnu alēlēm un 

CD4
+
 T limfocītu skaitu. 

 Parādīta HLA II klases gēnu saistība ar IL-10 līmeni, kā arī ar laika intervālu līdz 

tuberkulozes infekcijas manifestācijai, kas apstiprina ģenētisko faktoru nozīmi 

tuberkulozes attīstībā HIV-1 inficētiem cilvēkiem. 

 

Darba praktiskais nozīmīgums 

Identificētās riska un protektīvās alēles var rekomendēt izmantot klīniskajā praksē 

tuberkulozes riska novērtēšanai pacientiem ar HIV-1 infekciju Latvijas populācijā jebkurā no 

HIV-1 infekcijas stadijām. Savukārt, ņemot vērā latentu HIV-1 infekcijas gaitu un tās 

atklāšanu vēlīnās slimības fāzēs, HLA II klases gēnu profila izvērtēšanu var rekomendēt 

uzreiz pēc HIV-1 infekcijas apstiprināšanas. 

Lai mazinātu potenciālu tuberkulozes attīstību, pacientiem ar riska alēlēm var 

rekomendēt uzsākt profilaktisko ārstēšanu ar Isoniasidum pēc aktīvas tuberkulozes 

izslēgšanas neatkarīgi no imunoloģiskiem rādītājiem. 
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Pamatojoties uz rezultātiem, kas iegūti HIV asociētās tuberkulozes paraugkopā,  

IL-18 līmeņa noteikšanu var rekomendēt kā papildu rādītāju, kas var palīdzēt novērtēt 

pacientus ar augstāku nāves risku. 

 

Darba struktūra 

Promocijas darbs ir uzrakstīts latviešu valodā. Tam ir astoņas sadaļas: ievads, 

literatūras apskats, materiāls un metodes, rezultāti, diskusija, secinājumi, izmantotā literatūra 

un pielikumi. Literatūras apskatā ir aprakstīts imūnās sistēmas bojājuma mehānismi HIV-1 

infekcijas un tuberkulozes infekcijas laikā, kā arī ģenētisko faktoru loma abu infekciju 

attīstībā, kas pamato HIV asociētās tuberkulozes imunoģenetiskās izpētes virzienu. 

Promocijas darbā tika izmantoti 178 literatūras avoti. Tajā ir 15 attēli un 9 tabulas. 
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2. LITERATŪRAS APSKATS 

 

2.1. HIV-1 infekcijas patoģenēzes īpatnības 

 

HIV-1 infekcija raksturīga ar cilvēka imūnās sistēmas bojājumu, kas noved līdz tās 

pilnīgam izsīkumam un nespējai atbildēt uz infekciju vai citu patogēnu iedarbību. Parasti 

infekcija progresē pakāpeniski, bieži klīniski nemanāmi. Bez ārstēšanas tā pēc 10‒12 gadiem 

pāriet iegūtajā imūndeficīta sindromā (AIDS), kas beidzas ar pacienta nāvi (Lewden et al., 

2007; Lackner et al., 2012; Legarth et al., 2016). Organisma nespēja atbildēt uz patogēniem ir 

saistīta ar visu imūnkompetento šūnu disfunkciju un skaita samazināšanos. Pie biežāk 

aprakstītajiem traucējumiem pieder T līdzētājšūnu (CD4
+
 T limfocītu), citotoksisko  

T limfocītu (CD8
+
 T līmfocītu) un B limfocītu skaita un funkcijas samazinājums, neefektīva 

poliklonālu antivielu produkcija, dabīgo galētājšūnu (NK šūnu), makrofāgu aktivitātes 

izmaiņas un citokīnu produkcijas traucējumi (Arnold et al., 2015). Tomēr galvenais imūnās 

sistēmas bojājums, ar kuru visvairāk ir asociēts iegūtais imūndeficīts, ir CD4
+
 šūnu skaita 

samazinājums (Grossman et al., 2002; Okoye and Picker, 2013). 

Divdesmit pirmā gadsimta sākuma pētījumi ir parādījuši, ka par HIV-1 infekcijas 

progresu un imūndeficīta attīstību atbild ne tikai CD4
+
 šūnu skaita samazinājums tiešas HIV-1 

vīrusa ietekmes dēļ, bet arī imūnās sistēmas hiperaktivācija un imūnkompetento šūnu 

spontānās apoptozes pieaugums, kuri attīstās pirms imūnsistēmas izsīkuma (Okoye and 

Picker, 2013). Ir pierādīts, ka lielākā daļa no bojā gājušām CD4
+
 šūnām nav inficēta ar HIV-1 

vīrusu (Picker and Watkins, 2005), tās ir aktivētas un programmētas uz nāvi pirms vīrusa 

iekļūšanas (Mattapallil et al., 2005). Rezultātā CD4
+
 T limfocītu bojāeja ir daudz ātrāka nekā 

vīrusa replikācija (Grossman et al., 2002). Par svarīgu faktoru HIV-1 infekcijas progresā tiek 

atzīta T limfocītu subpopulāciju līdzsvara izjaukšana (Kanwar et al., 2010). 

Turpmāk tiks izskatīti imūnās sistēmas traucējumi, ar kuriem saista HIV-1 infekcijas 

progresu, un to biežāk aprakstītie mehānismi. 

 

 

2.1.1. HIV-1 vīrusa uzbūves īpatnības un imūnās atbildes reakcijas palaišana 

 

HIV-1 vīruss pieder pie Retroviridae dzimtas vīrusiem, kas satur divas vienķēžu RNS. 

Tā ārējā membrāna satur divus glikoproteīnus gp120 un gp41, bet vīrusa kodols – trīs 

glikoproteīnus: p24, kas veido kapsīdu (core proteīns), p17 – matriksa proteīnu, un p9, kas ir 

nukleokapsīda proteīns. Vīrusa genoms satur 9 gēnus (Gag, Pol, Env, Tat, Rev, Vpr, Vpu,  



15 

Vif, Nef gēni), kas atbild par core proteīna sintēzi, reversās transkriptāzes, citu fermentu 

sintēzi un dažādu proteīnu sintēzi, kas ir nepieciešami vīrusa replikācijai (Male et al., 2006). 

Kontaktu ar saimniekšūnu nodrošina HIV-1 vīrusa ārējā apvalka glikoproteīns gp120, 

kam ir augsta afinitāte pret saimniekšūnu CD4 membrānas receptoru (Dalgleish et al., 1984). 

Nonākot cilvēka organismā, vīruss saistās ar CD4 receptoriem, kas atrodas uz  

CD4
+
 T limfocītiem, monocītiem, dendrītiskām šūnām un CNS mikroglijas šūnām. Iekļūšanai 

šūnā vīruss izmanto arī divus koreceptorus: CXCR4 jeb X4 receptoru un CCR5 jeb  

R5 receptoru, kas atrodas uz aktivētiem T limfocītiem un mononukleāriem fagocītiem 

(Berkowitz et al., 1998). Atkarībā no tā, kāds koreceptors tiek izmantots vīrusa iekļūšanai 

šūnā, HIV-1 vīrusus iedala R5 un X4 vīrusos (Male et al., 2006). Ir zināms, ka 

asimptomātiskajā slimības fāzē CD4
+
 bojāeja ir saistīta ar R5 vīrusa ietekmi, savukārt 

slimības progress un nelabvēlīgs iznākums ir saistīts ar X4 vīrusa ietekmi  

(Scarlatti et al., 1997). Šis fakts pagājušā gadsimta beigās ļāva izteikt pieņēmumu, ka  

R5 vīrusa citopātiskais efekts ir vājāks nekā X4 vīrusam (Glushakova et al., 1998). Nedaudz 

vēlāk tika pierādīts, ka abu vīrusu citopātiskie efekti ir līdzīgi, bet atšķirība ir novērojamā 

receptoru sadalījumā starp CD4
+
 šūnām. Izrādījās, ka tikai nelielai CD4

+
 T limfocītu daļai uz 

virsmām atrodas CCR5 receptori, tāpēc R5 vīrusi nevar izsaukt visa T līdzētājšūnu klāsta 

izsīkumu. Slimībai progresējot, notiek HIV-1 vīrusa transformācija un pārslēgšanās no R5 uz 

X4 receptoriem, kādēļ vīrusa citopātiskais efekts pastiprinās (Grivel and Margolis, 1999). 

Saimniekšūnā vīrusa ietekmē notiek vairāki procesi. Vīrusa reversa transkriptāzes 

ietekmē tiek veidota HIV-1 vīrusa RNS kopija – komplementārā dubultā DNS, kas iebūvējas 

saimnieka genomā, veidojot provīrusu. Aktivētā saimniekšūna sāk sintezēt vīrusa matricas 

RNS (mRNS) un proteīnus (Chinen and Shearer, 2002), no kuriem veidojas jauni vīrusi. Tiem 

izkļūstot no šūnas, CD4
+
 iet bojā, kas stimulē jaunu CD4

+
 limfocītu diferenciāciju (Ho et al., 

1995). Vīruss savukārt inficē nākamās šūnas ar CD4 virsmas antigēnu un koreceptoru. Šādā 

veidā tiek inficēti arī monocīti, dendritiskās šūnas un mikroglijas šūnas, kas kļūst par 

infekcijas rezervuāru cilvēka organismā (Chinen and Shearer, 2002). 

Primāru organisma reakciju pret vīrusu nodrošina iedzimtās jeb nespecifiskās 

imunitātes elementi – dendrītiskās šūnas un monocīti. Tie atpazīst vīrusa vienķēžu RNS ar 

TLR receptoriem jeb Toll-līdzīgiem receptoriem (angļu. val. – Toll-like receptor) (Diebold et 

al., 2004). Aktivēti monocīti un dendrītiskās šūnas sāk producēt hemokīnus, I tipa 

interferonus (IFN-α, IFN-β) un dažādas šūnu adhēzijas molekulas, kas veicina specifisko 

imūnkompetento šūnu aktivāciju un adaptīvās imunitātes mehānismu palaišanu  

(Stacey et al., 2009). 
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2.1.2. Specifiskā imūnā atbilde 

 

Specifisko imūno atbildi pret vīrusu infekciju, tostarp HIV-1 infekciju, organismā 

nodrošina gan humorālās, gan šūnu imunitātes elementi. Sekmīga imūnā atbilde ir atkarīga no 

vairāku imūnkompetento šūnu mijiedarbības, ko regulē citokīni (interferoni, interleikīni, 

hemokīni), kas ir imūnkompetento šūnu aktivācijas produkti. Par būtiskiem posmiem imūnajā 

reakcijā var uzskatīt tās palaišanu un inficēto šūnu iznīcināšanu, kas notiek, iesaistoties 

galvenā audu saderības kompleksa receptoriem – MHC I un MHC II molekulām  

(angļu val. – Major Histocompatibility Complex, MHC). 

MHC I un II molekulas ir transmembrānie glikoproteīdi, kas atbild par 

antigēnprezentējošās šūnas mijiedarbību ar T limfocītiem. Saistoties ar MHC I vai MHC II 

molekulu, antigēna peptīds tiek izvadīts uz antigēnprezentējošās šūnas virsmas jeb tiek 

prezentēts T limfocītam (angļu val. – presentation of antigen to T cell). Antigēna peptīda 

saistība ar MHC I vai II molekulu atkarīga no antigēna veidošanās ceļa. Tie peptīdi, kuri 

veidojas šūnā endogēnajā ceļā (piemēram, sintezētās vīrusa daļas), saistās ar MHC I klases 

molekulu un tiek prezentēti citotoksiskam T limfocītam jeb CD8
+
 šūnai. Savukārt ar MHC II 

klases molekulas palīdzību notiek antigēna peptīda prezentācija, kurš nonāk šūnā no ārpuses 

(piemēram, vīrusa ārējā apvalka glikoproteīni). Šajā gadījumā notiek antigēna prezentācija  

T līdzētājšūnai jeb CD4
+
 šūnai. No T limfocītu puses antigēna peptīda atpazīšanā piedalās  

T limfocīta receptors (TLR) un virsmas receptors CD4 uz CD4
+ 

T limfocītiem vai virsmas 

receptors CD8 uz CD8
+ 

T limfocītiem, kurš atpazīst pašu MHC molekulu (2.1. attēls). 

 

 
 

2.1. attēls. Antigēna peptīda atpazīšana 

APŠ – antigēnprezentējošā šūna, Th1 – 1. tipa T līdzētājšūna, MHC II – galvenā audu saderības kompleksa 

receptors, TLR – T limfocīta receptors, CD4 – CD4 receptors 

Vīrusa vai baktēriju izcelsmes antigēns pēc pārstrādes saimniekšūnā saistās ar MHC II molekulu un tiek izvadīts 

uz antigēnprezentējošās šūnas virsmas, kam seko tā atpazīšana ar T līdzētājšūnas receptoriem TLR un CD4 
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Kā izriet no iepriekš aprakstītā, specifiskās imūnās reakcijas stimulācija notiek pēc 

antigēna peptīda un MHC II molekulas kompleksa atpazīšanas ar T līdzētājšūnas palīdzību, 

kurš līdz kontaktam ar antigēnprezentējošu šūnu pieder pie Th0 limfocītiem (angļu val. – naive 

T cell). Tam seko vairāki specifiskās imunitātes etapi, kuri ietver imūnkompetento šūnu 

diferenciāciju un citokīnu izdali (2.2. attēls). 

 

 

 

2.2. attēls. Šūnu imunitātes shēma 

IL-1, 2, 4, 5, 10, 12, 18 – interlekīni 1,2, 4, 5, 10, 12, 18; IFN-γ – interferons gamma, Th0 – T līdzētājšūna līdz 

kontaktam ar antigēnu, Th1 – 1. tipa T līdzētājšūna, Th2 – 2. tipa T līdzētājšūna, NK šūnas – dabīgās galētājšūnas, 

MHC I un MHC II – galvenā audu saderības kompleksa receptori 
 

Imūnajā atbildē piedalās vairākas šūnas. Pēc Th0 limfocītu aktivācijas notiek šo 

limfocītu diferenciācija par 1. tipa T līdzētājšūnu (Th1) un 2. tipa T līdzētājšūnu (Th2). 

Vienlaicīgi diferencējas citotoksiskie T limfocīti un dabīgās galētājšūnas (NK šūnas).  
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Šie procesi notiek vairāku citokīnu ietekmē (IL-1, IL-12, IL-18), kurus izdala 

antigēnprezentējošās šūnas. 

Pēc Th1 limfocītu diferenciācijas un aktivācijas sākas Th1 citokīnu produkcija, no 

kuriem būtiskākie ir IL-2 un IFN-γ. Šo citokīnu ietekmē notiek T atmiņu šūnu veidošanās, kā 

arī citotoksisko T limfocītu, makrofāgu un NK šūnu aktivācija. Citokīnus sintezē arī  

Th2 limfocīti, no kuriem svarīgākie ir IL-4 un IL-5. Tie sekmē B limfocītu diferenciāciju un 

aktivitāti. Kaut gan intracelulārā patogēna gadījumā antivielas, kuras producē B limfocīti, ir 

spējīgas neitralizēt tikai tos vīrusus, kuri atrodas ārpus šūnām, tomēr vīrusa opsonizācija ar 

antivielām pastiprina tā fagocitozi. Gan Th1 limfocītu, gan B limfocītu aktivitāti regulē IL-4 

un IL-10. Šie regulatorie interleikīni apspiež INF-γ un IL-2 produkciju, samazinot iekaisumu. 

Interleikīnu 10 sintezē citotoksiskie T limfocīti un Th2 limfocīti. 

Inficēto šūnu iznīcināšana notiek ar citotoksisko T limfocītu, NK šūnu un aktivēto 

makrofāgu palīdzību. Pēc inficētās šūnas atpazīšanas citotoksiskais T limfocīts to iznīcina ar 

dažādu līzi veicinošo molekulu izdali (perforīni un granzīmi), Fas-liganda un tumora 

nekrozes faktora alfa (TNF-α) palīdzību (Demers et al., 2013). Atšķirībā no  

CD8
+
 T limfocītiem, NK šūnas atpazīst inficētās šūnas bez MHC receptora līdzdalības un 

pievienojas pie antivielu Fc-fragmentiem, kuri saistās ar vīrusspecifiskām olbaltumvielām uz 

inficēto šūnu virsmām (Jost and Altfeld, 2012). 

Ņemot vērā, ka HIV-1 vīruss nonāk un vairojas šūnās ar virsmas receptoru CD4, 

pakāpeniski tiek samazināts T līdzētājšūnu skaits, kuri ir galvenie elementi šūnu imunitātes 

stimulācijā. HIV-1 vīrusa ietekmē tiek pilnīgi dezorganizēta citokīnu produkcija, kā rezultātā 

rodas visu citu imūnās sistēmas komponentu disfunkcija (Chinen and Shearer, 2002). 

 

 

2.1.3. CD4
+
 T limfocītu skaita izmaiņas 

 

CD4
+
 šūnas ir galvenais HIV-1 vīrusa replikācijas avots. To skaitliskas izmaiņas sākas 

jau no infekcijas sākuma, kas ir saistīts gan ar tiešu vīrusa replikāciju T līdzētājšūnās, gan ar 

šo šūnu spontānās apoptozes pieaugumu (Ho et al., 1995; Okoye and Picker, 2013). 

Tipiskas izmaiņas CD4
+
 skaitā pacientam ar HIV-1 infekciju tika aprakstītas jau pirms 

30 gadiem, kad vēl nebija iespējama specifiskā ārstēšana (Gaines et al., 1990). Slimības 

sākuma fāzē (1‒2 ned. pēc inficēšanās) vīruss brīvi replicējās un izplatās organismā, bet šajā 

slimības fāzē virēmija vēl nav nosakama. Vidēji pēc 2‒4 nedēļām novēro strauju virēmijas 

pieaugumu (līdz 10
7
 kopiju/ml) un izteiktu CD4

+
 T limfocītu skaita samazinājumu, ar ko tiek 

asociēta akūta retrovīrusu sindroma attīstība. Pēc šīm izmaiņām parasti seko klīniski latentā 
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HIV-1 infekcijas fāze (ilgst no 1 līdz 20 gadiem), kuras laikā novēro zemu vīrusa slodzi  

(1–1000 kopiju/ml) ar normālu CD4
+
 šūnu skaitu (~1000 šūnu/μl) vai pakāpenisku CD4

+
 šūnu 

skaita samazinājumu (2.3. attēls) (Coffin and Swanstrom, 2013). 

 

 

 

2.3. attēls. CD4
+
 šūnu skaita un vīrusa slodzes izmaiņas atkarībā no HIV-1 infekcijas fāzes  

(attēls ir izveidots, balstoties uz Coffin and Swandstrom, 2013) 
Nepārtrauktā līnija apzīmē CD4

+
 šūnu skaita izmaiņas, pārtrauktā līnija apzīmē vīrusa slodzes izmaiņas. Dažādās 

slimības fāzēs starp CD4
+
 T limfocītu skaitu un virēmijas pakāpi novēro apgrieztu saistību 

 

Infekcijai progresējot, novēro pakāpenisku CD4
+
 šūnu skaita samazinājumu līdz 200 

šūnām/µl, ar ko tiek asociēti izteikti organisma imūnās reakcijas traucējumi (2.1. tabula). 

 

2.1. tabula 

CD4
+
 šūnu skaita līmeņa saistība ar imunosupresijas pakāpi (WHO, 2005) 

 

Imunosupresijas pakāpe CD4
+
 šūnu skaits 

Nav nozīmīgas imunosupresijas >500 šūnām/µl 

Vidējā imunosupresija 350–499 šūnu/µl 

Progresējošā imunosupresija 200–349 šūnu/µl 

Smaga imunosupresija <200 šūnām/µl 

 

Šajā slimības fāzē pacientiem ar HIV-1 infekciju sāk izpausties HIV asociētās 

saslimšanas, ko uzskata par pāreju AIDS stadijā. Ja virēmiju un oportūnistiskās slimības 

neizdodas kontrolēt, seko pacienta nāve (Coffin and Swanstrom, 2013). Pašreiz virēmiju ir 
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iespējams kontrolēt ar antiretrovirālo terapiju, kas savukārt ļauj aizkavēt CD4
+
 T limfocītu 

skaita kritumu un pagarināt dzīvildzi (Morris et al., 2003). 

Svarīgs iemesls, kura dēļ novēro CD4
+
 šūnu skaita samazinājumu, ir spontānās 

apoptozes pieaugums (Ho et al., 1995), kas sākas jau agrīnā slimības fāzē  

(Badley et al., 1997; 2000; Herbeuval et al., 2005). No vienas puses, apoptozei jeb 

programmētajai šūnu nāvei ir svarīga nozīme limfocītu skaita regulācijā un tā ir fizioloģisks 

process. No otras puses, pētījumi liecina, ka spontānās apoptozes līmenis HIV-1 infekcijas 

gadījumā ir augstāks un korelē ar slimības intensitāti. Pacientiem ar ātru infekcijas progresu 

novēro augstu spontānās apoptozes līmeni, bet ilgstošai neprogresējošai infekcijas gaitai 

raksturīgs apoptozes līmenis, kas ir līdzīgs cilvēkiem bez HIV-1 infekcijas (Prati et al., 1997; 

Liegler et al., 1998). 

Pastāv vairāki mehānismi, kuri inducē ar vīrusu inficētu un neinficētu šūnu apoptozi. 

Viens no tiem ir apoptozes stimulācija ar citokīnu palīdzību. HIV-1 infekcijas gadījumā 

pietiekami plaši ir aprakstīta apoptoze ar tumora nekrozes faktora (TNF) tipa citokīnu 

palīdzību. Ir konstatēts, ka pacientiem ar HIV-1 infekciju TNF tipa ligandu daudzums pieaug 

uz CD4
+
 T limfocītu virsmām un perifērajās asinīs. Turklāt to daudzums asins plazmā korelē 

ar CD4
+
 skaita samazinājumu (Bilello et al., 1996; Zheng et al., 1996; Badley et al., 1997; 

Herbeuval et al., 2005). 

Pie TNF tipa proteīniem-ligandiem pieder Fas-ligands, TNF-α un tumora nekrozes 

faktora apoptozi inducējošais ligands (saīsinājums angļu valodā – TRAIL)  

(Badley et al., 1997). Saistoties ar specifiskiem CD4
+
 T limfocīta membrānu receptoriem, 

ligandi ar receptoriem veido kompleksu, kas nodod signālu šūnai, izraisot ātru limfocīta līzi 

(Alderson et al., 1995; Badley et al., 1997). Kā norādīts Badley et al. (2000) un Gougeon 

(2003) zinātniskajās publikācijās, pastiprināta TNF tipa ligandu produkcija ir saistīta ar 

vairāku šūnu tipu aktivāciju: ne tikai ar monocitāri-makrofagālās līnijas šūnu aktivāciju, bet 

arī ar nespecifisku T un B limfocītu aktivāciju (Badley et al., 2000; Gougeon, 2003). 

HIV-1 infekcijas gadījumā CD4
+
 T limfocītu apoptozi inducē arī pats vīruss. No 

vienas puses, to veicina sintezētie vīrusa intracelulārie proteīni, bet, no otras puses – arī vīrusa 

proteīni, kas atrodas cirkulācijā un audos. Piemēram, apoptotisko signālu saimniekšūnām 

pastiprina vīrusa glikoproteīns gp120. Tas saistās ar neinficēto šūnu CD4 receptoriem un 

veicina šūnu sincītija veidošanos. Turklāt gp 120 paaugstina neinficēto šūnu jutību pret 

citotoksiskajiem T limfocītiem, kas sekmē CD4
+
 bojāeju (Scheller and Jassoy, 2001). 

HIV-1 infekcijas gadījumā CD4
+
 šūnu skaits ir galvenais rādītājs, pēc kura nosaka 

slimības stadiju un progresu (Mellors et al., 1997). Atbilstoši HIV-1 klasifikācijai (Revised 

Classification System for HIV Infection and Expanded Surveillance Case Definition for AIDS 
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Among Adolescents and Adults, 1993) pacientiem I stadijā CD4
+
 šūnu skaits ir virs 500 

šūnām/µl, II stadijā šūnu skaits ir no 200 līdz 499 šūnām/µl, bet III stadijā – zem 200 

šūnām/µl (1. pielikums). Pētījumi ar daudzfaktoru regresijas modeļa izmantošanu CD4
+
 šūnu 

skaita prognozē parāda, ka vislabāk CD4
+
 šūnu skaitu prognozē vīrusa slodze  

(Katzenshtein et al., 1996; Mellors et al., 1997). 

 

 

2.1.4. Izmaiņas CD8
+
 šūnu skaitā un funkcijā 

 

Citotoksiskie T limfocīti (CD8
+
) ir galvenās imūnās sistēmas šūnas, kuras nodrošina 

HIV-1 infekcijas kontroli (Klatt et al., 2010). Akūtās infekcijas fāzes laikā CD8
+
 limfocītu 

skaits palielinās vairākas reizes, tomēr, slimībai progresējot, novēro arī šo limfocītu skaita 

samazināšanos (Streeck et al., 2008), kas rada labvēlīgu vidi HIV-1 infekcijas progresam 

(Demers et al., 2013). 

Viens no skaidrojumiem CD8
+
 limfocītu skaita samazinājumā tika aprakstīts  

Imlach et al. (2001) pētījumā, kur in vivo tika konstatētas fenotipiskās izmaiņas  

CD8
+
 limfocītu receptoru profilā. Tika atklāts, ka pacientiem ar HIV-1 infekciju perifērajās 

asinīs 20% līdz 40% aktivēto CD8
+
 T limfocītu ekspresē CD4

+ 
T limfocītu aktivācijas 

marķierus, kas padara CD8
+
 šūnas uzņēmīgas pret HIV-1 vīrusu un jutīgākus pret apoptozi 

(Imlach et al., 2001). 

Kopā ar CD8
+
 šūnu skaitliskām izmaiņām novēro citotoksisko T limfocītu funkciju 

izmaiņas. Pie būtiskiem traucējumiem, kas sekmē virēmijas pieaugumu, var nosaukt 

novājinātu antivirālo aktivitāti, kas izpaužas perforīnu un citotoksisko proteīnu daudzuma 

samazinājumā hroniskās T limfocītu stimulācijas dēļ (Mackewicz et al., 1991; White et al., 

2007). 

Infekcijai progresējot, samazinās arī inficēto šūnu atpazīšana ar CD8
+ 

limfocītiem 

(Schwartz et al., 1996), ko sekmē pats vīruss, izraisot mutācijas CD4
+
 šūnu HLA I klases 

gēnos (angļu val. – Human Leucocyte Antigens, HLA). Collins et al. pētījumā (1998) šis 

efekts tika nosaukts par “protektīvo efektu” pret citotoksisko T limfocītu līzi (Collins et al., 

1998). Izrādījās, ka iebūvējoties saimniekšūnas genomā, HIV-1 vīrusa Nef gēns veicina 

mutācijas CD4
+
 šūnu HLA I klases A un B gēnu alēlēs. Rezultātā samazinās MHC I klases 

molekulu ekspresija uz CD4
+
 T limfocītiem, kas sekmē vājāku inficēto šūnu atpazīšanu ar 

CD8
+
 limfocītu (Schwartz et al., 1996). Jāpiemin, ka HIV-1 vīrusa ietekmē mutācijas notiek 

arī pašu citotoksisko T limfocītu receptoru epitopos, kas arī ietekmē nespēju saistīties ar  

MHC I klases molekulu (Male et al., 2006). 
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2.1.5. Humorālās imunitātes traucējumi HIV-1 infekcijas gadījumā 

 

Lai gan HIV-1 vīruss nevairojas B limfocītos, tas veicina arī šo šūnu disfunkciju un 

izsīkumu. Jau infekcijas sākuma fāzē pacientiem novēro vairākus humorālās imunitātes 

traucējumus: B limfocītu hiperplāziju, hipergammaglobulinēmiju, pastiprinātu B limfocītu 

aktivācijas marķieru ekspresiju. Slimības gaitā pakāpeniski pieaug autoantivielu līmenis un 

pastiprinās šūnu jutība pret apoptozi (Samuelsson et al., 1997; Chinen and Shearer, 2002; 

Alter and Moody, 2010). Humorālās imunitātes bojājums izpaužas paradoksālā veidā: no 

vienas puses, eksistē poliklonālo imūnglobulīnu (īpaši IgG) hiperprodukcija, bet, no otras 

puses, ir zems specifisko anti-HIV-1 antivielu līmenis, kas nespēj aizsargāt organismu no 

infekcijas progresa (Tindall and Cooper, 1991). Specifisko antivielu veidošanos cilvēka 

organismā inducē gp120, gp41, p24 un p17 proteīni. Ir pierādīts, ka šo antivielu sintēze 

organismā notiek, bet tās nevar efektīvi ietekmēt aizsardzību, jo gp120 padara inficētās šūnas 

nejutīgas pret tām (Goodglick et al., 1995). 

Iemesli humorālās imunitātes disfunkcijai ir saistīti ar HIV-1 vīrusa izraisītu imūnās 

sistēmas hiperaktivāciju, ko daļēji izskaidroja, pētot B limfocītus, izdalītus no pacientiem ar 

HIV-1 infekciju (Moir et al., 2001; Malaspina et al., 2003). Poliklonālās B limfocītu 

aktivācijas fenomens HIV-1 vīrusa klātbūtnē tika aprakstīts 1986. gadā (Schittman et al., 

1986). Moir et al. (2001) darbā, pētot šo fenomenu ex vivo, tika noskaidrots, ka virēmijas 

laikā parādās traucējumi B limfocītu diferenciācijā: asinīs sāk cirkulēt fenotipiski dažādas  

B limfocītu subpopulācijas ar dažādu CD21 receptoru ekspresijas līmeni. Eksperimentā tika 

novērots, ka tieši nenobriedušai B limfocītu frakcijai ar zemu CD21 ekspresiju piemīt vāja 

reakcija uz specifiskiem antigēnu stimuliem un pastiprināta imunoglobulīnu produkcija  

(Moir et al., 2001). Šos traucējumus sekmē pavājināta T līdzētājšūnas un B limfocīta 

mijiedarbība, kas ir saistīta gan ar zemāku citokīnu produkcijas līmeni gp120 un  

CD4
+
 T limfocīta kontakta dēļ (Chirmule et al., 1992), gan ar vīrusa tiešu saistīšanos ar B 

limfocītu (Malaspina et al., 2003). Hipergammaglobulinēmiju veicina arī B limfocītu 

hiperaktivācija un B atmiņu šūnu skaita samazinājums (De Milito et al., 2004). 

Imūnās sistēmas hiperaktivācijas dēļ pakāpeniski samazinās B limfocītu skaits, kas ir 

saistīts ar B limfocītu apoptozi līdzīgi CD4
+
 un CD8

+
 T limfocītiem (Muro-Cacho et al., 

1995; Samuelsson et al., 1997). Ir pierādīts, ka, pieaugot virēmijai, pastiprinās to citokīnu 

produkcija, piemēram, IFN-α, kas, no vienas puses, veicina limfocītu diferenciāciju, 

nenobriedušo B šūnu nonākšanu asinīs un pastiprina aktivācijas marķieru ekspresiju uz 

nobriedušām B šūnām, bet, no otras puses, padara B limfocītus jutīgus pret apoptozi. Iestājas 

apburtais loks, jo apoptoze veicina jaunu šūnu veidošanos un aktivāciju, saīsinās B limfocītu 
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dzīves laiks, pieaug nenobriedušo B limfocītu daudzums asinīs, kas ir jutīgi pret apoptozi 

(Malaspina et al., 2003). 

 

 

2.1.6. Citokīni HIV-1 infekcijas gadījumā 

 

Viena no slimības progresa pazīmēm ir izmainīts citokīnu profils. Kā minēts iepriekš, 

citokīni ir proteīni, kurus producē pārsvarā imūnkompetentās šūnas. Citokīni nodrošina šūnu 

augšanu, proliferāciju, apoptozi, mijiedarbību starp šūnām un imūnās atbildes modulāciju. Pie 

citokīniem pieder interferoni (IFN-α, IFN-β, IFN-γ), interleikīni, hemokīni, augšanas faktori, 

tumora nekrozes faktors (TNF-α) un citi. Citokīni tiek producēti šūnstarpas vidē vai ekspresēti 

uz šūnas virsmas. Tie var ietekmēt pašas šūnas funkcijas, tuvāk vai tālāk novietotu šūnu 

funkcijas. Viena citokīna ietekmē šūna sāk producēt citus citokīnus, un veidojas citokīnu 

kaskāde (Male et al., 2006). 

Pretvīrusu imūnās atbildes gadījumā asinīs palielinās dažādu proiekaisuma un 

pretiekaisuma citokīnu koncentrācija. Pētījumā Stacey et al. (2009) tika parādītas 30 citokīnu 

un hemokīnu līmeņu izmaiņas, sākot no HIV-1 vīrusa konstatēšanas asinīs līdz 

serokonversijai, un tika apstiprināts šis teorētiskais pieņēmums. Rezultātos ir parādīts, ka 

visātrāk pieaug IFN-α, IL-15, INF-γ inducējošs proteīns IP-10. Šo citokīnu pieaugums tiek 

novērots 5.‒7. dienā pēc virēmijas sākuma. Nedaudz vēlāk palielinās citu proiekaisuma 

citokīnu daudzums asins plazmā: IL-6, IL-18 un IFN-γ. Lēnāk palielinās regulatorā citokīna 

IL-10 koncentrācija. Citokīnu profila salīdzinājums HIV-1 infekcijas gadījumā ar akūto 

hepatītu B un hepatītu C parāda augstākus akūtās fāzes citokīnu līmeņus HIV-1 infekcijas 

gadījumā nekā hepatītu gadījumos, kas liecina par izteiktāku imūnās sistēmas aktivāciju  

HIV-1 virēmijas sākuma periodā (Stacey et al., 2009). 

Citokīnu nozīme HIV-1 infekcijas progresā nav pilnīgi skaidra. Ir zināms, ka HIV-1 

vīrusa klātbūtne organismā modificē daudzu citokīnu sekrēciju, kas regulē imūno atbildi:  

IL-1, IL-2, IL-6, IL-7, IL-10, IL-12, TNF-α, IFN-γ un citus (Chinen and Shearer, 2002). 

Vairāki pētījumi ir parādījuši dažādus interleikīnu profilus atkarībā no slimības fāzes, pirms 

terapijas un terapijas laikā (Stacey et al., 2009; Rychert et al., 2010; Sachdeva et al., 2010). 

Latentajā HIV-1 infekcijas fāzē paaugstināti citokīnu līmeņi saglabājas. Salīdzinot ar 

HIV-1 negatīviem cilvēkiem, HIV-1 inficētiem pacientiem ir augstāks IFN-γ, TNF-α, IL-6, 

IL-8 un IL-10 līmenis (Noris et al., 2006; Haissman et al., 2009; Rychert et al., 2010; 

Sachdeva et al., 2010). Augstāki citokīnu līmeņi ir konstatēti tiem pacientiem, kuriem plazmā 

ir nosakāms gp120, nekā tiem HIV-1 inficētajiem, kuriem gp120 asinīs nav atrasts  
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(Rychet et al., 2010), kas liecina par izteiktāku imūnās sistēmas aktivāciju, ja cirkulācijā 

atrodas vīrusa daļas. Turklāt novēro citokīnu profila atšķirības starp pacientu grupām ar vai 

bez klīniskiem simptomiem, kas var pavadīt HIV-1 infekciju. Šo citokīnu līmeņi ir augstāki 

simptomātiskiem pacientiem nekā pacientiem bez simptomiem (Norris et al., 2006). 

Clerici and Shearer (1993) pētījumā ir konstatēts, ka HIV-1 hroniskās stimulācijas 

laikā organisma imūnās atbildes regulācijā pakāpeniski parādās traucējumi. Infekcijai 

progresējot, samazinās IL-2, IFN-γ un paaugstinās IL-4 un IL-10 daudzums asinīs, kurus 

producē Th2 limfocīti, kas ir atbildīgi par humorālās imunitātes indukciju. Kā aprakstīts 

iepriekš, HIV-1 infekcijas gadījumā humorālās imunitātes indukcija nedod nepieciešamo 

aizsardzību pret vīrusu. Turklāt pārslēgšanās no Th1 citokīnu produkcijas uz Th2 inducēto 

atbildi paaugstina limfocītu jutību pret apoptozi (Clerici and Shearer, 1993). Tas rada 

nelabvēlīgu efektu – sekmē pāreju AIDS stadijā. Stylianou et al. (1999) pētījumā tika 

apstiprināta IL-10 pieauguma negatīvā ietekme, parādot paaugstināta IL-10 līmeņa asociāciju 

ar HIV-1 infekcijas progresu (Stylianou et al., 1999). 

Citokīnu profila izmaiņas, uzsākot ārstēšanu, tika analizētas vairākos pētījumos. 

Lielākajā daļā no tiem ir secināts, ka, neņemot vērā ārstēšanas rezultātā novēroto vīrusa 

slodzes samazinājumu un atsevišķu citokīnu līmeņu samazinājumu, kopumā citokīnu profila 

normalizācija netiek panākta (Stylianou et al., 1999; Sachdeva et al., 2010;  

Haissman et al., 2009; Regidor et al., 2011). Regidor et al. (2011) pētījumā HIV-1 inficēto 

grupā IL-6 līmenis asins plazmā nemainījās arī ārstēšanas laikā (Regidor et al., 2011). 

Savukārt French et al. (2009) pētījumā HIV-1 inficētiem cilvēkiem novirzes no normāla 

citokīnu profila saglabājās pat 6 gadus pēc terapijas uzsākšanas, neņemot vērā to, ka terapijas 

rezultātā visiem pacientiem vīrusa slodze bija zemāka par 50 kopijām mililitrā  

(French et al., 2009). 

Apkopojošā analīze par paaugstinātu citokīnu līmeņu ietekmi uz HIV-1 inficētiem 

cilvēkiem parāda, ka ilgstoši saglabāts paaugstināts proiekaisuma citokīnu līmenis (IFN-γ,  

IL-1β, IL-2, IL-6, TNF-α) ir saistīts ar HIV-1 inducēto imūnas sistēmas hiperaktivāciju, kuras 

korekciju vāji ietekmē antiretrovirālā terapija (Keating et al., 2012). Būtiski ir tas, ka ilgstoši 

paaugstināts proiekaisuma citokīnu līmenis ne tikai paaugstina vīrusa replikāciju  

(Iannello et al., 2010), bet ietekmē koagulācijas faktorus, kas ir saistīts ar kardiovaskulāru 

slimību attīstību un kognitīvo funkciju traucējumiem (Conaldi et al., 1995;  

Kuller et al., 2008; Phillips et al., 2008; Duprez et al., 2012). Savukārt, meklējot saistību starp 

citokīnu profilu un nāves iznākuma prognozi, tika konstatēts, ka no vairākiem citokīniem 

vēlīnā fāzē ar paaugstinātu nāves risku HIV-1 gadījumā ir asociēts paaugstināts IL-6 līmenis 

(French et al., 2015). 
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2.2. Tuberkulozes patoģenēzes īpatnības 

 

Tuberkuloze ir infekciju slimība, kuru izraisa Mycobacterium tuberculosis  

(M. tuberculosis) complex baktērijas. Viesbiežāk tā skar plaušu audus un raksturojas ar 

granulomatozo iekaisumu, kas var novest līdz intensīvai audu fibrozei un bojājumiem. 

Tuberkuloze ir viena no senākajām infekcijām, kas eksistē kopā ar cilvēku un ir pielāgojusies 

cilvēka imūnās sistēmas atbildei un medikamentu iedarbībai (Gercken et al., 1994). 

Cilvēks ar tuberkulozi inficējās no kontaktpersonas, kas producē klepu vai krēpas, 

ieelpojot gaisu ar M. tuberculosis. Plaušu alveolās mikobaktērijas var būt fagocitētas ar 

alveolāriem makrofāgiem, epitēlija šūnām, dendrītiskām šūnām un neitrofīliem. Tiek 

uzskatīts, ka alveolārie makrofāgi un dendrītiskās šūnas transportē nūjiņas uz vietējiem 

limfmezgliem, kur notiek T šūnu aktivācija un proliferācija. Aktivētās T šūnas (CD4
+
 un 

CD8
+
) un makrofāgi migrē uz infekcijas perēkli, kur kopā ar fibroblastiem veido granulomu, 

norobežojot iekaisumu no apkārtējiem audiem. Jāpiemin, ka granulomatoza iekaisuma 

attīstība ir tuberkulozes īpatnība. No vienas puses, granulomas ietvaros tiek atvieglota 

imūnkompetento šūnu mijiedarbība, bet, no otras puses, norobežots iekaisums traucē 

mikobaktēriju elimināciju no organisma (Tufariello et al., 2003). 

Par mikobaktēriju infekcijas kontroli organismā atbild šūnu imunitāte, kas veidojas  

4‒6 nedēļu laikā no inficēšanās brīža. Prettuberkulozes imunitāte tiek realizēta pēc aizkavētā 

tipa alerģiskās reakcijas, kur galvenā loma pieder 1. tipa T līdzētājšūnām (Th1) un 

makrofāgiem (Cooper, 2009). Atkarībā no mikobaktēriju daudzuma, patogenitātes un 

organisma imūnās sistēmas stāvokļa novēro četrus tuberkulozes iznākuma variantus. 

Efektīvās imūnās atbildes rezultātā mikobaktērijas var būt ātri eliminētas no organisma; var 

attīstīties primārā akūta tuberkuloze; mikobaktērijas var eksistēt saimnieka organismā, izraisot 

latento tuberkulozi, par kuru liecina tikai pozitīvais tuberkulīna tests; mikobaktērijas var 

hroniski persistēt cilvēka organismā un aktivizēties pēc vairākiem gadiem, izraisot sekundāru 

tuberkulozi (Giacomini et al., 2001). Ir pierādīts, ka dzīves laikā viena trešdaļa pasaules 

populācijas inficējas ar mikobaktērijām. Piecu gadu laikā pēc inficēšanās 10% cilvēku attīstās 

akūtā tuberkuloze, savukārt 90% gadījumu infekcija paliek organismā latentā formā un var 

aktivizēties pēc vairākiem gadiem (Comstock et al., 1974; Horsburgh, 2004). Turpmāk tiks 

apskatīti mehānismi, kas sekmē mikobaktēriju persistenci organismā. 
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2.2.1. Mikobaktēriju loma imūnās atbildes modulācijā 

 

Mikobaktērijas ir intracelulārie mikroorganismi. Līdzīgi HIV-1 infekcijai nespecifiskā 

imūnā atbilde sākās ar mikobaktēriju atpazīšanu ar Toll-līdzīgiem receptoriem. Atšķirībā no 

HIV-1 infekcijas mikobaktērijas atpazīst Toll-līdzīgie receptori (TLR2/TLR4), kas atrodas uz 

monocītu virsmām (Chang et al., 2012). Mikroorganisma produktu kontakts ar šiem 

receptoriem veicina ātru monocītu diferenciāciju par dendrītiskām šūnām un makrofāgiem 

(Krutzik et al., 2005), šo šūnu aktivāciju un citokīnu izdali (Jang et al., 2004). Pēc 

mikobaktēriju antigēna prezentācijas kompleksā ar MHC II klases molekulu notiek specifiskā 

impulsa nodošana CD4
+
 T limfocītiem (Giacomini et al., 2001). Nākamais svarīgais process ir 

1. tipa T līdzētājšūnu (Th1) aktivācija, no kuriem ir atkarīga sekmīga mikobaktēriju 

eliminācija. Th1 ir spēcīgi efektīvas fagocitozes induktori. Tie producē IFN-γ un citus 

faktorus, kuru ietekmē makrofāgi tiek papildus aktivēti un iznīcina mikobaktērijas  

(Tufariello et al., 2003). No iepriekš minētā var secināt, ka tuberkulozes iznākums ir atkarīgs 

no imūnkompetento šūnu mijiedarbības, mikobaktēriju īpatnībām un citokīnu līdzsvara. 

Evolūcijas laikā mikobaktērijas vairākos veidos ir adaptējušās cilvēka imūnās sistēmas 

atbildei, traucējot pilnīgu mikroorganismu elimināciju infekcijas sākuma fāzē un veicinot 

procesa hronizāciju. Pētījumi parāda, ka, atrodoties makrofāgā, M. tuberculosis veicina 

makrofāgu funkcionālu nepietiekamību (Gercken et al., 1994; Ramachandra et al., 2001; 

Noss et al., 2001; Russel et al., 2011; Podinovskaia et al., 2013). 

Kā antigēnprezentējošā šūna makrofāgs atbild par MHC II klases molekulas sintēzi un 

antigēna prezentāciju CD4
+
 T limfocītiem, bet kā šūna-efektors spēj iznīcināt mikobaktērijas 

ar aktīvajiem savienojumiem fagolizosomā. Mikobaktērijas, atrodoties makrofāgos, izraisa 

tajos virkni kavējošu procesu. Ir pierādīts, ka nūjiņas apspiež makrofāgu gēnu transkripciju, 

kā rezultātā tiek traucēta makrofāga aktīvo savienojumu sintēze (slāpekļa monoksīda un 

aktīvā skābekļa savienojumi). Mikobaktērijas ir spējīgas kavēt fagosomas nobriešanu un 

fagolizosomas veidošanos, kas noved pie nepabeigtas fagocitozes un baktēriju persistences 

makrofāgos (Russel et al., 2011; Podinovskaia et al., 2013). Savukārt dzīvo baktēriju 

persistence fagosomās kavē mikobaktērijas peptīda-MHC II klases molekulas kompleksa 

veidošanos un ekspresiju uz makrofāga virsmas (angļu val. – processing) (Noss et al., 2001; 

Ramachandra et al., 2001), kā rezultātā mazinās inficētās šūnas atpazīšana ar CD4
+ 

limfocītu. 

Daži pētnieki izvirza hipotēzi, ka mikobaktērijas spēj nonākt dendrītiskās šūnās un 

makrofāgos, nesaistoties ar Toll-līdzīgiem receptoriem. Šī “nemanāmā” iekļūšana 

saimniekšūnā neaktivizē citokīnu kaskādi, kuras rezultātā notiktu efektīva aizsargreakcija 

(Chang et al., 2012). 
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Svarīgs mikobaktēriju izdzīvošanas mehānisms ir makrofāgu apoptozes mazināšana. 

Lai gan apoptozes gadījumā makrofāgu skaits samazinās, tuberkulozes gadījumā tai ir 

aizsargnozīme, jo programmētā šūnu nāve mazina mikobaktēriju izdzīvošanas iespēju. Šis 

fakts tika apstiprināts eksperimentā: makrofāgu apoptoze bija intensīvākā, kad makrofāgu 

kultūrai tika pievienotas virulentās mikobaktērijas, un vajākā, kad šūnu kultūrai tika 

pievienotas novājinātās baktērijas. No eksperimenta rezultātiem tika secināts, ka dzīvas 

baktērijas inaktivē TNF-α, kas veic makrofāga apoptozi (Balcewicz-Sablinska et al., 1998), 

pagarinot makrofāga dzīvildzi. Līdzīgi mikobaktērijas spēj mazināt Fas-receptoru ekspresiju 

uz makrofāgu virsmas, mēģinot izkļūt no neizbēgamās bojāejas (Oddo et al., 1998). Papildus 

šiem pētījumiem Daneliscvili et al. (2003) pētījums ir parādījis citu mikobaktēriju 

izdzīvošanas stratēģiju: mikobaktēriju replikācija apspiež makrofāgu apoptozi  

(Daneliscvili et al., 2003). 

 

 

2.2.2. Citokīni tuberkolozes gadījumā 

 

Citokīniem tuberkulozes gadījumā ir svarīga loma imūnās atbildes regulācijā. 

Atsevišķu citokīnu spēja kontrolēt infekciju ir pierādīta eksperimentos ar pelēm  

(Flynn et al., 1993; Cooper et al., 1997; Ladel et al., 1997). Uzņēmība pret infekciju bija 

augstākā, ja pelēm tika ierosināti IFN- γ (Flynn et al., 1993), IL-6 (Ladel et al., 1997) un  

IL-12 (Cooper et al., 1997) deficīti. 

Citokīnu produkcija sākas ar brīdi, kad dendrītiskās šūnas un makrofāgi atpazīst 

mikobaktērijas, kam seko imūnkompetento šūnu aktivācija ar citokīnu izdales kaskādi. Ir 

pierādīts, ka tuberkulozes gadījumā dendrītisko šūnu un makrofāgu aktivācijai ir dažāda 

funkcionālā loma. Dendrītisko šūnu aktivācijas rezultātā tiek producēti IL-12 un IL-2, kas 

ietekmē Th1 diferenciāciju no Th0 limfocītiem un Th1 aktivāciju. Savukārt makrofāgu 

aktivācija veicina citokīnu izdali, kas sekmē granulomatozā iekaisuma veidošanos: IL-1, IL-6 

un TNF-α (Giacomini et al., 2001). 

Iepriekšējos pētījumos ir pierādīts, ka galvenā loma tuberkulozes infekcijas kontrolē ir 

Th1 citokīniem (IFN-γ un IL-2), it īpaši IFN-γ. Tas pastiprina makrofāgu, kā arī  

T un B limfocītu, regulē šūnu apoptozi, pastiprina MHC I un II klases molekulu ekspresiju. 

Interferona gamma (IFN-γ) izdali pastiprina IL-12, kuru producē dendrītiskās šūnas, un IL-18, 

kuru ražo aktivētie makrofāgi (Sharma and Bose, 2001). 

Imūnās atbildes regulācijā piedalās arī 2. tipa T līdzētājšūnas (Th2). To aktivācijas 

rezultātā asinīs parādās pretiekaisuma citokīni IL-4, IL-5, IL-10 un viens proiekaisuma 
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citokīns IL-6. Vēl deviņdesmito gadu pētījumos bija novērots, ka Th2 citokīnu dominēšana 

samazina rezistenci pret mikobaktērijām (Surcel et al., 1994). Vēlāk tas tika apstiprināts arī 

citos pētījumos (Demissie et al., 2004). Demissie et al. (2004), pētot imunoloģisko statusu 

veseliem indivīdiem, pacientiem ar tuberkulozi un cilvēkiem ar latento tuberkulozes infekciju, 

ir noteikuši, ka latentās infekcijas aktivācija nenotiek, kamēr kopā ar palielinātu Th1 citokīnu 

daudzumu ir apspiesta Th2 citokīnu produkcija (Demissie et al., 2004). Jāpiebilst, ka pašas 

mikobaktērijas ir spējīgas kavēt makrofāgu citokīnu ražošanu, kas aktivizē Th1, sekmējot  

Th1 un Th2 citokīnu līdzsvara traucējumus (Sharma et al., 2002; 2005). 

Pētījumi parāda atšķirīgus citokīnu profilus, bet tuberkulozes gadījumā biežāk novēro 

INF-γ, IL-2, IL-4, IL-10, IL-18 un TGF-β pārprodukciju (Dlugovitzky et al., 1997;  

Verbon et al., 1999; Demissie et al., 2004; Hasan et al., 2009). Verbon et al. pētījumā ir 

parādīts, ka aktīvās tuberkulozes gadījumā pacientiem ir augstāki IFN-γ, IL-6 un IL-10 

līmeņi, salīdzinot ar veseliem cilvēkiem, bet IL-4 ir zems. Ārstēšanas rezultātā šai pacientu 

grupai bija mazinājies IFN-γ. Terapija nemainīja IL-6 un IL-10 profilu (Verbon et al., 1999). 

Augstāki līmeņi IFN-γ un IL-10 tika novēroti pacientiem ar tuberkulozi arī citā pētījumā, kurā 

tuberkulozes pacienti tika salīdzināti ar klīniski veseliem cilvēkiem ar pozitīvu tuberkulīna 

ādas testu (Vankayalapati et al., 2003). 

Zinātniskajā literatūrā bieži ir akcentēta IFN-γ dinamika, kas tiek uzskatīts par 

svarīgāko citokīnu mikobaktēriju infekcijas ierobežošanā (Sharma and Bose, 2001). Pretēji 

Verbon et al. pētījumam (1999), kurā tika konstatēti augstāki IFN-γ līmeņi tuberkulozes 

pacientiem nekā veseliem cilvēkiem, Demissie et al. (2004) pētījumā tika novērots zemāks 

IFN-γ līmenis pacientiem ar tuberkulozi nekā veseliem indivīdiem ar pozitīvu ādas testu vai 

neinficētiem cilvēkiem. Zems IFN-γ līmenis šajā gadījumā tika interpretēts kā tuberkulozes 

progresijas rādītājs un Th1 aktivitātes izsīkums (Demissie et al., 2004). Zemāku IFN-γ līmeni 

nekā veseliem voluntieriem novēroja arī multirezistentās tuberkulozes gadījumā  

(Lee et al., 2002). 

Dažādi citokīnu līmeņi ir novēroti atkarībā no tuberkulozes lokalizācijas  

(Sharma et al., 2002; 2005; Hasan et al., 2009; Abhimanyu et al., 2016). Hasan et al. 

pētījumā (2009), salīdzinot citokīnus plaušu un ārpusplaušu tuberkulozes formas gadījumā, 

tika konstatēti zemāki IFN-γ un atsevišķu hemokīnu līmeņi pacientiem ar ārpusplaušu 

tuberkulozes lokalizāciju (Hasan et al., 2009). Miliārās tuberkulozes gadījumā IFN-γ līmenis 

ir zemāks nekā lokalizētu tuberkulozes formu gadījumā (Sharma et al., 2002). Savukārt par 

tuberkulozes limfadenītu liecināja paaugstināti IL-8, IL-10 un TNF-β līmeņi  

(Abhimanyu et al., 2016). 
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Liela uzmanība pētījumos par tuberkulozes citokīnu profila īpatnībām tiek pievērsta 

IL-10 līmenim, kas ir pretiekaisuma citokīns, kuru sintezē gan makrofāgi, gan Th2 šūnas. No 

vienas puses, tuberkulozes gadījumā IL-10 apspiež IL-12 un IFN-γ sintēzi, mazinot iekaisumu 

(Gaicomini et al., 2001). Bet, no otras puses, tā izteikts pieaugums var izraisīt audu nespēju 

reaģēt uz infekcijas aģentu (Sharma and Bose, 2001). Vairākos pētījumos ir parādīts, ka 

tuberkulozes pacientiem IL-10 ir augstāks nekā veselai kontroles grupai  

(Vankayalapati et al., 2003; Demissie et al., 2004; Hasan et al., 2009). Tā pieaugumu var 

uzskatīt arī par slimības smaguma rādītāju, jo augstākus IL-10 līmeņus novēro pacientiem ar 

smagu tuberkulozes gaitu atšķirībā no pacientiem ar vieglu un vidēji smagu tuberkulozes 

gaitu (Dlugovitzky et al., 1997). 

Pētījumu rezultātu apkopojums parāda, ka, līdzīgi HIV-1 infekcijai, tuberkulozes 

iznākums ir atkarīgs no līdzsvara starp proiekaisuma un pretiekaisuma citokīniem 

(Dlugovitzky et al., 1997; Sharma et al., 2002; Hasan et al., 2009). Līdzsvara izvērtēšanai var 

izmantot IFN-γ/IL-10 vai IFN-γ/IL-4 attiecības (Sharma et al., 2002). Ja attiecība ir 1, novēro 

citokīnu izdales līdzsvaru. Ja tā ir virs 1, novēro Th1 citokīnu profila dominēšanu, un, ja 

attiecība ir zem 1, atzīmē Th2 profila pārsvaru (Sharma et al., 2002). Hasan et al. pētījumā 

citokīnu līdzsvara izvērtēšanai tika noteikta korelācija starp IFN-γ un IL-10. Šajā pētījumā 

tika konstatēts, ka pacientiem ar plaušu tuberkulozi korelācija pastāv, bet ārpusplaušu 

tuberkulozes gadījumā to nenovēro. Savstarpēji saistītas pretējās funkcijas citokīnu izmaņas 

pētnieki saista ar efektīvāku imūno atbildi plaušu tuberkulozes gadījumā nekā ārpusplaušu 

tuberkulozes gadījumā (Hasan et al., 2009). 

Svarīga loma tuberkulozes kontrolē ir tumora nekrozes faktoram (TNF-α), kuru lielā 

daudzumā sintezē alveolārie makrofāgi. Faktora efekts ir atkarīgs no tā daudzuma. Ja tā 

koncentrācija audos ir fizioloģiska, tas ietekmē granulomas veidošanos, sekmē infekcijas 

kontroli un baktēriju elimināciju. Mazinoties audos TNF-α koncentrācijai, granuloma tiek 

dezorganizēta, kas sekmē mikobaktēriju izplatību un slimības progresu. Ja citokīna produkcija 

krasi pieaug, tas izraisa audu nekrozi un izteiktu slimības progresu. Savukārt TNF-α 

nonākšana asinīs ietekmē sistēmisko slimības izpausmi (Sharma and Bose, 2001). Ir arī 

pierādīts, ka TNF-α daudzums ir atkarīgs no slimības stadijas. Slimības iniciācija ir saistīta ar 

TNF-α pieaugumu, bet hroniskās infekcijas laikā tā daudzums ir zemāks nekā tikko 

diagnosticētai tuberkulozei (Takashima et al., 1990). Tiek uzskatīts, ka labākā slimības 

prognoze ir tad, ja novēro IFN-γ pieaugumu kopā ar TNF-α mazināšanos  

(Sharma and Bose, 2001). 
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2.3. HIV asociētā tuberkuloze 

 

Tuberkuloze ir viena no oportūnistiskām infekcijām, kas bieži attīstās pacientiem ar 

HIV-1 infekciju. Ir konstatēts, ka pacientiem ar HIV-1 infekciju aktīvās tuberkulozes risks ir 

26 līdz 31 reizei augstāks nekā cilvēkiem bez HIV-1 infekcijas (Getahun et al., 2010). Parasti 

oportūnistisko infekciju pievienošanos novēro, kad CD4
+
 šūnu skaits samazinās zem  

200 šūnām/µl, ko uzskata par pāreju AIDS stadijā (1. pielikums). Atšķirībā no citām 

oportūnistiskām infekcijām, tuberkulozes manifestācija var būt arī pie lielāka šūnu skaita 

(Lawn et al., 2009). Samazināts CD4
+
 skaits un izmainīts citokīnu profils HIV-1 infekcijas 

laikā, no vienas puses, var būt pamats latentās tuberkulozes infekcijas aktivācijai, bet, no otras 

puses, var sekmēt pirmreizējās tuberkulozes infekcijas attīstību un progresu (Geldmacher et 

al., 2008; Kalsdorf et al., 2009). Kā norādīts Tufariello et al. literatūras apkopojumā (2003), 

pacientiem ar HIV-1 infekciju latentā tuberkuloze ir svarīgākais riska faktors aktīvās 

tuberkulozes attīstībai, imūndeficīta progresijai un nāvei (Tufariello et al., 2003). Vienlaikus 

HIV-1 infekcija ir faktors, kas paaugstina nāves risku saistībā ar neveiksmīgu tuberkulozes 

terapiju (Karo et al., 2016). 

Ir novērots, ka biežāk latentās tuberkulozes reaktivāciju konstatē gadījumos, kad  

CD4
+
 skaits ir virs 500 šūnām/µl, bet primāro infekciju – kad CD4

+
 ir zem 500 šūnām/µl 

(Toossi, 2003). Novēro sakarību arī starp CD4
+
 šūnu skaitu un tuberkulozes formu. 

Šķērsgriezuma pētījumos ir demonstrēts, ka, samazinoties CD4
+
 T limfocītu skaitam, pieaug 

ārpusplaušu tuberkulozes un miliārās tuberkulozes risks (Lucas and Nelson, 1994;  

Lawn et al., 2009). Turklāt CD4
+ 

šūnu skaits nosaka mirstības rādītajus HIV-1 un 

tuberkulozes koinfekcijas gadījumā (Badri et al., 2001). Jāpiebilst, ka pacientiem ar HIV-1 

infekciju tuberkulozei līdzīgu disemināciju var izraisīt arī nosacīti patogēnu mikobaktēriju 

komplekss – Mycobacterium avium complex. Parasti Mycobacterium avium izraisīta 

mikobakterioze pievienojas gadījumos, kad CD4
+
 šūnu skaits ir zem 50 šūnām/µl  

(Jacobson et al., 2006; Corti and Palmero, 2008). 

 

 

2.3.1. Imūnās sistēmas disfunkcija HIV asociētās tuberkulozes gadījumā 

 

Kā aprakstīts iepriekšējās sadaļās, gan HIV-1, gan tuberkulozes infekcijas kontrolē 

piedalās šūnu imunitāte, jo abi infekciozie aģenti ir intracelulārie patogēni. Kaut gan katras 

infekcijas patoģenēze ir pietiekami izprasta, tomēr HIV-1 un tuberkulozes mijiedarbības 

mehānismi nav pilnīgi skaidri. 
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Pētījumos par HIV-1 infekciju ir atrasta sakarība, ka tiešas HIV-1 vīrusa ietekmes un 

imūnās sistēmas hiperaktivācijas dēļ, kas rodas HIV-1 infekcijas gadījumā, iet bojā  

CD4
+
 šūnas un līdz ar to 1. tipa T līdzētājšūnas, kas ir galvenie makrofāgu aktivitātes 

induktori, kuri nepieciešami cīņā pret mikobaktērijām (Bonecini-Almeida et al., 1998; 

Mendonca et al., 2007). No teorētiskā viedokļa, HIV-1 infekcijai progresējot un samazinoties 

Th1 daudzumam, būtu jāsamazinās Th1 citokīnu daudzumam audos un asinīs, kas sekmētu 

vājāku makrofāgu aktivāciju. Subramanyam et al. pētījumā (2004), kurā tika analizēta HIV-1 

un mikobaktēriju mijiedarbība in vitro un in vivo HIV-1 pozitīviem un HIV-1 negatīviem 

cilvēkiem, tika novērotas pretējas reakcijas. In vitro HIV-1 pozitīviem cilvēkiem tika 

konstatēta samazināta organisma reakcija uz mikobaktērijām HIV-1 ietekmē, kas raksturīga ar 

zemāku Th1 citokīnu produkciju pēc mikobaktēriju kultūras pievienošanas HIV-1 inficēto 

cilvēku asins paraugam nekā HIV-1 negatīviem tuberkulozes pacientiem. Bet in vivo 

pacientiem ar HIV asociēto tuberkulozi tika konstatēti augstāki proiekaisuma citokīnu līmeņi 

plazmā nekā HIV-1 negatīviem tuberkulozes pacientiem, kaut gan HIV-1 negatīviem 

tuberkulozes pacientiem bija augstāks CD4
+ 

šūnu skaits nekā pacientiem ar HIV asociēto 

tuberkulozi pirms citokīnu līmeņu noteikšanas. No iegūtajiem rezultātiem tika secināts, ka 

pacientiem ar tuberkulozi HIV-1 vīrusa ietekmē notiek imūnās sistēmas hiperaktivācija, kas 

izpaužas augstākos vairāku citokīnu līmeņos, neņemot vērā  samazinātu CD4
+
 T limfocītu 

skaitu (Subramanyam et al., 2004). 

Tuberkulozes mikobaktēriju klātbūtne organismā arī rada negatīvu ietekmi uz HIV-1 

infekcijas gaitu, kas ir parādīts vairākos pētījumos (Goletti et al., 1996; Orendi et al., 1998; 

Sullivan et al., 2015). Analizējot vīrusa slodzes rādītājus HIV-1 inficētiem cilvēkiem pirms 

tuberkulozes attīstības un tās attīstības laikā, tika konstatēts, ka vīrusa slodze tuberkulozes 

akūtas fāzes laikā pieaug no 5 līdz 160 reizēm (Goletti et al., 1996). Tas liek domāt, ka  

M. tuberculosis vēl vairāk sekmē HIV-1 vīrusa replikāciju un imūnās sistēmas aktivāciju 

(Orendi et al., 1998), uz kā fona pieaug makrofāgu un CD4
+
 šūnu apoptoze  

(Hertoghe et al., 2000). 

Imūnās sistēmas hiperaktivācijas fenomens HIV-1 inficētiem cilvēkiem atkarībā no 

tuberkulozes infekcijas aktivitātes stāvokļa ir analizēts Sullivan et al. (2015) pētījumā. Šajā 

pētījumā biomarķieri tika noteikti trīs Dienvidāfrikas HIV-1 inficēto cilvēku grupās: 

pacientiem ar aktīvo tuberkulozi, pacientiem ar latento tuberkulozi un indivīdiem, kuriem nav 

pierādīta mikobaktēriju esamība organismā. Rezultāti parādīja, ka visi pētījumā noteiktie 

biomarķieri, to skaitā trīs citokīni (IL-6, IL-8, IP-10), bija augstāki HIV-1 inficētiem 

pacientiem ar aktīvo tuberkulozi nekā HIV-1 inficētiem ar latento tuberkulozi vai bez tās. 

Interesanti, ka, lai gan starp HIV-1 inficētiem ar latento tuberkulozi un bez tās netika novērota 



32 

atšķirība citokīnu līmeņos, atšķirības tika atrastas T limfocītu aktivācijas marķieru (CD38 un 

HLA-DR receptoru) ekspresijā. Izrādījās, ka augstāks T limfocītu aktivācijas marķieru 

ekspresijas līmenis bija HIV-1 inficēto grupā ar latento tuberkulozi nekā pacientiem bez 

pierādītas tuberkulozes. Šis fakts ļāva izteikt pieņēmumu, ka papildu limfocītu aktivācija 

mikobaktēriju klātbūtnē notiek vēl pirms izmaiņām citokīnos (Sullivan et al., 2015). 

Imūnās sistēmas hiperaktivācijas stāvoklis HIV asociētās tuberkulozes gadījumā tika 

konstatēts arī Siddiqui et al. (2015) pētījumā. Tajā T limfocītu aktivācijas marķieri un citokīni 

tika salīdzināti pacientiem ar HIV-1 infekciju un tuberkulozi, HIV-1 pacientiem bez 

tuberkulozes un pacientiem ar tuberkulozi bez HIV-1 infekcijas. Parametri tika izvērtēti 

longitudināli pirms tuberkulozes terapijas sākuma un 52 nedēļu laikā, lietojot terapiju. Līdzīgi 

Sullivan et al. (2015) pētījumam šajā pētījumā pacientiem ar HIV asociēto tuberkulozi tika 

konstatēti augstāki T limfocītu aktivācijas un citokīnu līmeņi (IFN-γ, TNF-α, IL-2 un IL-13) 

nekā pacientiem monoinfekciju grupās, kuri saglabājās arī prettuberkulozes terapijas laikā. 

Pētījuma rezultāti arī parādīja, ka pacientiem ar HIV asociēto tuberkulozi citokīnu profils 

vairāk atgādina izmaiņas tuberkulozes monoinfekcijas gadījumā nevis HIV-1 monoinfekcijas 

grupā. Savukārt, salīdzinot pacientus ar HIV asociēto tuberkulozi ar HIV-1 monoinfekcijas 

grupu, tika novērots augstāks IFN-γ, TNF-α, IL-2 līmenis, bet zemāks IL-10 līmenis 

pacientiem ar HIV asociēto tuberkulozi (Siddiqui et al., 2015). 

Jāpiemin, ka lielākajā daļā pētījumu, kuros ir pētītas HIV-1 un tuberkulozes 

koinfekcijas citokīnu izmaiņas, pacienti saņēma antiretrovirālo terapiju un/vai 

prettuberkulozes terapiju, kas var ietekmēt rezultātus un to interpretāciju (Benjamin et al., 

2013). Lai izvērtētu citokīnu profila izmaiņas HIV-1 un tuberkulozes koinfekcijas laikā bez 

iepriekšējas abu infekciju ārstēšanas, tika organizēts Benjamin et al. (2013) pētījums. Tam 

tika atlasīti pacienti ar HIV-1 un tuberkulozi infekciju diagnosticēšanas brīdī. Atšķirībā no 

HIV-1 infekcijas, kurā ir pierādīta apgrieztā saistība starp CD4
+
 šūnu skaitu un vīrusa slodzi, 

HIV asociētās tuberkulozes gadījumā šī sakarība netika novērota. Izrādījās, ka koinfekcijas 

gadījumā augsta vīrusa slodze var būt konstatēta neatkarīgi no CD4
+
 šūnu skaita. No tā tika 

secināts, ka HIV-1 un tuberkulozes koinfekcijas gadījumā vīrusa slodzei nevar būt 

prognostiska nozīme (Benjamin et al., 2013). Papildus pētījumā tika analizēta IFN-γ/IL-10 

attiecība un tika konstatētas atšķirības starp grupām. Zemāka attiecība tika noteikta 

pacientiem ar HIV-1 infekciju bez tuberkulozes, nedaudz augstāka tā bija HIV asociētās 

tuberkulozes gadījumā, bet visaugstākā – tuberkulozes pacientiem ar HIV-1 infekciju. No tā 

tika secināts, ka tuberkulozes pacientiem diagnozes atklāšanas brīdī dominēja Th1 citokīnu 

atbilde, pacientiem ar HIV-1 infekciju – Th2 citokīnu atbilde, savukārt HIV asociētās 

tuberkulozes gadījumā tika novērots līdzsvars starp proiekaisuma un regulatoru citokīnu 
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produkciju. Pētījumā arī tika secināts, ka pastiprinātu iekaisuma reakciju un tuberkulozes 

gaitas pasliktināšanos var prognozēt tiem HIV asociētās tuberkulozes pacientiem, kuriem 

pirms terapijas sākuma vienlaicīgi konstatē augstu TNF-α, IL-4 līmeni un augstu IFN-γ/IL-10 

(Benjamin et al., 2013). 

Apgalvojums, ka HIV asociētas tuberkulozes gadījumā novēro līdzsvaru starp Th1 un 

Th2 citokīniem (Benjamin et al., 2013) ir pretrunā citu pētījumu secinājumiem, kas uzsver 

imūnās sistēmas dziļu bojājumu HIV-1 koinfekcijas gadījumā. Pētījumā Mihret et al. (2014) 

tika izvērtēta reakcija uz prettuberkulozes terapiju pacientiem ar tuberkulozi ar HIV-1 un bez 

HIV-1 infekcijas. Atšķirībā no pacientiem ar tuberkulozi bez HIV-1 infekcijas, kuriem pēc 

ārstēšanas ticami palielinājās IFN-γ/IL-10 attiecība, pacientiem ar HIV asociēto tuberkulozi 

tika konstatēts citokīnu reakcijas trūkums (Mihret et al., 2014). Līdzīgi Kassa et al. (2016) 

pētījumā pacientiem ar aktīvo tuberkulozi un HIV-1 infekciju netika novērotas Th1 citokīnu 

(IFN-γ, IL-2, IL-17) līmeņa ticamas izmaiņas 18 nedēļu ilgas antiretrovirālās un/vai 

prettuberkulozes terapijas laikā (Kassa et al., 2016). Pēc autoru domām, tas ir saistīts ar  

HIV-1 un tuberkulozes infekciju mijiedarbību, jo šajā gadījumā tiek izraisīts dziļāks imūnās 

sistēmas deficīts nekā monoinfekcijas gadījumā (Mihret et al., 2014; Kassa et al., 2016). 

 

 

2.3.2. Imūnās rekonstitūcijas iekaisuma sindroms (IRIS) 

 

Atšķirīgas izmaiņas citokīnu profilā daļai HIV-1 inficēto pacientu ar tuberkulozi var 

būt saistītas ar imūnās rekonstitūcijas iekaisuma sindroma attīstību (angļu val. – Immune 

Reconstruction Inflammatory Syndrome, IRIS). Pētījumu dati parāda, ka, uzsākot 

antiretrovirālu terapiju (angļu val. – Antiretroviral Therapy, ART), daļai pacientu izteikti 

pasliktinās oportūnistisko infekciju, to skaitā tuberkulozes, gaita, ko dēvē par imūnās 

rekonstitūcijas iekaisuma sindromu (IRIS) (Olver et al., 2010; Conesa-Botella et al., 2012; 

Lai et al., 2013). 

Izdala divus IRIS attīstības variantus. Tas var sākties HIV-1 inficētiem cilvēkiem, 

kuriem uzsāk ART pēc tuberkulozes ārstēšanas sākuma. Šajā gadījumā novēro paradoksālu 

tuberkulozes pasliktināšanos, kaut gan antiretrovirālās terapijas ietekmē asinīs samazinās 

vīrusa slodze un pieaug CD4
+
 šūnu skaits. Šo formu dēvē par paradoksālo IRIS. Un otrs 

variants – IRIS var sākties HIV-1 pacientiem, kuriem, uzsākot antiretrovirālo terapiju, nav 

diagnosticēta tuberkuloze, respektīvi, pastāv subklīniskā tuberkuloze. Šiem pacientiem novēro 

izteiktu tuberkulozes manifestāciju un agresīvu tuberkulozes gaitu. Šo formu dēvē par  

ART-asociēto tuberkulozi (Narendran and Swaminathan; 2016). Vairākos pētījumos ir 
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parādīts, ka IRIS biežāk sākas trīs mēnešu laikā pēc antiretrovirālās terapijas iniciācijas. Tas 

attīstās aptuveni 1/3 līdz 1/5 daļai pacientu atkarībā no citu ietekmējošu faktoru klātbūtnes un 

3% gadījumos var būt nāves iemesls (Lai et al., 2013). 

Lielākajā daļā pētījumu konstatē augstākus citokīnu līmeņus pacientiem ar IRIS nekā 

bez IRIS (Olver et al., 2010; Conesa-Botella et al., 2012; Tadokera et al., 2011; 2013). 

Tadokera et al. pētījumā (2011) ir konstatēts, ka pacientiem ar IRIS perifērajās asinīs ir 

augstāki ne tikai Th1 citokīnu (IFN-γ, IL-6 un TNF-α) līmeņi (Tadokera et al., 2011), bet arī 

imūnregulatoro citokīnu (IL-10, IL-22) līmeņi, salīdzinot ar pacientiem bez IRIS (Tadokera et 

al., 2013). Oliver et al. (2010) pētījumā tika izvirzīta hipotēze, ka IRIS attīstība var būt 

asociēta ar paaugstinātu IL-18 (Oliver et al., 2010). Savukārt pēc Conesa-Botella et al. (2012) 

pētījuma rezultātiem var secināt, ka IRIS attīstībā liela nozīme ir D vitamīna deficītam, jo 

citokīnu līmeņa pieaugums divu nedēļu laikā no antiretrovirālās terapijas sākuma tika 

novērots HIV asociētās tuberkulozes pacientiem ar smagu D vitamīna deficītu  

(Conesa-Botella et al., 2012). 

Pētījumi par citokīnu profila izmaiņām perifērajās asinīs IRIS gadījumā ir nozīmīgi, jo 

iespēja prognozēt tā attīstību ļauj laikus uzsākt sarežģījumu korekciju, kas mazinātu letālo 

iznākumu skaitu (Tieu et al., 2009). Piemēram, balstoties uz rezultātiem iegūtiem  

Tadokera et al. (2011) pētījumā, daļai pacientu Conesa-Botella et al. (2012) pētījumā 

kortikosteroīdu terapija tika uzsākta pirms ART. Rezultātā šiem pacientiem bija zemāks 

citokīnu līmenis un retāk attīstījās IRIS nekā to pacientu grupai, kurai nebija lietoti steroīdi. 

IRIS risku mazina arī D vitamīna deficīta korekcija HIV-1 un tuberkulozes pacientiem 

(Conesa-Botella et al., 2012). 

 

 

2.4. HLA sistēmas nozīme HIV-1 infekcijas un tuberkulozes attīstībā 

 

2.4.1. HLA gēni 

 

Par organisma spēju atšķirt “savējo” no “svešā” atbild galvenais audu saderības 

komplekss (angļu val. – Major Histocompatibility Complex, MHC), kas cilvēkiem tiek saukts 

par HLA (angļu val. – Human Leukocyte Antigen). MHC komplekss atrodas uz  

6. hromosomas īsā pleca un satur vairāk nekā 220 HLA gēnu. 

Izdala HLA I un II klases gēnus, kuri kodē MHC I un II molekulas un regulē 

imūnkompetento šūnu mijiedarbību. Kā bija aprakstīts iepriekš, ar MHC I molekulas 

palīdzību notiek atnigēna prezentācija CD8
+
 T limfocītiem, bet ar MHC II molekulas 
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palīdzību – CD4
+ 

 T limfocītiem. Starp HLA I un II klases gēniem atrodas gēnu grupa, kas 

kodē komplementa sistēmas olbaltumus un citokīnus, tā saucamie non-HLA gēni (Male et al., 

2006). HLA I klases gēni atrodas A, B, C iecirkņos jeb lokusos, savukārt HLA II klases gēni 

atrodas DR, DM, DQ un DP lokusos (2.4. attēls). 

 

 

 

2.4. attēls. Galvenā audu saderības kompleksa gēni 

(attēls ir izveidots, pamatojoties uz Male et al., 2006) 
Attēls rāda 6. hromosomas īsā pleca fragmentu, kurā atrodas galvenā audu saderības kompleksa gēni 

 

Cilvēka genotipā katrs gēns tiek pārstāvēts ar diviem alternatīviem variantiem jeb 

alēlēm. Atbilstoši HLA nomenklatūrai (HLA nomenclature, 2016) gēni tiek apzīmēti ar vienu 

vai vairāku burtu un ciparu kombināciju (piemēram, HLA-DRB1*15:01, HLA-DQA*02:01, 

HLA-A*02:101). Pirmie trīs burti parāda gēna piederību HLA sistēmai, burti un cipari pirms 

zvaigznītes norāda konkrētu gēnu, savukārt cipari aiz zvaigznītes norāda gēna alēles grupu un 

(aiz kola) alēles proteīna specifiskumu. HLA sistēmai piemīt ļoti plaša uzbūves daudzveidība 

jeb polimorfisms. Katru gadu tiek identificētas jaunas gēnu alēles, piemēram, no 2004. gada 

līdz 2008. gadam tika identificētas 832 jaunas HLA alēles. Pamatojoties uz  

HLA nomenklatūras datiem, uz 2016. gada aprīļa mēnesi ir zināmas 14 473 HLA I un  

II klases gēnu alēles, no tām 3 743 ir II klases gēnu alēles (HLA nomenclature, 2016). 

Vislielākais alēļu polimorfisms piemīt DRB1 gēnam, kuram ir identificētas 1 883 alēles. 

Pētījumi parāda, ka ģenētiskās variācijas MHC molekulu uzbūvē, kuru nosaka  

HLA gēnu polimorfisms, raksturo saimnieka organisma īpatnības un ietekmē antigēna 

prezentācijas procesus un imūnās atbildes efektivitāti, kā rezultātā palielinās uzņēmība pret 

infekciju slimībām, to skaitā HIV-1 infekciju un tuberkulozi (Kaslow et al., 1996;  

Thio et al., 2003; Dubaniewicz et al., 2005; Duarte et al., 2011; Ramezani et al., 2012). 

Jāpiebilst, ka slimības attīstību veicina arī pats mikroorganisms, ietekmējot HLA sistēmas 

darbību. Piemēram, ir dati, ka HIV-1 vīruss var ietekmēt MHC II klases molekulu ekspresiju, 

samazinot nobriedušu un pastiprinot nenobriedušu MHC II klases molekulu ekspresiju uz 

limfocīta virsmas (Stumptner-Cuvelette et al., 2001). Arī M. tuberculosis spēj kavēt antigēna 
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prezentācijas procesu, radot labvēlīgus apstākļus “nemanāmai” mikobaktēriju eksistencei 

saimniekšūnā (Noss et al., 2001; Ramachandra et al., 2001). 

 

 

2.4.2. HLA II klases gēnu asociācija ar HIV-1 infekcijas attīstību 

 

Parādoties iespējai analizēt HLA sistēmas produktus (antigēnus) pēc DNS struktūras 

un konkrēto gēnu alēļu identifikācijas, plaši tika pētīta gēnu alēļu asociācija ar dažādu 

infekciozo, autoimūno un alerģisko slimību attīstību. Arī HIV-1 un tuberkuloze nav 

izņēmums. Šajos pētījumos tiek pētīts gan atsevišķu alēļu sastopamības biežums, gan gēnu 

kombināciju jeb haplotipa biežums. Konkrētu alēļu sastopamības biežums pacientu grupā tiek 

salīdzināts ar šīs alēles sastopamības biežumu veselo cilvēku grupā, un alēles klātbūtne 

pacientu genotipā tiek izvērtēta ar izredžu attiecību (angļu val.  – odds ratio, OR), kas parāda 

augstāku vai zemāku patoloģijas iespēju. Vairāki autori norāda, ka būtisks faktors, kas jāņem 

vērā, pētot slimības saistību ar dažādiem gēnu alēļu variantiem, ir atšķirības starp šīm 

likumsakarībām dažādās cilvēku populācijās (Thio et al., 2003; Dubaniewicz et al., 2005; 

Selvaraj et al., 2008). 

Sakarā ar aktīvu HIV-1 infekcijas izplatību deviņdesmitajos gados ir noritējuši vairāki 

pētījumi, kuri ir parādījuši HLA gēnu polimorfisma nozīmi HIV-1 infekcijas attīstībā un 

progresā (Kaslow et al., 1996; Saah et al., 1998; Keet et al., 1998; Hendel et al., 1999). 

Minētajos pētījumos HLA gēnu analīze tika veikta eiropeīdu homoseksuālo vīriešu pacientu 

grupās ar HIV-1 infekciju, un tika iegūti savstarpēji līdzīgi rezultāti. Izmantojot longitudinālo 

pētījumu dizainu trīs dažādās izlasēs, Keet et al. (1998) pētījums parādīja izteiktu HLA gēnu 

ietekmi uz AIDS sākuma laiku. Pētījumā tika secināts, ka šis ģenētiskais faktors nav atkarīgs 

no citu faktoru ietekmes, piemēram, no antiretrovirālās terapijas izmantošanas  

(Keet et al., 1998), un ietekmē AIDS manifestācijas laiku pat izteiktāk nekā CD4
+
 šūnu skaits 

serokonversijas periodā (Saah et al., 1998). Izrādījās, ka AIDS manifestācijas laiks ir atkarīgs 

gan no HLA I klases A un B gēnu īpatnībām, gan no II klases gēniem. Asociāciju ar HIV-1 

attīstību un progresu uzrādīja HLA-DRB1 gēna 11 alēle un HLA-DRB1*11 alēles asociācija 

ar HLA-DQB1 gēna variantiem jeb tā saucamais HLA-DRB11 serotips (Saah et al., 1998; 

Keet et al., 1998; Hendel et al., 1999). Turpretī lēnāka slimības attīstība tika novērota 

vīriešiem ar haplotipu HLA-DRB1*13:00/DQB1*06:03 (Keet et al., 1999). Šo gēnu 

kombinācijas tika novērotas pacientu izlasēs retāk, kas parāda konkrētu alēļu aizsargefektu 

jeb protekciju, sekmējot rezistenci pret slimību (Trachtenberg et al., 2003). 
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Ģenētiskās predispozīcijas nozīme un konkrēti HLA II klases gēnu polimorfisma 

ietekme uz infekcijas attīstību un progresu tika novērota arī pacientiem ar HIV-1 infekciju 

Latvijā (Eglīte, 2011). Saskaņā ar pētījuma datiem infekcija biežāk attīstās cilvēkiem ar  

HLA-DRB1 gēna 03, 05, 07 alēli, HLA-DQA1* gēna 01:01; 02:01; 03:01; 06:01 alēli un 

HLA-DQB1* gēna 03:02; 03:03; 03:04 alēli. Analizējot haplotipus, tika noskaidrots, ka 

fulminantā HIV-1 attīstība ir saistīta ar šādiem haplotipu variantiem:  

HLA-DRB1*01/DQB1*03:02/DQA1*03:01; HLA-DRB1*01/DQB1*05:01/DQA1*01:01;  

HLA-DRB1*02/DQB1*03:02/DQA1*01:02; HLA-DRB1*02/DQB1*03:02/DQA1*03:01; 

HLA-DRB1*02/DQB1*05:01/DQA1*01:01; HLA-DRB1*03/DQB1*05:01/DQA1*01:01 un 

HLA-DRB1*05/DQB1*03:01/DQA1*05:01. Savukārt ģenētiskās rezistences marķieri, kas ir 

saistīti ar lēnu HIV-1 attīstību Latvijas pacientu vidū, ir HLA-DRB1 gēna 01, 04, 06 alēle, 

HLA-DQA1 gēna 01:03; 04:01; 05:01 alēles un HLA-DQB1 gēna 03:01; 03:03; 04:01; 06:01 

un 06:08 alēle. Labvēlīga slimības norise tika konstatēta HIV-1 pacientiem ar šādiem 

haplotipiem: HLA-DRB1*01/DQB1*06:02/DQA1*01:02; HLA-DRB1*06/DQB1*06:02/ 

DQA1*01:02; HLA-DRB1*01/DQB1*03:01/DQA1*01:02 un HLA-DRB1*06/DQB1*06:02/ 

DQA1*01:02. Turklāt noteikti haplotipi ir saistīti ar dažādu atbildi uz antiretrovirālo terapiju 

(Eglīte, 2011). 

 

 

2.4.3. HLA II klases gēnu asociācija ar tuberkulozes attīstību 

 

HLA II klases gēnu nozīme infekcijas procesa attīstībā ir pierādīta arī pacientiem ar 

tuberkulozi. Ņemot vērā, ka liels ar tuberkulozi inficēto cilvēku skaits dzīvo Āzijas valstīs, 

daudz ģenētisko pētījumu ir veikts tur. Trīsdesmit viena pētījuma meta-analīze ar  

3416 tuberkulozes gadījumiem ir parādījusi, ka Austrumāzijā tuberkuloze biežāk attīstās 

cilvēkiem ar HLA-DRB1 gēna 04, 09, 10, 15 un 16 alēli, bet rezistence pret tuberkulozi ir 

saistīta ar HLA-DRB1 gēna 11 alēli (Tong et al., 2015). Taizemē tuberkuloze pacientiem 

biežāk tika asociēta ar HLA-DQB1 gēna 05:02 alēli, savukārt aizsargefektu šajā izlasē 

uzrādīja HLA-DQA1*06:01 un HLA-DQB1*03:01 alēle (Vejbasesya et al., 2002).  

HLA-DQB1 gēns uzrādīja arī protektīvu efektu Ugandas tuberkulozes pacientu vidū, bet šis 

efekts bija saistīts ar gēna 03:03 alēli (Wamala et al., 2016). 

Pētījumi ir veikti arī citās izlasēs un parāda atšķirīgas asociācijas starp tuberkulozes 

attīstības risku un HLA II klases gēnu alēlēm. Portugāles tuberkulozes pacientu HLA II klases 

gēnu analīze parādīja, ka slimība var būt saistīta ar HLA-DRB1 gēna 14 alēli  

(Duarte et al., 2011). Polijas tuberkulozes pacientu grupā slimība bija asociēta ar  
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HLA-DRB1 gēna 16:01 un HLA-DQB1 gēna 05:02 alēli, savukārt rezistence pret tuberkulozi 

tika novērota cilvēkiem ar HLA-DQB1*02:01 alēli un haplotipu HLA-DRB1*11/DQB1*03 

(Dubaniewicz et al., 2005). HLA genotipēšana un tuberkulozes riska noteikšana tika veikta arī 

dažādās Krievijas etniskajās grupās. Ziemeļu daļas slāvu tipa cilvēkiem tuberkulozes attīstība 

biežāk ir saistīta ar HLA-DRB1 gēna 16:01 un HLA-DQB1 gēna 05:02 alēli, līdzīgi Polijas 

izlasei (Dubaniewicz et al., 2005). 

 

 

2.4.4. HLA gēnu saistība ar HIV asociētās tuberkulozes attīstību 

 

Jānorāda, ka pētījumu par HIV asociētas tuberkulozes ģenētisku predispozīciju nav 

daudz. Tie ir veikti galvenokārt valstīs ar visaugstākajiem HIV-1 un tuberkulozes koinfekcijas 

rādītājiem: Indijā, Meksikā, Brazīlijā, Zimbabvē. Alēļu variantu salīdzinājums Brazīlijas 

pacientu grupās, kur ir liels procents eiropeīdu rases cilvēku, atklāj augstāku uzņēmību pret 

HIV asociēto tuberkulozi pacientiem ar HLA-DRB1 gēna 10 alēli un HLA-DQB1 gēna  

05 alēli (Figueiredo et al., 2008). Meksikas pacientu vidū HIV asociētā tuberkuloze biežāk ir 

konstatēta gadījumos ar HLA-DRB1 gēna 11:01 alēli genotipā (Teran-Escandon et al., 1999). 

Līdzīgs pētījums tika veikts Latvijai ģeogrāfiski tuvā reģionā – Ukrainā. Tika 

konstatēts, ka tuberkuloze biežāk attīstās pacientiem ar HIV-1 infekciju ar HLA-DRB1 gēna 

13 un 15 alēli genotipā, savukārt rezistence pret tuberkulozi pētījuma grupā tika asociēta ar 

HLA-DRB1 gēna 04, 07 un 11 alēli. Ir interesanti, ka HIV asociētā tuberkuloze netika 

konstatēta pacientiem ar HLA-DRB1*01 alēli (Volikova, 2015). 

Atšķirības ģenētiskajā predispozīcijā atrod starp pacientiem vienas valsts robežās. 

Piemēram, Dienvidindijas populācijā HIV-1 infekciju ar tuberkulozi biežāk novēro pacientiem 

ar HLA-DQB1*05:03, bet rezistenci – pacientiem ar HLA-DPB1*15:01 alēli (Selvaraj et al., 

2008). Savukārt Ziemeļindijā tuberkuloze biežāk konstatēta pacientiem ar HIV-1infekciju, 

kuriem ir HLA-DRB1 gēna 13 alēle, HLA-DRB5 serotips vai HLA-DQB1 gēna 06 alēle. Šajā 

pacientu grupā tuberkuloze attīstījās retāk, ja genotipā tika konstatēta HLA-DQB1 gēna  

02 alēle (Saikia et al., 2015). Jāpiemin, ka Saikia et al. (2015) pētījumā atšķirības alēļu 

sastopamības biežumā starp grupām nebija ticamas, ja pacienti ar tuberkulozi un bez 

tuberkulozes tika salīdzināti ar veselu kontroles grupu. Pamatojoties uz šiem rezultātiem, 

pētījumā tika izteikts interesants pieņēmums, ka atšķirības genotipos pašas par sevi neietekmē 

uzņēmību pret abām infekcijām, bet, iespējams, var ietekmēt slimību, ja infekcijas jau 

attīstījušās organismā. Tika uzsvērts, ka šī pieņēmuma pārbaudei nepieciešams pētīt šo efektu 

lielākās pacientu izlasēs (Saikia et al., 2015). 
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Vēl viens faktors, kas var ietekmēt HIV asociēto tuberkulozi, var būt homozigotāte 

HLA-DRB1 lokusā. Ir konstatēts, ka HLA-DRB1 lokusa homozigotāte ir asociēta ar ātru 

tuberkulozes progresu un pleirālā izsvīduma attīstību pacientiem ar HIV-1 infekciju Zimbabvē 

(Louie et al., 2004). 

 

 

2.5. Literatūras apskata kopsavilkums 

 

Pētījumu rezultātu apkopojums parāda, ka tuberkulozes pievienošanās HIV-1 

infekcijas gadījumā var būt asociēta ar vairākiem faktoriem, kas raksturo cilvēka imūnās 

sistēmas darbību. No tiem īpaši var izdalīt CD4
+
 šūnu skaitu, citokīnu profilu un galvenā audu 

saderības kompleksa II klases gēnus. 

Tuberkulozes attīstības risks pacientiem ar HIV-1 infekciju lielā mērā ir saistīts ar 

zemāku CD4 šūnu skaitu, ar ko tiek asociēts imūnās reakcijas deficīts. Samazināts CD4
+
 šūnu 

skaits, kas rodas HIV-1 vīrusa ietekmē, dezorganizē granulomu, kas var atrasties plaušās vēl 

ilgi pirms vīrusa iekļūšanas organismā. Turklāt CD4
+
 šūnu skaita samazinājums nevar izraisīt 

arī pietiekamu Th1 citokīnu produkciju, kura ir nepieciešama makrofāgu aktivācijai un 

mikobaktēriju eliminācijai (Geldmacher et al., 2008; Kalsdorf et al., 2009). Jānorāda, ka 

labvēlīgi apstākļi M. tuberculosis infekcijas attīstībai rodas arī pastiprinātas  

Th2 citokīnu izdales dēļ, kura rodas hroniskās HIV-1 infekcijas fāzē (Chinen and Shearer, 

2002). Vienlaikus pretēji citām oportūnistiskām infekcijām, kuras HIV-1 infekcijas laikā 

attīstās, kad CD4
+
 T limfocītu skaits ir zem 200 šūnām/µl, tuberkuloze var pievienoties arī 

gadījumos, kad CD4
+
 T limfocītu skaits ir virs 500 šūnām/µl, respektīvi, vēl pirms pārejas 

AIDS stadijā (Sonnenberg et al., 2005). 

HIV asociētās tuberkulozes attīstība ir atkarīga arī no pacienta ģenētiskajiem 

faktoriem, tādiem kā galvenā audu saderības kompleksa (MHC) gēniem (Teran-Escandon et 

al., 1999; Louie et al., 2004; Selvaraj et al., 2006; Figueiredo et al., 2008; Saikia et al., 2015; 

Volikova, 2015). Galvenais skaidrojums ģenētiskās predispozīcijas ietekmei infekciju slimību 

attīstībā ir saistīts ar HLA II klases gēnu funkciju, jo gēni atbild par antigēna prezentācijas 

procesu CD4
+
 T limfocītiem, tādējādi ietekmējot imūnās reakcijas efektivitāti  

(Male et al., 2006). Tomēr iepriekšējos pētījumos par HLA II klases gēnu nozīmi  

HIV asociētās tuberkulozes attīstībā ir maz parādīta HLA II klases gēnu asociācija ar cilvēka 

imunoloģiskās reakcijas rādītājiem, piemēram, ar CD4
+
 T limfocītu šūnu skaitu un citokīnu 

līmeni. 
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Vēl viens faktors, kas jāņem vērā, izvērtējot tuberkulozes pievienošanās risku, ir 

vīrusa slodzes rādītājs (HIV RNS). Ir zināms, ka HIV RNS rādītāji ir atšķirīgi sievietēm un 

vīriešiem līdzīgās HIV-1 infekcijas stadijās (Gandhi et al., 2002). Tas ir galvenais faktors, no 

kura atkarīgs CD4
+
 šūnu skaits un HIV-1 infekcijas progress (Katzenshtein et al., 1996; 

Mellors et al., 1997). Savukārt Benjamin et al. (2013) pētījumā ir parādīts, ka HIV asociētās 

tuberkulozes gadījumā vīrusa slodzei var nebūt prognostiska nozīme (Benjamin et al., 2013). 

Darbā tiek izvērtētas četru faktoru (HLA II klases gēni, CD4
+
 šūnu skaits, citokīnu 

profils un vīrusa slodze) savstarpējā saistība pacientiem ar HIV-1 infekciju un tuberkulozi un 

izvērtēts, kāds ir minēto faktoru pienesums, kas varētu izskaidrot tuberkulozes pievienošanos 

HIV-1 infekcijas gadījumā. 
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3. MATERIĀLS UN METODES 

 

3.1. Pētījuma paraugkopa 

 

Pētījums norisinājās Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā 

“Latvijas Infektoloģijas centrs” laika periodā no 2012. gada līdz 2016. gadam. Tas tika 

realizēts, pamatojoties uz Rīgas Stradiņa universitātes Ētikas komitejas atļauju (lēmuma 

pieņemšanas datums – 27.09.2012.) (2. pielikums). Pacienti tika informēti par pētījuma 

norises kārtību. No viņiem tika saņemta atļauja venozo asins paraugu izmantošanai 

imunoģenētiskai analīzei un citu datu lietošanai no medicīniskiem dokumentiem, kas sniedz 

informāciju par pacienta slimības norisi, izmantotajām diagnostiskajām metodēm un terapiju. 

Pacientu vārdi un uzvārdi netika izmantoti datu apstrādē. 

Kritēriji iekļaušanai pētījumā bija šādi: 

 vecums virs 18 gadiem, 

 apstiprināta HIV-1 infekcija kopā ar apstiprinātu tuberkulozes infekciju  

(M. tuberculosis),  

 apstiprināta HIV-1 infekcija bez tuberkulozes. 

Pētījumā netika iekļautas grūtnieces. 

HIV-1 infekcijas diagnostika balstījās uz specifisko antivielu un HIV-1 antigēna 

atklāšanu 4. paaudzes ELISA metodi, specifisko antivielu pret HIV-1 un HIV-2 apstiprināšanu 

ar Immunoblot un Western blot metodēm un HIV-1 p24 antigēna noteikšanu un apstiprināšanu 

ar neitralizācijas reakciju. Apstiprinošai diagnostikai tika izmantota polimerāzes ķēdes 

reakcijas metode reālā laika režīmā. 

Tuberkulozes infekcijas diagnostikai tika izmantota bioloģiskā materiāla 

bakterioloģiskā izmeklēšana. Tā ietvēra acidorezistento baktēriju (ARB) mikroskopiju, 

uzsējumu uz cietās un šķidras barotnes, M. tuberculosis identifikāciju un zāļu jutības 

noteikšanu. Tuberkulozes nūjiņas diagnostikai tika izmantota arī reālā laika polimerāzes ķēdes 

reakcija M. tuberculosis DNS noteikšanai un jutības izvērtēšana uz Rifampicinum  

(GeneXpert MTB/RIF). Paralēli bakterioloģiskai izmeklēšanai pacietiem tika veikta 

krūškurvja rentgenogrāfija un datortomogrāfija. Ar aizdomām par ārpusplaušu tuberkulozes 

infekcijas lokalizāciju tika veikta arī citu orgānu rentgenogrāfija un datortomogrāfija. 

Promocijas darba paraugkopu veidoja 258 cilvēki, kuri atradās Rīgas Austrumu 

klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” Ambulatorās 
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nodaļas uzskaitē ar HIV-1 infekcijas diagnozi periodā no 1998. gada līdz 2016. gadam. 

Pētījuma paraugkopa tika sadalīta divās grupās. 

Pirmo pacientu grupu (HIV-1/TB grupa) veidoja 158 cilvēki vecumā no 23 līdz  

59 gadiem (vidējais vecums bija 36 gadi ± 7), kuriem kopā ar HIV-1 infekciju tika 

apstiprināta tuberkulozes diagnoze (tuberkulozes izraisītājs – M. tuberculosis). No tiem  

46 bija sievietes vecumā no 25 līdz 54 gadiem (vidējais vecums bija 35 gadi ± 7) un  

112 vīrieši vecumā no 23 līdz 59 gadiem (vidējais vecums bija 36 gadi ± 7). Starp sieviešu un 

vīriešu vecumu netika novērotas statistiski nozīmīgas atšķirības (t = 1,34; p = 0,18). Atbilstoši 

HIV-1 klasifikācijai pacientiem, uzsākot dalību pētījumā, tika konstatēta HIV-1 infekcija  

C II – C III stadijā (Revised Classification System for HIV Infection and Expanded 

Surveillance Case Definition for AIDS Among Adolescents and Adults, 1993) (1. pielikums). 

Tuberkuloze pacientiem HIV-1/TB grupā tika diagnosticēta laika periodā no  

2012. gada līdz 2016. gadam ar intervālu no 0 līdz 16 gadiem no reģistrācijas HIV-1 pacientu 

uzskaitē. Vidējais intervāls kopš pacienta reģistrācijas HIV-1 pacientu uzskaitē līdz 

tuberkulozes diagnostikai bija 6 gadi ± 5. Četrdesmit astoņiem procentiem pacientu tika 

konstatēti augšējo vai apakšējo daivu bojājumi, abu plaušu infiltratīvā tuberkuloze bez 

intratorakālo limfmezglu bojājumiem un pleirīta. Plaušu tuberkuloze ar pleirītu un / vai 

intratorakālo limfmezglu bojājumu, ārpusplaušu un ģeneralizētās tuberkulozes formas 

sastādīja 52% gadījumu. 

Visiem HIV-1/TB grupas pacientiem tika nozīmēta antiretrovirālā un prettuberkulozes 

terapija, atbilstoši HIV-1 infekcijas diagnostikas, ārstēšanas un profilakses klīniskajām 

vadlīnijām (European Guidelines for treatment of HIV infected adults in Europe, 2015). 

Sakarā ar CD4
+
 šūnu skaita samazinājumu zem 200 šūnām/µl 56% grupas dalībnieku bija 

saņēmuši arī oportūnistisko infekciju profilaksi. Ņemot vērā progresīvu HIV-1 infekcijas 

gaitu, uz 2016. gada 1. janvāri no HIV-1/TB grupas pacientiem bija miruši 21% pacientu  

(33 cilvēki) tuberkulozes vai citu HIV-1 infekcijas izraisītu komplikāciju dēļ. 

Otro pacientu grupu (HIV-1 grupa) veidoja 100 cilvēki ar HIV-1 infekciju  

A I – A II stadijā bez tuberkulozes infekcijas vecumā no 18 līdz 48 gadiem (vidējais vecums 

bija 28 gadi ± 7). No tiem 30% bija sievietes un 70% – vīrieši (3.1. attēls). 
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3.1. attēls. Pacientu skaits HIV-1/TB un HIV-1 grupā 

 

 

3.2. Pētījuma procedūra un citokīnu izvēles pamatojums 

 

Visiem pētījuma dalībniekiem tika savāktas venozās asinis, lai noteiktu CD4
+
 šūnu 

skaitu, vīrusa slodzi (HIV RNS) un veiktu imunoģenētisko analīzi, kas ietvēra HLA II klases 

gēnu tipēšanu pēc trīs lokusiem (DRB1, DQA1 un DQB1) un četru citokīnu noteikšanu: 

interleikīnu 1-β (IL-1β), interleikīnu 10 (IL-10), interleikīnu 18 (IL-18), interferonu-γ (IFN-γ). 

HLA II klases gēnu alēļu noteikšana tika veikta Rīgas Stradiņa universitātes Klīniskās 

imunoloģijas un imunoģenētikas starpkatedru laboratorijā. Analīzei tika izmantoti perifēro 

asiņu paraugi ar antikoagulantu EDTA, kas bija sasaldēti −20 °C temperatūrā un tika glabāti 

laboratorijā līdz testa veikšanai. 

Citokīnu noteikšanai tika izmantoti pacientu seruma paraugi, kuri tika iegūti uzreiz 

pēc venozo asiņu paraugu iegūšanas, bez antikoagulanta. Paraugi tika sasaldēti un glabāti 

laboratorijā līdz testa veikšanai. Analīzes tika veiktas Rīgas Stradiņa universitātes Klīniskās 

imunoloģijas un imunoģenētikas starpkatedru laboratorijā. 

CD4
+
 šūnu skaita un vīrusa slodzes noteikšana tika veikta Rīgas Austrumu klīniskās 

universitātes slimnīcas stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” laboratorijā. CD4
+
 šūnu 

skaita noteikšanai tika izmantotas perifērās asinis ar antikoagulantu EDTA, savukārt vīrusa 

slodzes noteikšanai – pacienta asins plazma. 

Citokīnu izvēli pamato to funkcionālā nozīme šūnu imunitātē. Svarīgākais citokīns, 

kura ietekmē notiek vairāki šūnu imunitātes posmi, ir INF-γ. Tas ir 2. tipa interferons, kuru 

producē aktivētie T limfocīti (gan T līdzētājšūnas, gan citotoksiskie T limfocīti) un dabīgās 
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galētajšūnas (Zhang and Sugawara, 2012). IFN-γ stimulē Th1 diferenciāciju no Th0, kopā ar tā 

antagonistiem (IL-4 un IL-10) uztur līdzsvaru Th1 un Th2 limfocītu aktivitātē, regulē vairāku 

normālu un inficētu šūnu apoptozi, stimulē vairāku imūnkompetento šūnu aktivitāti, 

pastiprina MHC I un II klases molekulu ekspresiju. Tas ir galvenais makrofāgu aktivators 

(Raja, 2004) un svarīgākais citokīns tuberkulozes infekcijas kotrolē (Flynn et al., 1993). 

Darbā ir izvēlēti divi citokīni, kas stimulē IFN-γ produkciju, un viens citokīns, kas to 

apspiež. Viens no pirmajiem citokīniem, kurš stimulē T līdzētājšūnas un IFN-γ izdali, ir  

IL-1β. To producē monocīti, makrofāgi, dendrītiskās šūnas un citas šūnas pēc kontakta ar 

antigēnu. Tas ir akūtas fāzes interleikīns (Raja, 2004). Līdzīgi IFN-γ, IL-1β pastiprina MHC I 

un II klases molekulu ekspresiju. IFN-γ izdali stimulē arī IL-18 (kopā ar IL-12). Tas ir 

interleikīns, kuru producē aktivētie makrofāgi. Ir pieradīta IL-18 nozīme prettuberkulozes 

imunitātē (Lee et al., 2002). Tas stimulē arī citu citokīnu, to skaitā IL-1β, izdali. Gan IL-1β, 

gan IL-18 ir proiekaisuma citokīni. IFN-γ sisntēzi ietekmē IL-10, kurš apspiež 1. tipa  

T līdzētājšūnu aktivitāti. IL-10 ir pretiekaisuma citokīns, kuru producē Th0 limfocīti,  

Th2 limfocīti, citotoksiskie T limfocīti, kā arī makrofāgi un dendrītiskās šūnas (Raja, 2004). 

 

 

3.3. Metodes 

 

3.3.1. HLA II klases gēnu alēļu noteikšana 

 

HLA II klases gēnu alēļu noteikšanai tika izmantoti 5 ml perifēro asiņu, kuri tika 

savākti vakutainera stobriņos ar antikoagulantu EDTA. Paraugi tika sasaldēti −20 °C 

temperatūrā un uzglabāti laboratorijā līdz testa veikšanai. Analīze ietver šādus procesus: 

cilvēka DNS izdalīšanu no asinīm, HLA gēnu amplifikāciju un tipēšanu. 

 

Cilvēka DNS izdalīšana no asinīm 

 

Hromosomālās DNS izdalīšanai tiek atsaldēti 5 ml iepriekš savāktu venozo asiņu. 

Hromosomālā DNS tiek izdalīta no leikocītiem, izmantojot komerciālo QiaGen komplektu 

DNS izdalīšanai no asinīm (QIAamp® DNA Blood Kit) atbilstoši ražotāja apstiprinātai 

metodikai (QIAamp DNA and Blood MINI Handbook, 2016). 

QIAamp® DNA Blood Kit komplektā ietilpst: QIAamp mini spin kolonas, mēģenes  

(2 ml), AL buferšķīdums, AW1 buferšķīdums, AW2 buferšķīdums, AE buferšķīdums, 

Protease šķīdinātājs. 
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Hromosomālās DNS izdalīšanas procedūru var iedalīt divos posmos. Pirmajā posmā 

asins paraugu sagatavo filtrēšanai caur QIAamp mini spin kolonu. Savukārt otrajā posmā 

vairākkārt veic asins parauga filtrēšanu, līdz rodas attīrīts DNS paraugs. 

Procedūras apraksts: 

1. Eppendorf stobriņā (1,5 ml) ar pipetes uzgali pārnes 20 μl Protease šķīdinātāja un 

pievieno 200 μl asins parauga. Samaisa. Pievieno 200 μl AL buferšķīduma un maisa 

vorteksā (Mikro-Spin, VEF-BIOSAN) 15 sek. 

2. Pēc tam stobriņu inkubē 10 min. termostatā (Termo-block, TDB-120, VEF-BIOSAN) 

temperatūrā +56 °C. Pēc inkubācijas atkal maisa vorteksā 10 sek., lai noņemtu 

pilienus no Eppendorf stobriņa vāciņa. Pievieno 200 μl 96–100% etanola un maisa 

vorteksā 15 sek. 

Turpmākām darbībām izmanto speciālo QIAamp mini spin kolonnu. 

3. QIAamp mini spin kolonnu ievieto 2 ml mēģenē no komplekta. No Eppendorf stobriņa 

ar pipetes uzgali pārnes iegūtu saturu QIAamp mini spin kolonnā, nepieskaroties 

kolonnas sienām. Inkubē 1 min. istabas temperatūrā. Aiztaisa mēģenes vāciņu un 

centrifugē 1 min. (6000–8000 apgr./min., ELMI, CM-50). Šķidrumu, kurš rodas 

mēģenē pēc centrifugēšanas, turpmākām darbībām vairs neizmanto. 

4. Ievieto kolonnu jaunajā 2 ml mēģenē. 

5. Nepieskaroties QIAamp mini spin kolonnas sienām, pievieno 500 µl AW1 

buferšķīduma. Inkubē 1 min. istabas temperatūrā. Aiztaisa mēģenes vāciņu un 

centrifugē 1 min. (6000–8000 apgr./min., ELMI, CM-50). 

6. Ievieto kolonnu jaunajā mēģenē. Līdzīgi, nepieskaroties QIAamp mini spin kolonnas 

sienām, pievieno 500 µl AW2 buferšķīduma. Inkubē 1 min. istabas temperatūrā. 

Aiztaisa mēģenes vāciņu un centrifugē 3 min. (14000–20000 apgr./min., ELMI,  

CM-50). 

7. Ievieto kolonnu jaunajā 1,5 ml Eppendorf mēģenē un vēlreiz centrifugē 1 min. 

(14000–20000 apgr./min., ELMI, CM-50), lai DNS nogulsnes būtu tīrākas. 

8. Ievieto kolonnu jaunajā 1,5 ml Eppendorf mēģenē un uzmanīgi pievieno 200 µl  

AE buferšķīduma. Inkubē 5 min. 15−20 °C temperatūrā, pēc tam centrifugē 1 min. 

(6000–8000 apgr./min., ELMI, CM-50). Pēc AE buferšķīduma pievienošanas DNS 

paraugs nonāk Eppendorfa stobriņā un var tikt izmantots HLA gēnu aplifikācijai. 

QIAamp mini spin vairs nav nepieciešama. 
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HLA-DRB1*, DQA1* un DQB1* gēnu amplifikācija 

 

Gēnu tipēšanas metode ietver HLA-DRB1*, HLA-DQA1* un HLA-DQB1* gēna 

alēļu noteikšanu ar polimerāzes ķēdes reakcijas (PCR) metodi reālā laika režīmā  

(Real-Time PCR), kas ir biežāk lietojamā metode HLA II klases gēnu alēļu identifikācijai 

(Carapito et al., 2016). 

Polimerāzes ķēdes reakcijas laikā notiek specifiska (meklēta) gēna kopiju skaita 

palielināšana jeb amplifikācija. Tas ir iespējams, pateicoties vairākiem secīgiem procesiem, 

kuri notiek speciālos programmētos aparātos – termocikleros, kas ļauj uzturēt noteiktu 

temperatūras režīmu. Sākumā temperatūras ietekmē (aptuveni 90 °C) notiek dubultķēžu DNS 

denaturācija un vienķēžu DNS veidošana. Tam seko temperatūras samazināšana līdz vidēji  

50 °C un hibridizācija: testsistēmā atrodas vairāki alēļu paraugi jeb praimeri, kuri piesaistās 

pie komplementāriem meklējamiem DNS iecirkņiem uz vienķēžu DNS. Tālāk temperatūra 

tiek paaugstināta līdz vidēji 70 °C. Šajā posmā tiek pievienota DNS-polimerāze  

(Taq-polimerāze) un nukleotīdi, kuri pagarina DNS fragmentu ar komplementāru praimeru 

(elongācija) un sintezē tai otru komplementāro DNS ķēdi. Rezultātā no viena DNS fragmenta 

ar konkrētu gēnu tiek veidota otra kopija, pēc kā abas kļūst par matricēm nākamajos 

amplifikācijas ciklos. Meklējamā gēna kopiju skaits pieaug ģeometriskā progresijā, kas tiek 

fiksēts ar aparāta palīdzību. 

Promocijas darbā gēnu tipēšanas metode ietver HLA-DRB1* gēna 13 alēļu,  

HLA-DQA1* gēna 8 alēļu un HLA-DQB1* 12 alēļu noteikšanu ar programmētā termociklera 

(DTLite, DNA-Technology) palīdzību. Amplifikācijai tika pakļauts HLA II klases gēnu otrais 

polimorfais eksons. HLA-DRB1*, HLA-DQA1* un HLA-DQB1* gēnu tipēšana tika veikta ar 

zemas izšķiršanas polimerāzes ķēdes reakciju (angļu val. – low resolution Real-time PCR, 

qualitative analysis, melting curve analysis), lietojot sekvences specifiskos praimerus 

atbilstoši ražotāja noteiktajai metodikai (DNA-Technology), kas ļauj identificēt galvenos 

HLA-DR un HLA-DQ lokusu alēļu tipus. 

 

HLA-DRB1* gēna tipēšana 

 

Reaģentu komplekta saturs: amplifikācijas maisījumi (teststrēmeles A un B), 

minerāleļļa, Taq-polimerāzes šķīdums, pozitīvs kontroles paraugs HLA-DRB1. 
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Procedūras apraksts: 

1. Nomarķēt A un B teststrēmeles katra parauga analīzei, pozitīvai un negatīvai kontrolei. 

2. Taq-polimerāzes šķīdumu apmaisīt vorteksā/mikrocentrifūgā (Mikro-Spin, VEF-

BIOSAN) 3‒5 sek. un centrifūgēt (Mikro-Spin, VEF-BIOSAN) 1‒3 sek.  

3. Katrā mēģenē ar teststrēmelēm pievienot 10 µl Taq-polimerāzes šķīduma, nebojājot 

parafīna slāni. 

4. Pievienot katrai mēģenei pa 1 pilienam minerāleļļas. Aizvērt mēģenes. 

5. Katrā mēģenē pievienot 5 µl izdalīta DNS parauga. 

6. Pievienot pozitīvas kontroles un negatīvas kontroles mēģenēs zem parafīna slāņa 

attiecīgi pa 5 µl pozitīva un negatīva kontroles parauga. 

7. Visas mēģenes maisīt vorteksā (Mikro-Spin, VEF-BIOSAN) 1‒3 sek. 

8. Ievietot visas mēģenes detektējošā amplifikātora blokā (DTLite). 

9. Datorā, kas tiek pieslēgts pie aparāta, izvēlēties programmu RealTime_PCRHLA.ini un 

uzrādīt protokolā paraugu daudzumu un identifikatorus, kā arī paraugu un negatīvās 

kontroles novietojumu. 

 

HLA-DQA1* un HLA-DQB1* gēna tipēšana 

 

Reaģentu komplekta saturs: amplifikācijas maisījumi, PCR-buferšķīdums,  

minerālā eļļa, Taq-polimerāze, atšķaidītāji Nr. 1 un Nr. 2. 

Procedūras apraksts: 

1. Sagatavot un nomarķēt 0,2 ml mēģenes paraugu amplifikācijas veikšanai un vienu 

negatīvās kontroles mēģeni. 

2. Amplifikācijas maisījumus no komplekta maisīt vorteksā/mikrocentrifūgā  

(Mikro-Spin, VEF-BIOSAN) 3‒5 sek. un centrifugēt 1‒3 sek. (Mikro-Spin,  

VEF-BIOSAN). Katrā marķētajā mēģenē pievienot 20 μl attiecīga amplifikācijas 

maisījuma. 

3. Atsevišķā mēģenē sagatavot maisījumu no PCR-buferšķīduma un Taq-polimerāzes 

šķīduma, kas pirms tam tika apmaisīti vorteksā/mikrocentrifūgā 3‒5 sek. un 

centrifugēti 1‒3 sek. Abu komponentu daudzums tiek izrēķināts atbilstoši marķēto 

mēģeņu daudzumam pēc instrukcijā uzrādītās formulas. Sagatavoto maisījumu arī 

maisīt vorteksā/mikrocentrifūgā 3‒5 sek. un centrifugēt 1‒3 sek. 

4. Katrā mēģenē ar amplifikācijas maisījumu pievienot 10 μl PCR-buferšķīduma un  

Taq-polimerāzes maisījuma. 

5. Katrā mēģenē pievienot 1 pilienu minerāleļļas. Aizvērt mēģenes. 
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6. Katrā mēģenē zem eļļas pievienot 5 μl izdalīta DNS parauga. Mēģenes apmaisīt 

vorteksā 1‒3 sek. 

7. Pievienot pozitīvas kontroles un negatīvas kontroles mēģenēs zem parafīna slāņa 

attiecīgi pa 5 µl pozitīva un negatīva kontroles parauga. Mēģenes apmaisīt vorteksā  

1‒3 sek. 

8. Ievietot visas mēģenes detektējošā amplifikātora blokā (DTLite). 

9. Datorā, kas tiek pieslēgts pie aparāta, izvēlēties programmu RealTime_PCRHLA.ini un 

uzrādīt protokolā paraugu daudzumu un identifikatorus, kā arī paraugu un negatīvās 

kontroles novietojumu. 

 

HLA-DRB1*, HLA-DQA1* un HLA-DQB1* gēnu amplifikācija tiek veikta  

103 ciklos, kas ietver DNS denaturāciju 80 °C temperatūrā – 2 min. un 95 °C – 5 min.; 

hibridizāciju 94 °C temperatūrā – 30 sek. un 64 °C – 15 sek.; sintēzi 94 °C temperatūrā –  

5 sek. un 25 °C – 30 sek. Rezultāti tiek nolasīti automātiski uz datora ekrāna gan 

amplifikācijas programmas izpildes laikā, gan pēc izpildes. 

 

 

3.3.2. Citokīnu līmeņu noteikšana 

 

Pētāmo citokīnu (INF-γ, IL-1β, IL-18 un IL-10) noteikšanai tika izmantots 

izmeklējamā pacienta serums, kas tika iegūts, cetrifugējot 5 ml venozo asiņu, kas savāktas 

stobriņos bez antikoagulanta. Pēc centrifugēšanas serums tika pārnests jaunā stobriņā ar 

vāciņu (Eppendorf tipa stobriņš). Iegūtie paraugi tika sasaldēti −20 °C temperatūrā un 

uzglabāti laboratorijā līdz testu veikšanai. Pirms testa veikšanas serums tika atsaldēts. 

Citokīnu līmenis tika noteikts, izmantojot imūnfermentatīvās metodes (angļu val. – 

Enzyme-linked Immunosorbent Assay, ELISA) paveidu: cietās fāzes imūnfermantatīvo analīzi. 

Katra citokīna noteikšanai tika izmantoti atsevišķi IFA-BEST (INF-γ, IL-1β, IL-18 un IL-10) 

reaģentu komplekti. 

Tests ļauj noteikt citokīnu un tā līmeni, izmantojot monoklonālās antivielas, 

konjugētas ar marķētu fermentu. Kalibratori un izmeklējamais pacienta materiāls reaģē ar 

monoklonālajām antivielām (MKA1) pret konkrētu citokīnu, ar ko ir pārklāti mikroplates 

iedobumi, un reaģē ar monoklonālajām antivielām (MKA2), kas ir konjugētas ar peroksidāzi. 

Pēc inkubācijas veidojas komplekss MKA1/citokīns/MKA2/peroksidāze, kuram pievieno 

hromogēnu (tetramitilbenzidīns). Rezultātā mainās reakcijas produkta krāsa, kas tiek nolasīts 

ar fotometru. Fotokolometriski nolasītais optiskais blīvums ir tieši proporcionāls citokīna 
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koncentrācijai izmeklējamajā materiālā. Pēc kalibratoru optiskajiem rādītājiem veido 

kalibrācijas līkni, no kuras nolasa izmeklējamā materiālā iegūtos rezultātus. 

Komplekta saturs: planšete, kalibrēšanas paraugi, konjugāts Nr. 1, konjugāts Nr. 2, 

šķīdums paraugu atšķaidīšanai, šķīdums kalibrēšanas un kontroles paraugu atjaunināšanai, 

būferšķīdums ar tvīnu, tetrametilbenzidīna šķīdums, stop-reagents. 

Procedūras apraksts: 

1. Visos iedobumos pievienot 100 µl šķīduma paraugu atšķaidīšanai, 100 µl kalibrēšanas 

un kontroles paraugu atjaunināšanas šķīduma un 100 µl izmeklējamo paraugu. Inkubēt 

2 stundas šeikerī 37 °C temperatūrā un 700 apgr./min. (Termo Shaker, BioEng, 

PST-100HL). 

2. Skalot 5 reizes ar 350 µl buferšķīduma. 

3. Pievienot katrā iedobumā 100 µl konjugāta Nr.1. Inkubēt 1 stundu šeikerī 37 °C 

temperatūrā un 700 apgr./min. (Termo Shaker, BioEng, PST-100HL). 

4. Skalot 5 reizes ar 350 µl buferšķīduma. 

5. Pievienot katrā iedobumā 100 µl konjugāta Nr.2. Inkubēt 30 min. šeikerī 37 °C 

temperatūrā un 700 apgr./min. (Termo Shaker, BioEng, PST-100HL). 

6. Skalot 5 reizes ar 350 µl buferšķīduma. 

7. Pievienot katrā iedobumā 100 µl tetrametilbenzidīna šķīduma. Inkubēt 25 min. tumsā 

18–25 °C temperatūrā. 

8. Pievienot katrā iedobumā 100 µl stop-reaģenta. 

9. Izmērīt optisko blīvumu ar fotometru (BioTek, ELx800) viļņa garumā 450 nm, 

reference – 620 nm. 

Citokīnu mērīšanas diapazoni ir (norādīti lietošanas instrukcijā): 

1. INF-γ: 0–1000 pg/ml; jutība: 2,0 pg/ml; veseliem indivīdiem vecumā no 18 līdz  

50 gadiem IFN-γ rādītāji ir zemāki par 15 pg/ml. 

2. IL-1β: 0–250 pg/ml; jutība: 1,0 pg/ml; veseliem indivīdiem vecumā no 18 līdz  

50 gadiem vidējais rādītājs ir 1,6 pg/ml (0–11 pg/ml). 

3. IL-18: 0–1000 pg/ml; jutība: 2,0 pg/ml; veseliem indivīdiem vecumā no 18 līdz  

50 gadiem vidējais rādītājs ir 171 pg/ml (90–260 pg/ml). 

4. IL-10: 0–500 pg/ml; jutība: 1,0 pg/ml; veseliem indivīdiem vecumā no 18 līdz  

50 gadiem vidējais rādītājs ir 5 pg/ml (0–20 pg/ml). 
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3.3.3. CD4
+
 šūnu skaita noteikšana 

 

CD4
+
 šūnu skaita noteikšana tika veikta Rīgas Austrumu klīniskās universitātes 

slimnīcas stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” laboratorijā ar CD4 % easy count kit 

reaģentu komlektu. 

Komplekta saturs: buferšķīdums 1, buferšķīdums 2, monoklonālās antivielas cilvēka 

CD4 antigēnam – CD4 mAb PE (MEM-241), monoklonālās antivielas cilvēka  

CD45 antigēnam – CD45 m Ab PE-Dy647 (MEM-28). 

1. 20 μl perifēro asiņu ar antikoagulantu EDTA pārnes testam paredzētajos stobriņos.  

2. Pievieno 10 μl CD4 mAb PE un 10 μl CD45 m Ab PE-Dy647. Viegli samaisa un 

inkubē 15 minūtes istabas temperatūrā tumsā. 

3. Pievieno 400 μl buferšķīduma 1, viegli samaisa šeikerī. 

4. Tieši pirms mērījumu veikšanas pievieno 400 μl buferšķīduma 2 un sāk analīzi  

10 minūšu laikā. 

5. Sagatavotie asins paraugi tiek analizēti ar Partec CyFlow palīdzību. 

 

 

3.3.4. Vīrusa slodzes noteikšana 

 

HIV-1 vīrusa slodzes noteikšana tika veikta Rīgas Austrumu klīniskās universitātes 

slimnīcas stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” laboratorijā ar polimerāzes ķēdes 

reakciju reālā laika režīmā ar COBAS
®

 AmpliPrep/ COBAS
®

 TaqMan HIV-1 Test, version 2.0 

palīdzību. Testa veikšanai izmanto asins plazmu ar EDTA. Asinis savāc sterilā stobriņā ar 

antikoagulantu EDTA. Asins plazma tika atdalīta, centrifugējot asinis 20 minūtes istabas 

temperatūrā (apgriezienu skaits – 800–1600 reizes/min.). Plazma tika pārnesta sterilā 

polipropilēna stobriņā. Plazmas sagatavošana tika veikta 24 stundu laikā pēc asins parauga 

savākšanas (glabāšanas temperatūra līdz plazmas atdalīšanai 2–25 °C). 

Tests ir veidots, pamatojoties uz trim procesiem: 

1. HIV-1 RNS izdalīšana no asins parauga. 

2. RNS atpakaļgaitas transkripcija komplimentārās DNS veidošanai. 

3. Vienlaicīga komplimentārās mērķa DNS amplifikācija ar polimerāzes ķēdes reakcijas 

palīdzību un sadalītu divējādi iezīmētu oligonukleotīdu noteikšana ar specifiskiem 

mērķa praimeriem. 

Pirmajā posmā izmanto AmpliPrep/COBAS® TaqMan® Specimen Pre-Extraction 

Reagent (SPEX) kits reaģentus. Paraugus analīzei sagatavo manuāli, atbilstoši ražotāja 
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metodikai. Bet otrā un trešā posma darbplūsma ir automatizēta un notiek, izmantojot  

COBAS
®

 AmpliPrep instrumentu ar COBAS
®

 TaqMan
®

 Analyzer. Vīrusa RNS mērīšanas 

diapazons ir 20–10 000 000 kopiju/ml. 

 

 

3.3.5. Datu statistiskā analīze 

 

Datu statistiskā analīze tika veikta, pielietojot IBM SPSS programmu (22. versija) un 

Microsoft EXCEL 2010 programmu. 

Novēroto alēļu biežumu salīdzinājums pētījuma grupās tika veikts ar Pīrsona hī 

kvadrāta kritērija
1
 palīdzību (angļu. val. – Pearson’s chi-square test). Gadījumā, ja 

sagaidāmais biežums vienā no ailēm bija mazāks par pieci, atšķirību statistiskā nozīmīguma 

novērtējumam tika pielietots Fišera eksaktais kritērijs
2
 (angļu. val. – Fisher’s exact test). 

Izredžu attiecības novērtējumam tika aprēķināta izredžu attiecība (angļu. val. – odds ratio, 

OR), izmantojot Kokrana-Mantela-Hencela procedūru
3
 (angļu. val. – Cochrane’s and Mantel-

Haenszel Statistics). Ja novērotais biežums kaut vienā no ailēm bija vienāds ar nulli, tika 

pielietota Haldane korekcija
4
 (angļu. val. – Haldane’s correction) ar 0,5 konstantas vērtību. 

Rezultātu sadalījuma atbilstība normālajam sadalījumam tika pārbaudīta ar 

Kolmogorova-Smirnova un Šapiro-Vilka
5
 (angļu. val. – Shapiro-Wilks) testu palīdzību. 

Korelācijas aprēķini tika veikti ar Spīrmena rangu korelācijas koeficienta
6
 (angļu. val. – 

Spearman rank correlation coefficient) palīdzību. HIV pacientu ar un bez TB diferenciācijai 

tika pielietots loģistiskās regresijas
7
 (angļu. val. – logistic regression) modelis. 

 

                                                           
1
 Pīrsona hī kvadrāta kritērijs ir paredzēts novēroto biežumu un sagaidāmo biežumu salīdzinājumam. Darba 

ietvaros tika izmantots alēļu biežumu salīdzinājumam divās grupās. 

2
 Fišera eksaktais kritērijs ir papildu statistiskās nozīmības pārbaudes procedūra Pīrsona hī kvadrāta kritērija 

vērtības novērtējumam lelielo novēroto biežumu gadījumā. 

3
 Kokrana-Mantela-Hencela procedūra ļauj novērtēt nozīmīgu pazīmes parādīšanās varbūtības atšķirību vienā no 

grupām attiecībā pret šis pašas pazīmes parādīšanās varbūtību otrajā grupā. 

4
 Haldane korekcija ļauj izvairīties no dalīšanas ar nulli gadījumā, ja tiek rēķināts Pīrsona hī kvadrāta kritērijs, un 

vismaz viens no novērotajiem biežumiem ir vienāds ar nulli. 

5
 Kolmogorova-Smirnova tests un Šapiro-Vilka tests ļauj pārbaudīt iegūto datu atbilstību normālajam 

sadalījumam un izvēlēties parametriskās (ja ir atbilstība) vai neparametriskās (ja atbilstības nav) secinošas 

statistikas metodes turpmākiem aprēķiniem. 

6
 Spīrmena rangu korelācijas koeficients ir neparametriskā metode, kura ir paredzēta saistību izpētei starp 

pazīmēm neatkarīgi no pazīmes sadalījuma atbilstības normālajam sadalījumam. 

7
 Loģistiskā regresija ļauj izpētīt iespēju prognozēt bināru pazīmi ar vienu vai vairākām kvantitatīvām vai 

kvalitatīvām pazīmēm. 
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4. REZULTĀTI 

 

4.1. HLA II klases gēnu polimorfisma analīze 

 

HLA II klases gēnu polimorfisma analīzē tika veikti atsevišķo alēļu sastopamības 

biežumu salīdzinājumi divās pētījuma grupās (pacienti ar HIV-1/TB un pacienti ar HIV-1). 

Alēles tika kodētas atsevišķos binārajos mainīgajos lielumos, atzīmējot alēles esamību ar 1, 

bet tās neesamību ar 0. 

 

4.1.1. HLA-DRB1* gēna polimorfisma analīze 

 

Lai novērtētu gēnu polimorfismu, tika salīdzināti identificēto alēļu biežumi HIV-1/TB 

grupā ar alēļu biežumiem HIV-1 grupā. HLA II klases alēļu lokusa HLA-DRB1* 

salīdzinājuma rezultāti ir parādīti 4.1. tabulā. 

 

4.1. tabula 

HLA-DRB1* gēna alēļu sastopamības salīdzinājums HIV-1/TB un HIV-1 grupā 
  

DRB1
*
 

gēna 

alēles 

HIV-1/TB  

(n = 158) 

HIV-1 

(n = 100) 

χ
2
 p OR 

OR 95% CI 
p Alēļu skaits 

 (n = 316) 

Alēļu skaits 

( n=200 ) 

Abs. b. Rel. b. Abs. b. Rel. b. Apakšā Augšā 

01 40 0,127 41 0,205 5,69 0,017 0,56 0,35 0,91 0,018 

04 22 0,070 11 0,055 0,44 0,508 1,29 0,61 2,71 0,509 

07 30 0,095 12 0,060 2,00 0,157 1,64 0,82 3,29 0,161 

08 11 0,035 4 0,020 0,95 0,329 1,77 0,56 5,63 0,335 

09 2 0,006 2 0,010 0,22 0,643 0,63 0,09 4,51 0,646 

10 1 0,003 2 0,010 0,99 0,320 0,31 0,03 3,49 0,346 

11 59 0,187 32 0,160 0,60 0,438 1,21 0,75 1,93 0,438 

12 11 0,035 0 0,000 7,11
 

0,008
a 

15,09
b 

0,88 257,61 0,061 

13 32 0,101 25 0,125 0,70 0,402 0,79 0,45 1,38 0,403 

15 55 0,174 49 0,245 3,83 0,050 0,65 0,42 1,00 0,051 

17 53 0,168 22 0,110 3,29 0,700 1,63 0,96 2,77 0,072 
 

Abs. b. – absolūtais biežums. Rel. b. – relatīvais biežums. χ
2 

– hī kvadrāta kritērijs. OR – izredžu attiecība. CI – 

ticamības intervāls. 
a 
– Fišera eksaktais tests. 

b 
– Haldane korekcija 

 

Salīdzinājuma rezultāti parāda, ka HLA-DRB1* gēna 01 alēle ir sastopama statistiski 

nozīmīgi retāk HIV-1/TB grupā salīdzinājumā ar HIV-1 grupu (OR = 0,56, p = 0,018; 95% 

ticamības intervāls ir 0,35–0,91). Izredžu attiecības novērtējums norāda, ka  

HLA-DRB1*01 alēle ir sastopama 1,79 (1 / 0,56 = 1,79) reizes retāk HIV-1/TB grupā nekā 

HIV-1 grupā. Tas ir protektīvais faktors. 
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4.1.2. HLA-DQA1*gēna polimorfisma analīze 

 

HLA-DQA1* gēnu alēļu salīdzinājuma rezultāti ir parādīti 4.2. tabulā. Rezultāti atklāj 

dažādus ietekmes virzienus. Gēni ar alēlēm 01:01 un 01:02 (HLA-DQA1*01:01 un  

HLA-DQA1*01:02) ir protektīvie gēni (OR = 0,57, p = 0,009; 95% ticamības intervāls ir 

0,38–0,87 un OR = 0,55, p = 0,017; 95% ticamības intervāls ir 0,33–0,90, atbilstoši). Izredžu 

attiecības novērtējums liecina par līdzīgu riska mazināšanas pakāpi. HLA-DQA1*01:01 alēles 

klātbūtne genotipā samazina tuberkulozes infekcijas risku 1,75 reizes un HLA-DQA1*01:02 

alēle samazina tuberkulozes attīstības risku 1,82 reizes. 

 

4.2. tabula 

HLA-DQA1* gēna alēļu sastopamības salīdzinājums HIV-1/TB un HIV-1 grupā 

 

DQA1
*
 

gēna 

alēles 

HIV-1/TB 

(n = 158) 

HIV-1 

(n = 100) 

χ
2
 p OR 

OR 95% CI 
p Alēļu skaits 

(n = 316) 

Alēļu skaits 

(n = 200) 

Abs. b. Rel. b. Abs. b. Rel. b. Apakšā Augšā 

01:01 60 0,190 58 0,290 6,96 0,008 0,57 0,38 0,87 0,009 

01:02 36 0,114 38 0,190 5,77 0,016 0,55 0,33 0,90 0,017 

01:03 23 0,073 4 0,020 6,88 0,009 3,85 1,31 11,29 0,014 

02:01 42 0,133 24 0,120 0,18 0,669 1,12 0,66 1,92 0,669 

03:01 33 0,104 19 0,095 0,12 0,729 1,11 0,61 2,01 0,729 

04:01 12 0,038 4 0,020 1,32 0,251 1,93 0,62 6,08 0,259 

05:01 110 0,348 53 0,265 3,91 0,048 1,48 1,01 2,19 0,048 
 

Abs. b. – absolūtais biežums. Rel. b. – relatīvais biežums. χ
2 

– hī kvadrāta kritērijs. OR – izredžu attiecība. CI – 

ticamības intervāls 
 

Augstākas izredzes attīstīties tuberkulozei pacientiem ar HIV-1 infekciju ir saistītas ar 

HLA-DQA1*01:03 alēli (OR = 3,85, p = 0,014; 95% ticamības intervāls ir 1,31–11,29) un 

05:01 alēli (OR = 1,48, p = 0,048; 95% ticamības intervāls ir 1,01–2,19). Tādējādi abi gēni ir 

riska faktori. Ja pacienta genotipā ir HLA-DQA1*01:03 gēns, tad risks attīstīties tuberkulozei 

pacientiem ar HIV-1 infekciju ir augstāks 3,85 reizes, savukārt HLA-DQA1*05:01 alēle 

asociējas ar 1,48 reizes augstāku risku pievienoties tuberkulozes infekcijai nekā tiem 

pacientiem ar HIV-1infekciju, kuriem šīs HLA-DQA1* gēna alēles neatrod. 
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4.1.3. HLA-DQB1* gēna polimorfisma analīze 

 

HLA-DQB1* lokusa analīze atklāj arī gan protektīvu, gan riska efektu alēlēm. 

Protektīvs efekts tika konstatēts HLA-DQB1*05:02 (OR = 0,30, p = 0,004; 95% ticamības 

intervāls ir 0,13–0,67) un DQB1*06:02 (OR = 0,34, p < 0,001; 95% ticamības intervāls ir 

0,21–0,56) alēlēm. Ar HLA-DQB1*05:02 alēli asociējas 3,33 reizes zemāks risks, bet ar  

HLA-DQB1*06:02 alēli asociējas 2,94 reizes zemāks risks. 

Analīze atklāj arī riska faktorus HLA-DQB1* lokusā. Augstāks sastopamības biežums 

HIV-1/TB grupā nekā HIV-1 grupā ir konstatēts HLA-DQB1*02:01 (OR = 1,78, p = 0,018; 

95% ticamības intervāls ir 1,10–2,87) un HLA-DQB1*04:01(OR = 7,16, p < 0,001;  

95% ticamības intervāls ir 2,80–18,30) alēlēm. Izredžu attiecības izvērtējums liecina, ka 

pacientiem ar HIV-1 infekciju tuberkuloze attīstās 1,78 reizes biežāk, ja to genotipā ir  

HLA-DQB1*02:01 alēle. Savukārt, ja pacienta genotipā ir HLA-DQB1*04:01 alēle, risks 

saslimt ar tuberkulozi ir 7,16 reizes augstāks nekā pacientiem ar HIV-1 infekciju bez minētās 

HLA-DQB1* gēna alēles. HLA-DQB1* gēna alēļu salīdzinājuma rezultāti ir atspoguļoti  

4.3. tabulā. 

 

4.3. tabula 

HLA-DQB1* gēna alēļu sastopamības salīdzinājums HIV-1/TB un HIV-1 grupā 

 

DQB1
*
 

gēna 

alēles 

HIV-1/TB 

(n = 158) 

HIV-1 

(n = 100) 

χ
2
 p OR 

OR 95% CI 
p Alēļu skaits 

(n = 316) 

Alēļu skaits 

(n = 200) 

Abs. b. Rel. b. Abs. b. Rel. b. Apakšā Augšā 

02:01 71 0,225 28 0,140 5,67 0,017 1,78 1,10 2,87 0,018 

03:01 66 0,209 44 0,220 0,09 0,763 0,94 0,61 1,44 0,763 

03:02 34 0,108 17 0,085 0,70 0,402 1,30 0,70 2,39 0,403 

03:03 5 0,016 3 0,015 0,01 0,941 1,06 0,25 4,47 0,941 

03:04 2 0,006 0 0,000 1,27 0,524
a 

3,19
b 

0,15 66,74 0,453 

03:05 0 0,000 1 0,005 1,58 0,388
a 

0,21
b 

0,01 5,18 0,342 

04:01 49 0,155 5 0,025 22,11 0,000 7,16 2,80 18,30 0,000 

05:01 45 0,142 36 0,180 1,31 0,253 0,76 0,47 1,22 0,254 

05:02 9 0,028 18 0,090 9,35 0,002 0,30 0,13 0,67 0,004 

06:01 5 0,016 1 0,005 1,25 0,264 3,20 0,37 27,59 0,290 

06:02 30 0,095 47 0,235 18,93 0,000 0,34 0,21 0,56 0,000 
 

Abs. b. – absolūtais biežums. Rel. b. – relatīvais biežums. χ
2 

– hī kvadrāta kritērijs. OR – izredžu attiecība. CI – 

ticamības intervāls 
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4.1.4. HLA II klases gēnu protektīvās un riska alēles HIV-1/TB grupā 

 

Kopumā analīzes rezultāti atklāj statistiski nozīmīgu atsevišķo alēļu asociāciju ar 

tuberkulozes attīstību pacientiem ar HIV-1 infekciju HLA-DRB1*, HLA-DQA1* un  

HLA-DQB1* lokusos. Sakārtojot protektīvos faktorus pēc novērotajiem attiecību izredžu 

efektiem, var izveidot šādu secību ar dilstošu protektīvu efektu: vislielākais protektīvais efekts 

ir novērots HLA-DQB1*05:02 alēlei (3,33 reizes zemāks risks), tad seko  

HLA-DQB1*06:02 alēle (2,94 reizes zemāks risks), tad HLA-DQA1*01:02 alēle (1,82 reizes 

zemāks risks), tad HLA-DRB1*01 alēle (1,79 reizes zemāks risks) un  

HLA-DQA1*01:01 alēle (1,75 reizes zemāks risks).  

Līdzīgi pēc attiecību izredžu efektiem tiek sakārtoti riska faktori. Veidojas šāda secība: 

visaugstākais risks pievienoties tuberkulozei pacientiem ar HIV-1 infekciju ir asociēts ar 

HLA-DQB1*04:01 alēli (7,16 reizes augstāks risks), tad seko HLA-DQA1*01:03 alēle  

(3,85 reizes augstāks risks), tad HLA-DQB1*02:01 alēle (1,78 reizes augstāks risks) un  

HLA-DQA1*05:01 alēle (1,48 reizes augstāks risks). Pārējām identificētajām HLA II klases 

alēlēm netika konstatēta saistība ar tuberkulozes predispozīciju vai rezistenci HIV-1 infekcijas 

laikā (4.1. attēls). 

 

 
 

4.1. attēls. HLA II klases gēnu riska un protektīvo alēļu novērtējums 

Zilā krāsa norāda protektīvo alēļu un sarkanā krāsa – riska alēļu efektus.  

Negatīvie skaitļi simbolizē riska samazināšanos 
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4.2. Vīrusa slodzes un imunoloģisko rādītāju salīdzinājums HIV-1/TB un HIV-1 grupā 

 

Lai salīdzinātu vīrusa slodzes rādītāju (HIV RNS), CD4
+ 

šūnu skaitu, IL-1, IL-10,  

IL-18 un IFN-γ rādītājus HIV-1/TB un HIV-1 grupā, tika veikts izvēlēto rādītāju centrālo 

tendenču salīdzinājums. Statistikas kritērija izvēle pamatojās uz sadalījuma formas atbilstību 

normālajam sadalījumam. Gan Kolmogorova-Smirnova tests ar Liliforsa korekciju, gan 

Šapiro-Vilka tests norādīja uz būtisku novirzi no normālā sadalījuma visos kritērijos. Tāpēc 

centrālo tendenču salīdzinājumam tika izvēlēts Manna-Vitnija kritērijs. 

Starp HIV-1/TB un HIV-1 grupām tika atklātas statistiski nozīmīgas atšķirības  

(4. 4. tabula). 

 

4.4. tabula 

HIV RNS, CD4
+
, interleikīnu un IFN-γ rādītāju salīdzinājums HIV-1/TB un HIV-1 grupā 

 

Mērījumi 

HIV-1/TB 

(n = 158) 

HIV-1 

(n = 100) 
Manna-Vitnija 

U vērtība 
M SD M SD 

HIV RNS, kopijas/ml 7,44∙10
5
 1,11∙10

6
 8,11∙10

4
 3,40∙10

5
 3313,00*** 

CD4
+
, šūnas/μl 171,53 149,64 694,57 202,58 223,00*** 

IL-1β, pg/ml 1,83 4,50 4,94 5,32 4234,00*** 

IL-10, pg/ml 12,51 9,57 11,00 8,95 6950,50 

IL-18, pg/ml 572,16 276,88 606,46 274,07 7316,50 

IFN-γ, pg/ml 10,21 29,03 4,22 10,28 7638,50 
 

M – vidējā vērtība. SD – standarta novirze. *** p<0,001 

 

Vīrusa slodzes (HIV RNS) rādītāji ir augstāki HIV-1/TB grupā nekā HIV-1 grupā 

(7,44∙10
5 

kopijas/ml pret 8,11∙10
4
 kopijām/ml). Toties CD4

+ 
šūnu skaits pacientiem ar HIV-1 

un tuberkulozes infekciju ir vidēji 171, 53 šūnu/μl, bet pacientiem ar HIV-1 infekciju bez 

tuberkulozes ir 694, 57 šūnu/μl (4.2. attēls). 

 

  

4.2. attēls. HIV RNS un CD4
+
 vidējās vērtības HIV-1/TB un HIV-1 grupā 
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Vidējie IL-1β rādītāji ir vidēji 2,5 reizes zemāki pacientiem ar HIV-1 un tuberkulozes 

infekciju nekā pacientiem ar HIV-1 monoinfekciju. Jānorāda arī, ka starp grupām nav 

statistiski nozīmīgu atšķirību IL-10, IL-18 un IFN-γ rādītājos (4.3. attēls). 

 

  

  

4.3. attēls. Citokīnu vidējās vērtības HIV-1/TB un HIV-1 grupā 

 

 

4.3. Ģenētisko faktoru, vīrusa slodzes un imunoloģisko rādītāju ieguldījums  

HIV asociētās tuberkulozes attīstībā 

 

Divos iepriekšējos salīdzinājumos tika atklātas vairākas atšķirības starp HIV-1/TB un 

HIV-1 grupu. Tika konstatētas atšķirības HLA II klases gēnu alēļu sastopamības biežumā, 

vīrusa slodzes rādītājos, CD4
+
 šūnu skaitā un IL-1β līmenī. Lai novērtētu, cik lielā mērā 

nosauktie rādītāji atšķiras abās grupās un kāds ir minēto faktoru ieguldījums HIV asociētās 

tuberkulozes attīstībā, tika izveidots regresijas modelis. Analīzei tika izvēlēts loģistiskās 

regresijas modelis ar HIV-1/TB vai HIV-1 grupu kā atkarīgo mainīgo lielumu un HLA II 

klases DRB1*, DQA1* un DQB1* lokusu alēlēm, kuras šī darba ietvaros tika identificētas kā 

protektīvie un riska faktori, vīrusa slodzes, CD4
+
, IL-1β, IL-10, IL-18 un IFN-γ rādītājiem kā 

neatkarīgajiem mainīgajiem lielumiem. 
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Tika izmantota hierarhiskā regresija. Pirmajā solī analīzē tika iekļautas HLA-DRB1*, 

HLA-DQA1* un HLA-DQB1* gēnu protektīvās un riska alēles, un dzimums, kura 

iespējamais efekts bija jākontrolē. Otrajā solī alēles tika papildinātas ar vīrusa slodzes un 

imunoloģiskajiem rādītājiem, kuros atklājas statistiski nozīmīgas atšķirības starp HIV-1/TB un 

HIV-1 grupām. Mainīgie lielumi tika iekļauti modelī pēc enter principa. Rezultāti ir 

atspoguļoti 4.5. tabulā. 

 
4.5. tabula 

HIV-1/TB un HIV-1 grupas hierarhiskā loģistiskā regresija uz HLA II klases gēnu alēlēm,  

vīrusa slodzi un imunoloģiskajiem rādītājiem 
 

1. solis (HLA II klases alēles): 

modeļa χ
2
 (10) = 60,91, p < 0,001; 

Nagelkerke R
2
 = 0,29. 

B S.E. B Wald OR 
OR 95% CI 

Neatkarīgie mainīgie lielumi Apakš. Augš. 

DRB1*01 −0,36 0,33 1,19 0,70 0,37 1,33 

DQA1*01:01 −1,34 0,44 9,24** 0,26 0,11 0,62 

DQA1*01:02 −0,69 0,54 1,66 0,50 0,18 1,44 

DQA1*01:03 0,59 0,73 0,64 1,80 0,43 7,53 

DQA1*05:01 0,29 0,36 0,68 1,34 0,67 2,69 

DQB1*02:01 0,40 0,37 1,20 1,50 0,73 3,08 

DQB1*04:01 0,99 0,59 2,78 2,69 0,84 8,63 

DQB1*05:02 −1,29 0,57 5,09* 0,27 0,09 0,84 

DQB1*06:02 −0,91 0,40 5,11* 0,40 0,18 0,89 

Dzimums 0,30 0,32 0,90 1,36 0,72 2,56 

2. solis (HLA II klases alēles un 

HIV RNS, CD4
+
, interleikīnu un 

IFN-γ rādītāji): 

modeļa χ
2
 (2) = 286,35, p < 0,001; 

soļa χ
2
 (1) = 225,45, p < 0,001; 

 Nagelkerke R
2
 = 0,90. 

B S.E. B Wald OR OR 95% CI 

Neatkarīgie mainīgie lielumi     Apakš. Augš. 

DRB1*01 −1,84 1,09 2,88 0,16 0,02 1,33 

DQA1*01:01 −1,39 1,37 1,02 0,25 0,02 3,68 

DQA1*01:02 −1,65 1,52 1,19 0,19 0,01 3,73 

DQA1*01:03 0,16 1,90 0,01 1,17 0,03 48,44 

DQA1*05:01 1,31 0,93 2,01 3,72 0,60 22,93 

DQB1*02:01 0,30 1,05 0,08 1,35 0,17 10,63 

DQB1*04:01 0,12 1,45 0,01 1,12 0,07 19,36 

DQB1*05:02 0,97 1,44 0,47 2,68 0,16 45,29 

DQB1*06:02 0,61 1,00 0,37 1,84 0,26 13,18 

Dzimums 0,64 0,83 0,59 1,89 0,37 9,68 

HIV RNS kopijas/ml 0,00 0,00 0,11 1,00 1,00 1,00 

CD4
+
, šūnas/μl −0,02 0,01 24,64*** 0,98 0,97 0,99 

IL-1β, pg/ml −0,09 0,06 1,94 0,92 0,81 1,04 
 

χ
2 

– hī kvadrāta kritērijs. B – nestandartizēts koeficients. S.E. – standartkļūda. Wald – koeficinta nozīmības 

parbaudes kritērijs. OR – izredžu attiecība. CI – ticamības intervāls. * p<0,05. ** p<0,01. *** p<0,001 
 

Rezultāti parāda, ka pirmajā regresijas solī ir panākts samērā zems grupu atšķirību 

izskaidrojošais efekts (Nagelkerke R
2
 rādītājs ir 0,29), bet otrajā solī pakāpe, kurā modelis 
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izskaidro atšķirības starp HIV-1 un HIV-1/TB grupām, ir ievērojami augstāka (Nagelkerke R
2
 

rādītājs ir 0,91). Tas nozīmē, ka, pievienojot otrajā solī vīrusa slodzes, CD4
+ 

un IL-1β 

rādītājus, tiek izskadrots 91% no neatkarīgā mainīgā lieluma variācijas. Tādējādi pakāpe, kurā 

rādītāji atšķir grupas, ir augsta. 

Otrajā solī ir panākts arī samērā augsts korektas pētījuma dalībnieku klasifikācijas 

līmenis pēc minētiem rādītajiem. Ja pirmajā solī pareizi identificēti 73,4% no gadījumiem 

(54,0% HIV-1 grupā un 85,9% HIV-1/TB grupā), tad otrajā solī tie ir 95,3% (96,0% HIV-1 

grupā un 94,9% HIV-1/TB grupā).  

Analīzes rezultāti liecina, ka galvenais mainīgais lielums, kas atšķir divas grupas, ir 

CD4
+
 līmenis. Negatīvais B koeficients un OR rādītājs, kas ir statistiski nozīmīgi zemāks par 

1,00, liecina, ka tieši zemi CD4
+
 rādītāji prognozē tuberkulozes attīstību HIV-1 inficētiem 

cilvēkiem. Kaut gan pirmajā regresijas solī trīs no iekļautajām HLA II klases gēnu alēlēm 

(HLA-DQA1*01:01; HLA-DQB1*05:02; HLA-DQB1*06:02) uzrādīja statistiski ticamu 

asociāciju ar tuberkulozes attīstību pacientiem ar HIV-1 infekciju, otrajā solī šie mainīgie 

lielumi vairs neasociējas nozīmīgi ar piederību grupai. 

Novērotās regresiju koeficientu izmaiņas hierarhiskās regresijas analīzes rezultātā 

liecina par to, ka alēļu efekti ir tieši vai pastarpināti saistīti ar CD4
+
 līmeni. Šis pieņēmums 

par saistībām tika analizēts nākamajā solī. 

 

 

4.4. Faktoru savstarpējā saistība HIV-1/TB un HIV-1 apvienotajā grupā 

 

Lai pārbaudītu izvirzīto pieņēmumu par alēļu tiešu vai netiešu saistību ar  

CD4
+
 rādītājiem, tika veikta korelāciju analīze. Analīzē tika iekļauti CD4

+
, vīrusa slodzes, 

interleikīnu un IFN-γ rādītāji. Ņemot vērā to, ka atzinums par alēļu efektiem ir iegūts divu 

pacientu grupu salīdzinājuma rezultātā, abu grupu rādītāji tika analizēti kopā. Pamatojoties uz 

iepriekšējo atzinumu par sadalījuma veidu, analīzē tika izmantots Spīrmena rangu korelācijas 

koeficients. 

Apvienotajā grupā iegūtie rezultāti apliecina tiešu saistību starp CD4
+
 šūnu skaitu un 

HLA II klases gēnu alēlēm, kuras ir identificētas kā protektīvie vai riska faktori. Pozitīvu 

saistību CD4
+
 šūnu skaitam novēro ar protektīvajām alēlēm: HLA-DRB1*01,  

HLA-DQA1*01:02, HLA-DQB1*05:02 un HLA-DQB1*06:02 alēlēm, kas atbilst retākai 

alēļu sastopamībai HIV-1/TB grupā. Savukārt negatīvu saistību konstatē CD4
+
 šūnu skaitam 

ar riska alēlēm: HLA-DQA1*01:03, HLA-DQA1*05:01, HLA-DQB1*02:01 un  



60 

HLA-DQB1*04:01, kas liecina par zemāku CD4
+
 līmeni pacientiem ar biežāku riska alēļu 

sastopamību HIV-1/TB grupā (4.6. tabula). 

 

4.6. tabula 

Vīrusa slodzes un imunoloģisko rādītaju savstarpējā saistība ar HLA II klases gēnu alēlēm  

HIV-1 un HIV-1/TB apvienotajā grupā (n = 258) 
 

Rādītāji HIV RNS, 

kop/ml 

CD4
+
, 

šūnu/μl 

IL-1β, 

pg/ml 

IL-10, 

pg/ml 

IL-18, 

pg/ml 

IFN-γ, 

pg/ml 

HIV RNS, kop/ml --      

CD4
+
, šūnu/μl −0,53

***
 --     

IL-1β, pg/ml −0,21
**

 0,37
***

 --    

IL-10, pg/ml 0,33
***

 −0,18
**

 −0,09 --   

IL-18, pg/ml 0,24
***

 0,02 0,05 0,45
***

 --  

IFN-γ, pg/ml 0,26
**

 −0,06 0,03 0,50
**

 0,51
**

 -- 

DRB1*01 −0,16
*
 0,17

**
 0,14

*
 0,05 0,00 −0,05 

DQA1*01:01 −0,08 0,10 0,08 0,04 0,07 −0,02 

DQA1*01:02 −0,06 0,20
**

 0,05 −0,14
*
 −0,06 −0,03 

DQA1*01:03 0,09 −0,19
**

 −0,07 0,05 −0,05 0,03 

DQA1*05:01 0,19
**

 −0,17
**

 −0,09 0,08 −0,04 0,02 

DQB1*02:01 0,13
*
 −0,19

**
 −0,09 −0,04 −0,04 −0,04 

DQB1*04:01 0,14
*
 −0,27

***
 −0,12

*
 0,16

*
 0,06 0,04 

DQB1*05:02 −0,06 0,19
**

 0,15
*
 −0,15

*
 −0,02 −0,07 

DQB1*06:02 −0,21
**

 0,30
***

 0,19
**

 −0,08 0,05 0,02 
 

Riska alēles ir iezīmētas sarkanā krāsā. Protektīvās alēles ir iezīmētas zilā krāsā.  

* p<0,05. ** p<0,01. *** p<0,001 
 

Jānorāda, ka tikai HLA-DQA1*01:01 alēle nav uzrādījusi tiešu saistību ar  

CD4
+
 rādītāju, neņemot vērā tās protektīvo efektu (4.4. attēls). 

 

 
 

4.4. attēls. CD4
+
 šūnu skaita saistības HIV-1 un HIV-1/TB apvienotajā grupā 

Riska alēles ir iezīmētas sarkanā krāsā. Protektīvās alēles ir iezīmētas zilā krāsā. 

Sarkanās bultiņas apzīmē negatīvu, bet zilās bultiņas – pozitīvu saistību starp parametriem 
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Vīrusa slodzes (HIV RNS) rādītāji statistiski nozīmīgi negatīvi korelē ar CD4
+
 šūnu 

līmeni. Tā ir visciešākā korelācija no atklātajām šajā analīzes solī (4.5. attēls). 

 

 
 

4.5. attēls. HIV RNS un CD4 korelācijas diagramma apvienotajā HIV-1 un HIV-1/TB grupā 

HIV RNS rādītāji ir prezentēti logaritmiskajā skalā ar bāzi 10 

 

Kopējā grupā negatīva korelācija tika novērota starp vīrusa slodzes un IL-1β 

rādītājiem, savukārt vīrusa slodze ir pozitīvi saistīta ar IL-10, IL-18 un IFN-γ rādītājiem. 

Pozitīva saistība tika atrasta arī starp CD4
+
 līmeni un IL-1β. Vāja negatīva korelācija tika 

atklāta starp CD4
+
 un IL-10 rādītājiem. Savstarpēji pozitīvi korelē arī IL-10, IL-18 un IFN-γ 

rādītāji. 

 

 

4.5. Faktoru savstarpējā saistība HIV-1/TB grupā 

 

Lai plašāk izpētītu iespējamo HLA-DRB1*, HLA-DQA1* un HLA-DQB1* gēnu 

protektīvo un riska alēļu saistību ar pārējiem rādītājiem vienas grupas ietvaros, korelāciju 

analīzē bez vīrusa slodzes, CD4
+
, IL-1β, IL-10, IL-18 un IFN-γ rādītājiem tika iekļauti arī 

papildu rādītāji: demogrāfiskie rādītāji, laiks līdz tuberkulozes diagnozes uzstādīšanai, 

oportūnistisko infekciju profilakses izmantošana (tika uzsākta pacientiem ar CD4
+
 skaitu  

< 200 šūnām/μl) un slimības iznākums (dzīvs/miris), kā tas fiksēts medicīniskajos 

dokumentos uz 2016. gada 1. janvāri. Aprēķinā tika izmantots Spīrmena rangu korelācijas 

koeficients (4.7. tabulā). 
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Vīrusa slodzes saistība ar citiem mainīgajiem lielumiem 

Rezultāti rāda, ka HIV RNS rādītāji statistiski nozīmīgi negatīvi korelē ar 

CD4
+
 rādītājiem un ir pozitīvi saistīti ar IL-10, IL-18 un IFN-γ rādītājiem. Augstāki HIV RNS

rādītāji ir HIV-1/TB pacientiem, kuriem ir īsāks laiks starp pacienta reģistrāciju HIV-1 

inficēto reģistrā un tuberkulozes atklāšanu. Zemāki HIV RNS rādītāji ir arī pacientiem ar 

HLA-DQB1*06:02 alēli, kuras protektīvais efekts tika atklāts HIV-1 grupas un HIV-1/TB 

grupas salīdzinājumā. 

CD4
+
 sūnu skaita saistība ar citiem mainīgajiem lielumiem 

Kā aprakstīts iepriekš, līdzīgi HIV-1 un HIV-1/TB apvienotās grupas analīzei 

HIV-1/TB pacientiem CD4
+ 

šūnu skaits ir negatīvi saistīts ar vīrusa slodzi. Korelāciju analīze

starp CD4
+
 un ģenētiskiem marķieriem parāda, ka augstāki CD4

+
 rādītāji pozitīvi asociējas ar

HLA-DRB1*01 alēli un HLA-DQA1*01:02 alēli (4.6. attēls). 

4.6. attēls. CD4
+ 

šūnu skaita saistība ar ģenētiskajiem marķieriem, citokīniem 

un vīrusa slodzi HIV-1/TB grupā 

Riska alēles ir iezīmētas sarkanā krāsā. Protektīvās alēles ir iezīmētas zilā krāsā.  

Sarkanās bultiņas apzīmē negatīvu saistību, bet zilās bultiņas – pozitīvu saistību 

Abas alēles ir identificētas kā protektīvās alēles HIV-1 un HIV-1/TB grupu 

salīdzinājumā. Ir atklāta arī CD4
+
 rādītāju statistiski nozīmīga negatīva asociācija ar

HLA-DQB1*04:01 alēli. Šī alēle ir identificēta kā riska faktors klīnisko grupu salīdzinājumā. 
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Korelāciju esamība HIV-1/TB grupā papildus apstiprina CD4
+ 

šūnu skaita un alēļu savstarpējo

saistību, kas tika atklāta apvienotās grupas analīzē. 

Tiek novērota CD4
+
 rādītāju negatīva asociācija ar uzsākto oportūnistisko infekciju

profilaksi, kas apliecina CD4
+
 šūnu skaita pazeminājumu kā kritēriju oportūnistisko infekciju

profilakses uzsākšanai. Vidēji cieša korelācija starp šiem rādītājiem (r = −0,38) norāda uz 

iespējamiem papildu ietekmējošiem faktoriem, kuri var būt saistīti gan ar CD4
+
 rādītāju

izmaiņām terapijas laikā, gan ar pacientu atteikšanos no profilakses vai nelīdzestību terapijas 

laikā. Papildus tika novērota saistība starp CD4
+
 šūnu skaitu un slimības iznākumu uz

2016. gada 1. janvāri. Augstāki CD4
+
 rādītāji ir pacientiem, kas 2016. gada 1. janvārī bija

dzīvi. 

Korelāciju analīze starp CD4
+
 šūnu skaitu un citokīniem parāda negatīvu saistību tikai

ar IL-10 līmeni. Citu citokīnu līmeņi nav saistīti ar CD4
+ 

šūnu skaitu, bet saglabājas pozitīva

saistība starp IL-10, IL-18 un IFN-γ, kas tika atklāts apvienotā HIV-1 un HIV-1/TB grupu 

analīzē. Jānorāda, ka CD4
+
 šūnu skaits nav saistīts ar pacienta vecumu un dzimumu, kā arī ar

laika intervālu starp pacienta reģistrāciju HIV-1 pacientu reģistrā un tuberkulozes 

diagnosticēšanu. 

Protektīvo un riska alēļu saistība ar citiem mainīgajiem lielumiem 

Protektīvo un riska alēļu saistība ar citokīnu līmeņiem nav cieša, un saistību novēro 

tikai IL-10 līmenim. Tika konstatēts, ka IL-10 rādītāji nozīmīgi pozitīvi ir saistīti ar 

HLA-DQB1*04:01 alēli (riska faktors) un negatīvi saistīti ar HLA-DQB1*06:02 alēli 

(protektīvais faktors). 

No visām protektīvajām un riska alēlēm ar vīrusa slodzi ir saistīta tikai protektīvā alēle 

HLA-DQB1*06:02. Pacientiem ar šo alēli vīrusa slodzes (HIV RNS) rādītāji ir zemāki nekā 

HIV-1/TB pacientiem bez šīs alēles. Turklāt HLA-DQB1*06:02 alēles sastopamība asociējas 

arī ar ilgāku intervālu starp HIV-1 un tuberkulozes diagnosticēšanu. Lai gan asociācija starp 

šiem rādītājiem nav cieša, tās virziens saskan ar alēles protektīvo efektu (4.7. attēls). 
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4.7. attēls. Ģenētisko marķieru saistības ar citokīniem, vīrusa slodzi, CD4
+
  

        un intervālu starp HIV-1 un tuberkulozes diagnosticēšanu 

Riska alēles ir iezīmētas sarkanā krāsā. Protektīvās alēles ir iezīmētas zilā krāsā. 

Sarkanās bultiņas apzīmē negatīvu saistību, bet zilās bultiņas – pozitīvu saistību 

 

Korelāciju analīzē novēro arī vairākas HLA II klases alēļu savstarpējās sakarības, kas 

norāda uz iespējamām alēļu kombinācijām ģenētiskajā profilā. Kaut arī šo sakarību analīze 

nav šā darba mērķis, jānorāda, ka ciešāka pozitīva korelācija ir starp HLA-DQA1*01:02 un 

HLA-DQB1*05:02 alēlēm, kas abas ir protektīvas. Savukārt ciešāka negatīva korelācija ir 

starp protektīvo HLA-DQB1*06:02 alēli un riska alēli HLA-DQA1*05:01. 

 

 

Laiks līdz tuberkulozes atklāšanai, oportūnistisko infekciju profilakses uzsākšana, 

slimības iznākums un to saistība ar citiem mainīgajiem lielumiem 

 

Ņemot vērā, ka bieži vien pastāv grūtības identificēt reālo HIV-1 infekcijas sākuma 

laiku, laika novērtēšanai līdz tuberkulozes diagnozes pierādīšanai par atskaites punktu tika 

pieņemta pacienta reģistrācija HIV-1 inficēto reģistrā. Ir konstatēts, ka garāks laika periods 

līdz tuberkulozes atklāšanai ir cilvēkiem ar zemāku vīrusa slodzi, zemākiem IL-10 un IFN-γ 

līmeņiem, kā arī cilvēkiem ar HLA-DQB1*06:02 alēli, kuras protektīvo efektu atklāja HIV-1 

un HIV-1/TB grupu salīdzinājums (4.8. attēls). 
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4.8. attēls. Tuberkulozes atklāšanas laika saistība ar ģenētiskajiem marķieriem, vīrusa slodzes,  

CD4
+
 šūnu skaita un citokīnu rādītājiem 

Riska alēles ir iezīmētas sarkanā krāsā. Protektīvās alēles ir iezīmētas zilā krāsā.  

Sarkanās bultiņas apzīmē negatīvu saistību, bet zilās bultiņas – pozitīvu saistību 
 

Savukārt slimības iznākums, kas bija fiksēts dokumentos kā „dzīvs” vai „miris” uz 

2016. gada 1. janvāri, ir saistīts ar diviem mainīgajiem. Pacientiem, kuri šajā laikā bija dzīvi, 

tika konstatēti augstāki CD4
+
 šūnu skaita rādītāji un zemāki IL-18 rādītāji. 

Pacienta vecums un dzimums praktiski nav saistīti ar promocijas darbā analizētajiem 

mainīgajiem. Netika konstatēta saistība ar vīrusa slodzi, CD4
+
, interleikīnu un IFN-γ 

rādītājiem, kā arī ar HLA II klases alēļu sastopamību. Vienīgi vāja korelācija tika novērota 

dzimumam ar uzsākto oportūnistisko infekciju profilaksi, kas liecina par minimālo uzsāktas 

profilakses pārsvaru vīriešu grupā. Tomēr jāņem vērā, ka objektīvie rādītāji (piemēram,  

CD4
+
 šūnu skaita līmenis) ar dzimumu nav saistīti, tāpēc, visticamāk, runa ir par lēmumu 

pieņemšanas un sadarbības aspektiem. 
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4.6. Vīrusa slodzes un imunoloģisko rādītāju salīdzinājums pacientiem ar HIV-1 

infekciju un tuberkulozi atkarībā no slimības iznākuma  

 

Ņemot vērā, ka daļa pacientu (33 cilvēki), kas veidoja pētījuma paraugkopu, uz  

2016. gada 1. janvāri bija miruši no HIV asociēto slimību, tostarp tuberkulozes, un citu 

komplikāciju attīstības, tika veikts vidējo rādītāju salīdzinājums dzīvo pacientu un mirušo 

pacientu grupās, lai saprastu CD4
+
 šūnu skaita, vīrusa slodzes, interleikīnu un IFN-γ rādītāju 

līmeni, kas netika novērtēts korelāciju aprēķinu rezultātā. Analīzes rezultāti ir parādīti  

4.8. tabulā. 

 

4.8. tabula 

Vīrusa slodzes un imunoloģisko rādītāju salīdzinājums HIV-1/TB pacientiem atkarībā 

no slimības iznākuma uz 2016. gada 1. janvāri 
 

Mērījumi 

Dzīvs 

(n = 125) 

Miris 

(n = 33) 
Manna-Vitnija 

U vērtība 
M SD M SD 

HIV RNS, kopijas/ml 7,39 ∙10
5
 1,14∙10

6
 7,62∙10

5
 1,03∙10

3
 1846,50 

CD4
+
, šūnas/µl 184,05 149,58 124,88 142,51 1454,00* 

IL-1β, pg/ml 2,02 4,88 1,14 2,51 2040,00 

IL-10, pg/ml 11,82 8,90 15,14 11,54 1700,50 

IL-18, pg/ml 546,86 266,58 667,99 279,94 1566,50* 

IFN-γ, pg/ml 9,30 28,50 13,66 31,19 2002,50 
 

M – vidējā vērtība. SD – standarta novirze. * p<0,05 

 

Analīze atklāj divas statistiski nozīmīgas atšķirības starp grupām. HIV-1/TB 

pacientiem, kuriem uz 2016. gada 1. janvāri medicīniskajā dokumentācija bija fiksēts exitus 

letalis, CD4
+
 šūnu skaits bija zemāks (vidēji 124,88 šūnas/µl) nekā tiem pacientiem, kas šajā 

laikā bija dzīvi (vidēji 184,05 šūnas/µl) (4.9.attēls). 

 

  

4.9. attēls. HIV RNS un CD4
+
 rādītāju atšķirības HIV-1/TB grupā atkarībā no slimības 

iznākuma uz 2016. gada 1. janvāri 
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Starp grupām nav statistiski nozīmīgu atšķirību vīrusa slodzes, IL-1β, IL-10 un IFN-γ 

rādītājos. Savukārt IL-18 rādītāji ir augstāki mirušo pacientu grupā (vidēji 667,99 pg/ml) 

salīdzinājumā ar dzīvo pacientu grupu (vidēji 546,86 pg/ml) (4.10. attēls). 

 

  

  

4.10. attēls. Citokīnu līmeņu atšķirības HIV-1/TB grupā atkarībā no slimības iznākuma  

uz 2016. gada 1. janvāri 
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5. DISKUSIJA 

 

Promocijas pētījuma rezultātā tika atklātas atšķirības starp pacientiem ar HIV-1 

infekciju ar tuberkulozi un bez tuberkulozes HLA II klases gēnu alēļu variantu sastopamības 

biežumā, citokīnu līmeņos, vīrusa slodzes un CD4
+
 T limfocītu skaita rādītājos. Tika noteikts 

galvenais mainīgais, kas atšķir pacientus ar tuberkulozi no pacientiem bez tuberkulozes, un tā 

asociācija ar citiem parametriem. Ir parādīta HLA II klases gēnu riska un protektīvo alēļu 

variantu saistība ar pacienta imunoloģiskā statusa rādītājiem gan HIV asociētās tuberkulozes 

gadījumā, gan neatkarīgi no tuberkulozes koinfekcijas. Tika noteikta visu darbā izmantoto 

mainīgo saistība ar HIV asociētās tuberkulozes norises rādītājiem. 

 

 

5.1. Tuberkulozes uzņēmības risks pacientiem ar HIV-1 infekciju atkarībā no HLA II 

klases gēnu alēlēm 

 

Veicot HLA II klases DRB1*, DQA1* un DQB1* gēnu alēļu tipēšanu pacientiem ar 

HIV-1 infekciju un tuberkulozi tika konstatēti turpmāk minētie rezultāti. Ir atklāts, ka 

visaugstākais risks saslimt ar tuberkulozes koinfekciju ir cilvēkiem ar HLA-DQB1* gēna 

04:01 alēli (7,16 reizes augstāks risks nekā tiem pacientiem, kuriem šīs alēles genotipā nav). 

Nedaudz zemāks risks tika konstatēts pacientiem ar HLA-DQA1* gēna 01:03 alēli  

(3,85 reizes augstāks risks). Līdzīgi riski attīstīties tuberkulozes koinfekcijai HIV-1 infekcijas 

laikā ir konstatēti arī cilvēkiem ar HLA-DQB1* gēna 02:01 alēli un HLA-DQA1* gēna  

05:01 alēli (attiecīgi 1,78 reizes augstāks risks un 1,48 reizes augstāks risks nekā cilvēkiem, 

kuriem šo alēļu genotipā nav). 

Piecām HLA II klases gēnu alēlēm ir atklāts protektīvais efekts. Ir konstatēts, ka 

pacientiem ar HIV-1 infekciju, kuriem genotipā ir HLA-DRB1* gēna 01 alēle vai  

HLA-DQA1* gēna 01:01, 01:02 alēle, vai HLA-DQB1* gēna 05:02, 06:02 alēle, 

tuberkulozes infekcija attīstās retāk nekā tiem, kuriem šo alēļu genotipā nav. Pēc izredžu 

attiecību koeficientu izvērtēšanas tika konstatēts, ka viszemākais risks attīstīties tuberkulozei 

HIV-1 infekcijas laikā ir cilvēkiem ar HLA-DQB1* gēna 05:02 alēli (3,33 reizes zemāks 

risks). Nedaudz vājāks protektīvais efekts ir novērots HLA-DQB1* gēna 06:02 alēlei  

(2,94 reizes zemāks risks). Līdzīgi protektīvie efekti piemīt trim alēlēm: HLA-DQA1* gēna 

01:02 alēlei (1,82 reizes zemāks risks), HLA-DRB1* gēna 01 alēlei (1,79 reizes zemāks risks) 

un HLA-DQA1* gēna 01:01 alēlei (1,75 reizes zemāks risks). Citi alēļu varianti neuzrādīja 
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ticamu efektu ar tuberkulozes infekcijas predispozīciju vai rezistenci HIV-1 inficētiem 

cilvēkiem, kas atrodas Latvijas Infektoloģijas centra uzskaitē. 

Tuberkulozes ģenētiskās predispozīcijas faktoru izvērtējums iepriekš tika pētīts 

pacientiem ar HIV-1 infekciju populācijās ar augstu HIV-1 un tuberkulozes infekciju incidenci 

Brazīlijas, Meksikas, Zimbabves, Dienvidindijas un Ziemeļindijas pacientu vidū  

(Teran-Escandon et al., 1999; Louie et al., 2004; Figueiredo et al., 2008; Selvaraj et al., 2008; 

Saikia et al., 2015), kā arī Latvijai ģeogrāfiski tuvā reģionā – Ukrainā (Volikova, 2015). 

Promocijas darbā identificēto alēļu efekti attiecībā uz tuberkulozes attīstības risku sakrita ar 

rezultātu, kas iegūts Ukrainas pacientu grupā (Volikova, 2015). Gan Latvijas pacientu vidū, 

gan Ukrainā aizsargefekts piemīt HLA-DRB1* gēna 01 alēlei. Var domāt, ka šī alēle ir 

nozīmīga tuberkulozes uzņēmības riska mazināšanā pacientiem ar HIV-1 infekciju 

Austrumeiropas teritorijā. 

HLA-DQB1*05:02 un HLA-DQB1*06:02 alēļu efekti nesakrita ar iepriekšējiem 

pētījumiem. Promocijas darbā abas alēles ir identificētas kā protektīvās, bet Brazīlijas un 

Ziemeļindijas pacientu vidū tās ir riska faktori (Figueiredo et al., 2008; Saikia et al., 2015). 

Konstatētās atšķirības var izskaidrot ar atšķirībām populāciju ģenētiskajā profilā, kuras 

ietekmē konkrēto alēļu sastopamības biežumu cilvēku grupās. 

Salīdzinot promocijas darba HLA II klases protektīvās un riska alēles ar pētījumu, kas 

tika veikts Polijā tuberkulozes pacientu vidū (Dubaniewicz et al., 2005), var redzēt, ka 

asociācija ar tuberkulozes predispozīciju sakrīt divās alēlēs (HLA-DQB1* gēna 05:02 un 

02:01 alēle). Lai gan alēļu protektīvais vai riska efekts nesakrīt ar alēļu efektiem, kas 

identificēti Dubaniewicz et al. (2005) darbā, var uzskatīt, ka abām alēlēm ir nozīme 

tuberkulozes uzņēmībā. Rezultātu atšķirība šajā gadījumā var būt saistīta ar to, ka Polijas 

pacientu vidū tuberkulozes uzņēmības risks tika noteikts cilvēkiem bez HIV-1 infekcijas, bet 

promocijas darbā – cilvēkiem ar HIV-1 infekciju. Diemžēl zinātniskajā literatūrā netika atrasti 

dati par HLA II klases gēnu alēļu asociāciju ar tuberkulozes uzņēmību pacientiem ar HIV-1 

infekciju. 

 

 

5.2. Vīrusa slodzes un imunoloģisko rādītāju salīdzinājums HIV-1/TB un HIV-1 grupās 

 

Promocijas darba rezultāti parādīja atšķirības HIV-1 pacientu grupās ar tuberkulozes 

koinfekciju un bez tās vīrusa slodzē, CD4
+
 šūnu skaitā un IL-1β rādītājos. Savukārt atšķirību 

INF-γ, IL-10 un IL-18 starp grupām nebija. Pacientiem ar HIV-1 un tuberkulozi ir augstāka 
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vīrusa slodze, zemāks CD4
+
 šūnu skaits un zemāki IL-1β rādītāji nekā pacientiem ar HIV-1 

infekciju bez tuberkulozes. 

Atšķirības CD4
+ 

šūnu skaitā starp grupām ir saistītas ar grupu atšķirībām HIV-1 

infekcijas stadijā. Pacientiem bez tuberkulozes CD4
+
 vidējais rādītājs bija  

694,57 šūnu/µl ± 202,58, kas atbilst slimības A I – A II stadijai (1. pielikums). HIV-1/TB 

grupā CD4
+
 vidējais rādītājs bija 171,53 šūnu/µl ± 149,53, kas atbilst HIV-1 infekcijas 

klasifikācijas C II – C III stadijai. Gadījumos, kad CD4
+
 šūnu skaits ir zem 200 šūnām/μl, 

pacientiem biežāk novēro ārpusplaušu tuberkulozes un ģeneralizētas tuberkulozes formas 

(Lucas and Nelson, 1994; Lawn et al., 2009). Promocijas darbā HIV-1/TB grupā šo formu 

procents kopā ar plaušu tuberkulozi ar pleirītu un intratorakālo limfzmezglu bojājumu 

sastādīja 52%. 

Starp grupām pastāv atšķirības vīrusa slodzes rādītājos. Vidējais vīrusa slodzes rādītājs 

pacientiem ar HIV-1 un tuberkulozi ir augstāks nekā pacientiem bez tuberkulozes, kaut gan 

visiem HIV-1/TB grupas pacientiem tika izmantota antiretrovirālā terapija. Tas nozīmē, ka 

augstākā virēmija HIV-1/TB pacientiem ir saistīta ar M. tuberculosis persistenci organismā, 

kas pastiprina vīrusu replikāciju (Goletti et al., 1996). Līdzīgas atšķirības tika konstatētas 

Benjamin et al. (2013) pētījumā (Benjamin et al., 2013). 

Citokīnu profila analīze parāda, ka HIV-1 grupā tika konstatēti augstāki IL-1β rādītāji 

nekā HIV-1/TB grupā. Tas ir viens no pirmajiem citokīniem, kas tiek ražots pēc dendrītisko 

šūnu aktivācijas, saskaroties ar vīrusa infekciju. Tā augstāks līmenis ir nepieciešams  

Th0 limfocītu diferenciācijai un Th1 limfocītu aktivācijai, pēc kā seko IFN-γ pieaugums. Tas ir 

viens no svarīgākajiem citokīniem, kas atbild par pretvīrusu imunitātes palaišanu, vīrusu un 

intracelulāru mikroorganismu elimināciju (Clerici and Shearer, 1993; Sharma et al., 2005). 

Tādējādi augstāks IL-1β līmenis pacientiem HIV-1 grupā parāda imūnās reakcijas aktivizāciju 

slimības sākuma fāzē. 

Neatkarīgi no M. tuberculosis klātbūtnes un HIV-1 infekcijas ilguma pacientu seruma 

citokīnu profilā ir novēroti līdzīgi IL-10, IL-18 un IFN-γ līmeņi. Tas var liecināt par imūnās 

sistēmas disfunkciju, kuru uztur hroniskā HIV-1 infekcija un M. tuberculosis klātbūtne 

organismā (Mihret et al., 2014; Siddiqui et al., 2015; Sullivan et al., 2015; Kassa et al., 2016). 

Savukārt atsevišķu citokīnu saistība ar slimības negatīvu iznākumu tiks iztirzāta turpmāk. 

Salīdzināšana citokīnu profilā starp pacientu grupām ar HIV-1 infekciju ar un bez 

tuberkulozes tika veikta arī Benjamin et al. (2013) pētījumā. Šajā pētījumā HIV-1/TB grupā 

tika konstatēts augstāks IFN-γ līmenis nekā HIV-1 pacientiem, kas ir pretēji promocijas darba 

rezultātam. Tajā pašā laikā, līdzīgi promocijas darbam, netika konstatētas atšķirības starp 

grupām IL-10 rādītājos (Benjamin et al., 2013). Atšķirības pētījumu rezultātos var būt saistītas 
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ar to, ka promocijas darbā iekļautie HIV-1/TB pacienti iepriekš bija saņēmuši antiretrovirālo 

terapiju, bet Benjamin et al. (2013) pētījuma dalībniekiem imunoloģiskā statusa rādītāji tika 

izmeklēti pirms antiretrovirālās terapijas nozīmēšanas. 

Jānorāda, ka vidējie IL-10 rādītāji pētījuma grupās (HIV-1 grupā – 11,00 pg/ml un 

HIV-1/TB grupā – 12,51 pg/ml) ir augstāki nekā IFN-γ vidējie rādītāji (HIV-1 grupā –  

4,22 pg/ml un HIV-1/TB grupā – 10,21 pg/ml). Tas liecina par Th2 citokīnu pārsvaru HIV-1 

infekcijas sākuma fāzē, kas varētu sekmēt turpmāku tuberkulozes attīstību šiem pacientiem 

(Demissie et al., 2004). Tomēr slimības dinamika netika izvērtēta promocijas darba ietvaros, 

nemot vērā šķērsgriezuma pētījuma dizainu. Th2 citokīnu izdales dominēšana HIV-1/TB grupā 

var liecināt arī par smagu HIV-1 infekcijas (Clerici and Shearer, 1993;  

Dlugovitzky et al., 1997) vai tuberkulozes infekcijas gaitu (Demissie et al., 2004). Līdzīgs 

citokīnu profils ir raksturīgs ārpusplaušu un miliārās tuberkulozes gadījumā (Sharma et al., 

2002; Hasan et al., 2009). Šīs formas veidoja pusi pētījuma HIV-1/TB grupā. 

 

 

5.3. Faktoru ieguldījums HIV asociētās tuberkulozes attīstībā 

 

Ģenētisko marķieru analīze, vīrusa slodzes un imunoloģisko rādītāju analīze parādīja, 

ka starp HIV-1 un HIV-1/TB grupām pastāv atšķirības vairākos rādītājos. Tika konstatētas 

HLA II klases gēnu alēles, kuru klātbūtne paaugstina vai pazemina tuberkulozes attīstības 

risku, un atšķirības vīrusa slodzē, CD4
+
 šūnu skaitā un IL-1β rādītājos. Savukārt minēto 

faktoru identificēšana nedod iespēju atbildēt uz jautājumu, kāds ir minēto faktoru pienesums, 

kas varētu izskaidrot tuberkulozes pievienošanos HIV-1 infekcijas gadījumā, un ar ko ir 

asociēta ģenētisko faktoru loma HIV asociētās tuberkulozes gadījumā. Atbildes uz šiem 

jautājumiem var dot iespēju papildināt zināšanas par HIV asociētās tuberkulozes patoģenēzi. 

Ģenētisko marķieru, vīrusa slodzes, citokīnu līmeņa un CD4
+
 šūnu skaita ieguldījums 

tuberkulozes attīstībā HIV-1 infekcijas gadījumā tika izvērtēts hierarhiskās regresijas analīzē. 

Ģenētisko marķieru nozīme HIV-1 un HIV-1/TB grupu atšķirībās tika pārbaudītas 

hierarhiskās regresijas pirmajā solī, kad tika izvērtētas protektīvās, riska alēles un dzimuma 

faktors. Savukārt otrajā solī regresijas analīze iekļāva visus faktorus (ģenētiskie marķieri, 

vīrusa slodze, CD4
+
 šūnu skaits, IL-1β un dzimums). Rezultāti parādīja, ka starp visiem 

faktoriem, kas atšķir HIV-1/TB un HIV-1 grupas, galvenais mainīgais lielums ir CD4
+
 šūnu 

skaits. Savukārt tas, ka alēles otrajā regresijas solī zaudēja savu prognostisku nozīmi, liecina 

par to, ka alēļu efekti ir tieši vai pastarpināti saistīti ar CD4
+
 šūnu līmeni, kas tika apstiprināts 

ar korelācijas analīzes palīdzību. 
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Korelācijas analīzes rezultāti pierādīja saistību starp CD4
+
 šūnu skaitu un alēlēm  

HIV-1/TB un HIV-1 pacientu apvienotajā grupā, jo grupa kopumā raksturo visus pētījuma 

pacientus ar HIV-1 infekciju. No deviņām identificētajām riska un protektīvajām alēlēm 

saistību ar CD4
+
 šūnu skaitu uzrādīja astoņas HLA II klases gēnu alēles: HLA-DRB1*01, 

HLA-DQA1*01:02, HLA-DQA1*01:03, HLA-DQA1*05:01, HLA-DQB1*02:01,  

HLA-DQB1*04:01, HLA-DQB1*05:02 un HLA-DQB1*06:02. Būtiski ir tas, ka pacientiem 

ar protektīvajām alēlēm tika atklāta pozitīva saistība ar CD4
+
 šūnu skaitu, toties pacientiem ar 

riska alēlēm tika konstatēta negatīva saistība ar CD4
+
 šūnu skaitu, kas parāda riska un 

protektīvo alēļu ietekmes virzienu uz CD4
+
 T limfocītiem. 

Korelācijas analīze pierādīja arī ticamas sakarības starp trim alēlēm (HLA-DRB1*01, 

HLA-DQA1*01:02 un HLA-DQB1*04:01) un CD4
+
 šūnu skaitu HIV-1/TB grupā, kas 

apliecināja to, ka HLA II klases DRB1*, DQA1* un DQB1* gēnu polimorfisms ir asociēts ar 

CD4
+
 šūnu skaita līmeni. Ņemot vērā, ka CD4

+
 šūnu skaits ir rādītājs, kas liecina par HIV-1 

infekcijas stadiju un slimības progresu (Saah et al., 1998), tā asociācija ar riska un 

protektīvajām alēlēm papildus apstiprina alēļu nozīmi HIV-1 infekcijas gaitā un līdz ar to – 

tuberkulozes attīstības risku. 

Atklātās sakarības starp CD4
+
 limfocītu skaitu un alēlēm var izskaidrot ar to, ka  

CD4
+
 T limfocītu aktivācijai un tam sekojošai specifiskās imūnās atbildes palaišanai pret 

konkrētu antigēnu ir nepieciešama mijiedarbība starp T limfocīta receptoru un MHC II klases 

molekulu, kas kodēta ar HLA II klases gēnu (Male et al., 2006). Atkarībā no MHC II klases 

molekulas uzbūves varianta, ko nosaka HLA II klases gēna alēle, cilvēkiem ar riska alēlēm 

var būt traucējumi CD4
+
 T limfocīta un antigēnprezentējošās šūnas mijiedarbībā. Tāpēc 

pacientiem ar riska alēlēm zemas efektivitātes imūnā atbilde izpaudīsies ātrākā  

CD4
+
 T limfocītu bojāejā HIV-1 vīrusa ietekmē. Šī iemesla dēļ pacientiem ar HIV-1 infekciju 

un riska alēlēm pieaugs tuberkulozes infekcijas attīstības risks. Toties pacientiem ar HIV-1 

infekciju un protektīvajām alēlēm efektīvāka imūnā reakcija izpaudīsies augstākā CD4
+ 

šūnu 

skaitā, kas sekmēs ilgāku aizsardzību pret tuberkulozes infekcijas pievienošanos. Iegūtie 

rezultāti parāda HLA II klases gēnu netiešu ietekmi uz tuberkulozes pievienošanos. 

Iepriekšējos pētījumos par HLA II klases gēnu nozīmi HIV asociētās tuberkulozes 

attīstībā tika konstatētas alēles ar riska vai protektīvu efektu dažādās pacientu etniskās grupās 

(Teran-Escandon et al., 1999; Louie et al., 2004; Figueiredo et al., 2008; Selvaraj et al., 2008; 

Saikia et al., 2015; Volikova, 2015), bet konkrēti imūnie mehānismi, kas sekmē 

prettuberkulozes rezistenci HIV-1 infekcijas gadījumā netika aprakstīti. Atklātās korelācijas 

starp CD4
+
 šūnu skaitu un alēlēm, papildinot atzinumu par CD4

+
 šūnu skaita vadošo lomu 

regresijā, apliecina, ka CD4
+
 šūnu skaits ir ne tikai HIV-1 vīrusa tiešas un netiešas ietekmes 
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rezultāts (Ho et al., 1995; Badley et al., 2000; Herbeuval et al., 2005), bet imūnās reakcijas 

regulācijas rezultāts, kuru kontrolē HLA II klases gēni. 

Pamatojoties uz hierarhiskās regresijas rezultātiem, vīrusa slodzes faktors nav 

vadošais faktors, kas sekmē tuberkulozes pievienošanos. Savukārt saistība starp vīrusa slodzi 

un CD4
+
 šūnu skaitu apstiprina vīrusa slodzes netiešu efektu uz tuberkulozes attīstību 

pacientiem ar HIV-1 infekciju. Šis rezultāts ir saskaņā ar Benjamin et al. (2013) pētījumu, 

kurā tika secināts, ka pēc vīrusa slodzes rādītāja nevar prognozēt HIV asociētās tuberkulozes 

attīstību (Benjamin et al., 2013). 

Promocijas darba rezultāti parādīja arī citus HLA II klases gēnu alēļu efektus  

HIV-1/TB grupā. Pētījumā ir atklāts, ka ar IL-10 līmeni ir asociētas divas alēles. Pacientiem ar 

HIV-1 infekciju un tuberkulozi novēro augstākus IL-10 rādītājus, ja to genotipā konstatē riska 

alēli HLA-DQB1*04:01. Toties zemāki IL-10 rādītāji ir novēroti pacientiem ar protektīvās 

alēles HLA-DQB1*06:02 klātbūtni. Jānorāda, ka IL-10 piemīt imūnās atbildes regulatorā 

funkcija, kas izpaužas CD4
+
 šūnu aktivitātes mazināšanā un IFN-γ produkcijas apspiešanā 

(Sharma and Bose, 2001). Tomēr ilgstošs IL-10 pieaugums pacientiem ar HIV-1 infekciju 

sekmē tuberkulozes gaitas pasliktināšanos (Mihret et al., 2014). Tāpēc atklātā pozitīvā saistība 

starp IL-10 un riska alēli papildus apstiprina riska alēles negatīvo efektu, bet negatīvā saistība 

starp protektīvo alēli un IL-10 apstiprina šīs alēles labvēlīgo efektu HIV asociētās 

tuberkulozes gadījumā. Līdzīgi dati zinātniskājā literatūrā par HLA II klases gēnu asociāciju 

ar citokīnu līmeņiem HIV asociēto pacientu grupā netika atrasti. Iepriekš citokīnu līmeņu 

saistība ar HLA II klases gēnu alēļu variantiem tika parādīta Selvaraj et al. (2007) pētījumā, 

kas tika veikts pacientu vidū ar tuberkulozi bez HIV-1 infekcijas (Selvaraj et al., 2007). 

Atklātās sakarības promocijas darbā ir saskaņā ar Selvaraj et al. (2007) pētījumu. 

No identificētajām riska un protektīvajām alēlēm HLA-DQB1*06:02 alēle ir 

uzrādījusi saistību vēl ar diviem pētījuma mainīgajiem. Lai gan HLA-DQB1*06:02 alēle nav 

saistīta ar CD4
+
 šūnu skaitu, tās protektīvais efekts, kas noteikts pēc izredžu attiecības rādītāja 

salīdzinājuma starp HIV-1/TB un HIV-1 grupu, izpaužas arī asociācijā ar zemāku vīrusa 

slodzi un ilgāku laiku līdz tuberkulozes manifestācijai pacientiem ar HIV-1 infekciju. Ņemot 

vērā, ka zemāka vīrusa slodze ir saistīta ar lēnāku slimības progresu (Mellors et al., 1997), var 

izteikt hipotēzi, ka alēles klātbūtne pacienta genotipā var aizkavēt HIV-1 infekcijas progresu 

un ir atbildīga par HIV asociētās tuberkulozes gaitu, ko netieši apliecina arī alēles saistība ar 

ilgāku laiku līdz tuberkulozes manifestācijai. Šī pieņēmuma pārbaudei ir nepieciešami papildu 

apstiprinošie pētījumi. 
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5.4. HIV asociētas tuberkulozes norises rādītāju saistība ar citiem pētījuma mainīgajiem 

 

Promocijas darbā pacientiem ar HIV-1 infekciju un tuberkulozi kā slimības norises 

rādītāji tika analizēti divi mainīgie: laiks līdz tuberkulozes diagnosticēšanai un slimības 

iznākums uz 2016. gada 1. janvāri (dzīvs/miris), kas tika izvērtēts pēc medicīniskajiem 

dokumentiem. Kā minēts iepriekš, HIV-1/TB grupā tuberkuloze tika diagnosticēta laika 

periodā no 0 līdz 16 gadiem pēc reģistrācijas Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 

stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” HIV-1 pacientu uzskaites reģistrā. Promocijas 

darbā tika noteikta sakarība starp laiku līdz tuberkulozes diagnosticēšanai un citiem 

rādītājiem. Papildus tika noteikti mainīgie, kuri atšķīra pacientus ar dažādu slimības iznākumu 

uz 2016. gada 1. janvāri. 

Promocijas darbā asociāciju ar ilgāku laiku līdz tuberkulozes pievienošanās brīdim 

HIV-1 infekcijas gadījumā uzrādīja viena no noteiktajām HLA II klases gēnu alēlēm  

(HLA-DQB1*06:02) un zemāka vīrusa slodze. Ņemot vērā, ka tuberkuloze pieder pie AIDS 

asociētām saslimšanām, var uzskatīt, ka šis rādītājs liecina par AIDS manifestācijas laiku 

HIV-1/TB grupas pacientiem. Iepriekš HIV-1 infekcijas gaitas prognoze un laiks, kad HIV-1 

pāriet AIDS stadijā tika analizēti Saah et al. (1998) pētījumā, kurā kā prognostiskie rādītāji 

tika izmantoti agrīni vīrusa slodzes un CD4
+
 šūnu skaita rādītāji, kas tika noteikti vidēji  

9 mēnešus pēc serokonversijas, kā arī HLA profils, kas tika novērtēts, izmantojot  

Kaslow et al. (1996) pētījumā izveidotu skalu (Saah et al., 1998). Atklātās sakarības ir 

saskaņā ar Saah et al. (2014) pētījumu, kaut gan protektīvās un riska alēles nesakrīt ar alēlēm, 

kas izmantotas HLA skalas veidošanā, un vīrusa slodzes rādītājs tika noteikts 9 mēnešus pēc 

serokonversijas (Saah et al., 1998). 

Pētījuma rezultāti arī parāda, ka ilgāks laika periods no reģistrācijas HIV-1 uzskaites 

reģistrā līdz tuberkulozes diagnozes noteikšanai ir zemākiem IL-10 un IFN-γ rādītājiem. 

Pretēji gaidāmajam rezultātam, kas pamatojas uz teorētiskiem apsvērumiem, ilgāks intervāls 

starp HIV-1 un tuberkulozes diagnosticēšanu tika noteiks pacientiem ar zemāku IFN-γ līmeni. 

Pamatojoties uz to, ka IFN-γ ir galvenais Th1 citokīns tuberkulozes infekcijas kontrolē 

(Sharma and Bose, 2001), vēlāka tuberkulozes manifestācija būtu jāgaida pacientiem ar 

augstākiem IFN-γ rādītājiem. Savukārt HIV asociētās tuberkulozes attīstību ietekmē ne tikai 

IFN-γ līmenis, bet saglabāts līdzsvars starp Th1 un Th2 citokīnu produkciju  

(Sharma et al., 2002; Demissie et al., 2004). Promocijas darbā vēlāka tuberkulozes 

pievienošanās tika novērota pacientiem ar zemākiem IL-10 un IFN-γ rādītājiem, ko 

apstiprināja pozitīva, vidēji cieša saistība starp abiem citokīnu rādītājiem. 
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Kā nelabvēlīga iznākuma rādītājs pacientiem ar HIV-1 infekciju un tuberkulozi 

promocijas darbā bez CD4
+
 šūnu skaita tika identificēts arī IL-18 rādītājs. Abi rādītāji tika 

noteikti uzreiz pēc tuberkulozes infekcijas atklāšanas. To apliecināja gan korelācijas analīzes 

dati, gan atšķirības šajos rādītājos starp HIV-1/TB pacientiem ar dažādu iznākumu uz  

2016. gada 1. janvāri. Pētījumā ir noteikts, ka HIV-1/TB pacientiem ar exitus letalis bija 

zemāks CD4
+
 šūnu skaits (vidēji 124,88 šūnas/µl pret vidēji 184,05 šūnām/µl) un augstāki  

IL-18 rādītāji (vidēji 667,99 pg/ml pret 536,86 pg/ml) nekā pacientiem, kuri šajā konkrētajā 

laikā bija dzīvi. Nelabvēlīgs iznākums konkrētajā laikā nebija saistīts ar vīrusa slodzes, IL-1β, 

IL-10 un IFN-γ rādītājiem. 

Citokīniem un hemokīniem, kas tiek sekretēti kā atbildes reakcija uz dendrītisko šūnu 

un makrofāgu inficēšanos ar M. tuberculosis, ir būtiska nozīme labvēlīga vai nelabvēlīga 

slimības virziena attīstībā. Viens no citokīniem, kas piedalās prettuberkulozes imunitātes 

palaišanā, ir IL-18. Tā līmeņa pieaugums ir nepieciešams IFN-γ izdales indukcijai ar  

Th1 limfocītu palīdzību. Interleikīnu 18 ražo aktivētie makrofāgi pēc stimulācijas ar 

bakteriāliem aģentiem kā kofaktoru, kopā ar IL-12 (Lee et al., 2002). Savstarpēju saistību 

starp abiem citokīniem pacientiem ar HIV-1 infekciju un tuberkulozi promocijas darbā 

apstiprina vidēji ciešs pozitīvs korelācijas koeficients. Tomēr Oliver et al. (2010) pētījums 

parādīja, ka IL-18 var būt negatīva prognostiskā nozīme. Augstāki IL-18 rādītāji tika 

konstatēti HIV asociētās tuberkulozes pacientiem, kuriem ir attīstījies imūnās rekonstitūcijas 

iekaisuma sindroms (IRIS), nekā tiem pacientiem, kuriem IRIS nebija (Oliver et al., 2010). 

Savukārt, kā parāda zinātniskās literatūras dati, IRIS ir viens no pēkšņas slimības gaitas 

pasliktināšanās un nāves iemesliem HIV-1 koinfekcijas gadījumā (Lai et al., 2013). Ņemot 

vērā, ka citokīnu līmenis serumā pacientiem HIV-1/TB grupā tika veikts maksimāli drīz pēc 

tuberkulozes diagnozes noteikšanas, nevar izslēgt, ka IL-18 rādītāji varēja būt IRIS attīstības 

priekšvēstneši. Jāpiebilst, ka IRIS attīstības izvērtēšana nebija promocijas darba mērķis. Tā 

attīstības biežums un ietekmējošie faktori pacientiem ar HIV-1 infekciju un tuberkulozi 

Latvijas pacientu vidū būtu turpmāko darbu virziens.  

 

 

5.5. Diskusijas daļas kopsavilkums 

 

Promocijas darbā analizēti vairāki faktori, kas var ietekmēt HIV-1 infekcijas gaitu un 

HIV asociētās tuberkulozes pievienošanos un iznākumu. No tiem CD4
+
 šūnu skaits, IL-1β, 

IL-10, IL-18, IFN-γ rādītāji ir mainīgie, kas raksturo pacienta imunoloģisko reakciju, HLA II 
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klases gēnu alēles ir iedzimtie faktori, kas ietekmē imūnās atbildes īpatnības, bet vīrusa slodze 

ir faktors, kas raksturo HIV-1 vīrusa aktivitāti konkrētajā slimības fāzē. 

Minēto faktoru ieguldījums tuberkulozes attīstības izskaidrošanā ir dažāds. Galvenais 

faktors, ar kuru ir asociēta tuberkulozes pievienošanās, ir CD4
+
 T limfocītu skaits. Savukārt 

CD4
+
 šūnu skaits ir atkarīgs ne tikai no vīrusa slodzes, bet arī no riska un protektīvo alēļu 

klātbūtnes. Saistība starp alēlēm, citokīnu līmeņiem un CD4
+
 T limfocītu skaitu HIV asociētās 

tuberkulozes gadījumā apliecina alēļu ietekmi uz organisma imunoloģisko reakciju. Atsevišķu 

HLA II klases gēnu alēļu efekts var izpausties, arī ietekmējot tuberkulozes attīstības laiku. 

Promocijas darbs parādīja arī atšķirības starp HIV asociētās tuberkulozes pacientiem, 

kuri līdz 2016. gada 1. janvārim bija miruši, un tiem, kuri nebija miruši. Asociāciju ar nāves 

iznākumu uzrādīja divi rādītāji. 

Bez iepriekš zināmiem sliktās prognozes rādītājiem (zema CD4
+
 limfocītu skaita un 

augstas vīrusa slodzes) (Mellors et al., 1997) promocijas darbā saistību ar exitus letalis 

uzrādīja arī IL-18 rādītājs, kas tika noteikts pēc tuberkulozes diagnozes noteikšanas. Pacientu 

grupā, kuri bija miruši līdz 2016. gada 1. janvārim, IL-18 rādītāji bija augstāki nekā 

pacientiem, kuri šajā laika griezumā bija dzīvi. Ņemot vērā, ka ir dati par iespējamu IL-18 

asociāciju ar imūnas rekonstitūcijas iekaisuma sindroma attīstības risku (Oliver et al., 2010), 

nevar izslēgt, ka šis rādītājs ir imūnās rekonstitūcijas iekaisuma sindroma priekšvēstnesis, 

kura dēļ varēja iestāties nāve. Lai pārliecinoši pārbaudītu IL-18 asociāciju ar nāves iznākumu 

HIV asociētas tuberkulozes gadījumā, būtu nepieciešami turpmāki pētījumi. 

 

 

5.6. Pētījuma ierobežojumi un turpmāko pētījumu virzieni 

 

Ņemot vērā, ka promocijas darbā tika izvērtēta gan ģenētisko faktoru, gan 

imunoloģisko faktoru nozīme tuberkulozes infekcijas attīstībā HIV-1 infekcijas gadījumā, 

turpmāk tiks analizēti iespējamie pētījuma ierobežojumi saistībā ar šiem diviem promocijas 

darba virzieniem. Viens no iemesliem, kas varētu ietekmēt ģenētiskā profila rezultātus, var būt 

saistīts ar kotroles grupas (HIV-1 grupas) izvēli. Pētījumā pacienti ar HIV-1 infekciju un 

apstiprinātu tuberkulozi (HIV-1/TB) tika salīdzināti ar pacientiem ar HIV-1 infekciju, kuriem 

nebija pierādīta tuberkuloze. Vai verētu būt priekšrocības ģenētiskās predispozīcjas 

izvērtēšanā, ja kontroles grupa būtu veidota no cilvēkiem bez HIV-1 infekcijas un 

tuberkulozes? Lai atbildētu uz šo jautājumu, būtu jāieskatās abu infekciju attīstības aspektos. 

Starp abām infekcijām pastāv būtiskas atšķirības infekcijas attīstības riskā pēc 

infekcijas aģenta ekspozīcijas. Ir zināms, ka tuberkuloze ir gaisa pilienu infekcija, un cilvēks 
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dzīves laikā var nonākt kontaktā ar tuberkulozes izraisītāju vairākkārt, pēc kā tuberkulozes 

infekcija var neattīstīties (Raja, 2004). Pamatojoties uz datiem, kuri liecina, ka tuberkulozes 

aktivācijas varbūtība cilvēka dzīves laikā ir vidēji 10% gadījumu, ja HIV-1 infekcijas 

organismā nav (Horsburgh, 2004), var secināt, ka risks saslimt ar aktīvu tuberkulozi pēc 

ekspozīcijas nav augsts. Varbūtība saslimt ar tuberkulozi ir saistīta ar vairākiem 

sociālekonomiskiem faktoriem un lielā mērā ir atkarīga no ģenētiski determinētas cilvēka 

spējas pretoties infekcijai. Tāpēc kontroles grupas veidošana no cilvēkiem, kuriem 

tuberkuloze nav attīstījusies vairāku gadu laikā, ir iespējama. 

Attiecībā uz HIV-1 infekciju kontroles grupas veidošana no cilvēkiem, kuri ilgus 

gadus ir pakļauti  vīrusa ietekmei, nav iespējama, jo HIV-1 infekcijas attīstības varbūtība ir 

ļoti augsta, ja cilvēka organismā ir nonācis HIV-1 vīruss. No šādā viedokļa HLA II klases 

gēnu alēļu sastopasmības biežuma salīdzināšana starp HIV-1 negatīviem un HIV-1 pozitīviem 

cilvēkiem nav korekta, jo pēc būtības par neuzņēmību var runāt tikai tad, kad ekspozīcija ir 

bijusi, bet slimība nav attīstījusies. Neņemot vērā šo apstākli, salīdzināšanu starp HIV-1 

negatīvo un HIV-1 pozitīvo cilvēku grupām izmanto, lai izvērtētu HLA gēnu nozīmi HIV-1 

infekcijas attīstībā (Kaslow et al., 1996; Eglīte, 2011). Ņemot vērā, ka HIV asociētā 

tuberkuloze attīstās uz HIV-1 infekcijas fona, bet neskar visus HIV-1 inficētos cilvēkus 

(WHO, 2015), promocijas darba ietvaros bija svarīgi izvērtēt nosacījumus, kas sekmē 

tuberkulozes attīstību cilvēkiem, kuriem HIV-1 infekcija ir jau attīstījusies. Tas tika izdarīts, 

salīdzinot pacientus ar HIV-1 infekciju un tuberkulozi (HIV-1/TB) un pacientus ar  

HIV-1infekciju bez tuberkulozes. Diemžēl arī šajā gadījumā nevar izslēgt varbūtību, ka daļai 

pacientu ar HIV-1 infekciju nepievienosies tuberkuloze. Tāpēc turpmākos pētījumos būtu 

vēlams izvērtēt riska un protektīvo alēļu efektus pacientiem ar HIV-1 infekciju, apsekojot 

paraugkopu pēc longitudinālā dizaina. Būtu vērtīgi arī atklāt riska un protektīvās alēles, kuras 

raksturotu tuberkulozes risku Latvijas teritorijā cilvēkiem bez HIV-1 infekcijas. Var 

prognozēt, ka starp tuberkulozes pacientu grupām ar HIV-1 infekciju un bez tās var konstatēt 

kopīgas alēles, kuras ir atbildīgas par tuberkulozes uzņēmību. Bet pagaidam tādu datu 

salīdzināšanai nav. 

Imunoloģiskā statusa novērtējumu pacientiem ar HIV asociēto tuberkulozi var 

ietekmēt HIV-1/TB paraugkopas neviendabīgums. Tas ir saistīts ar atšķirībām veiktajā 

ārstēšanā un pacientu līdzestībā ārstēšanā. Iespējams, ka varētu būt citādi rezultāti, ja  

HIV-1/TB grupu veidotu pacienti, kuriem iepriekš nebūtu veikta ārstēšana vai starp kuriem 

nebūtu atšķirības CD4
+
  šūnu skaitā, kā tika parādīts Benjamin et al. (2013) pētījumā. Bet 

laimīgā kārtā Latvijā, atšķirībā no Indijas, nav iespējams atlasīt lielu HIV-1/TB grupu ar 

cilvēkiem, kuriem nav uzsākta ārstēšana. 
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5.7. Darba praktiskais nozīmīgums un rekomendācijas 

 

Promocijas darbā ir identificētas piecas protektīvās un četras riska alēles, kas ietekmē 

tuberkulozes attīstību HIV-1 infekcijas gadījumā. Identificētās alēles var rekomendēt 

tuberkulozes riska novērtēšanai cilvēkiem ar HIV-1 infekciju jebkurā no HIV-1 infekcijas 

stadijām Latvijas populācijā. Savukārt, ņemot vērā latento HIV-1 infekcijas gaitu un tās 

diagnosticēšanu vēlīnās slimības fāzēs, HLA II klases gēnu profila tipēšanu un novērtēšanu 

var rekomendēt uzreiz pēc HIV-1 infekcijas apstiprināšanas.  

Lai mazinātu potenciālu tuberkulozes attīstību, pacientiem ar riska alēlēm var 

rekomendēt uzsākt profilaktisko ārstēšanu ar Isoniasidum pēc aktīvas tuberkulozes 

izslēgšanas neatkarīgi no imunoloģiskiem rādītājiem.  

Pamatojoties uz citokīnu līmeņu rezultātiem, kas iegūti HIV asociētās tuberkulozes 

paraugkopā, papildus CD4
+ 

šūnu skaita un vīrusa slodzes izvērtēšanai pacienta nāves riska 

prognozei var rekomendēt izvērtēt IL-18 līmeni. 
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6. SECINĀJUMI 

 

Pamatojoties uz rezultātiem, kas iegūti, salīdzinot HIV-1 inficēto grupas ar tuberkulozi 

un bez tuberkulozes, var secināt: 

 

1. Pacientiem ar HIV-1 infekciju tika apstiprināta HLA II klases gēnu polimorfisma 

nozīme tuberkulozes attīstībā. Latvijā HIV asociētā tuberkuloze attīstās biežāk ar 

HLA-DQA1* gēna 01:03 un 05:01 alēli, kā arī ar HLA-DQB1* gēna 02:01 un  

04:01 alēli genotipā. No tām visaugstākais HIV asociētās tuberkulozes risks ir 

cilvēkiem ar HLA-DQB1* gēna 04:01 alēli. Rezistenci pret tuberkulozi HIV-1 

infekcijas gadījumā ietekmē HLA-DRB1* gēna 01 alēle, HLA-DQA1* gēna 01:01 un 

01:02 alēle, HLA-DQB1* gēna 05:02 un 06:02 alēle. Visizteiktākais protektīvais 

efekts ir konstatēts HLA-DQB1* gēna 05:02 alēlei. 

2. Pacientiem ar HIV asociēto tuberkulozi ir augstāka vīrusa slodze, zemāks  

CD4
+
 T limfocītu skaits un zemāki IL-1β rādītāji nekā pacientiem ar HIV-1 infekciju 

bez tuberkulozes. Savukārt līdzīgi IL-18, IL-10 un IFN-γ līmeņi pacientiem ar un bez 

tuberkulozes liecina par imūnās sistēmas disfunkciju HIV-1 vīrusa un M. tuberculosis 

klātbūtnē. 

3. CD4
+
 T limfocītu skaits kā galvenais faktors, kas ietekmē tuberkulozes infekcijas 

pievienošanos HIV-1 infekcijas laikā, ir saistīts ar HLA II klases gēnu polimorfismu. 

Identificētās HLA II klases riska un protektīvās alēles ietekmē CD4
+
 T limfocītu skaitu 

divos virzienos. Protektīvo alēļu klātbūtne genotipā ir saistīta ar augstāku  

CD4
+
 T limfocītu skaitu, kas sekmē rezistenci pret tuberkulozi, bet riska alēles – ar 

zemāku CD4
+
 T limfocītu skaitu, kas rada labvēlīgus apstākļus tuberkulozes 

koinfekcijas attīstībai. Atklātā saistība papildus apliecina HLA II klases gēnu spēju 

ietekmēt imūnās reakcijas efektivitāti, kas atspoguļojas CD4
+
 T limfocītu skaita 

izmaiņās HIV-1 infekcijas gadījumā. 

4. HLA II klases gēni spēj modificēt IL-10 produkciju, kā arī ietekmēt vīrusa slodzi un 

laiku līdz tuberkulozes attīstībai HIV-1 infekcijas gadījumā. Augstāks IL-10 līmenis 

tika konstatēts HIV asociētās tuberkulozes pacientiem ar riska alēli  

HLA-DQB1*04:01. Turpretī zemāks IL-10 līmenis tika noteikts gadījumos, kad 

genotipā konstatē protektīvo alēli HLA-DQB1*06:02. Turklāt pacientiem ar  

HLA-DQB1*06:02 alēli tika novērota zemāka vīrusa slodze un ilgāks laiks līdz 

tuberkulozes manifestācijai, kas papildus apliecina šīs alēles protektīvu efektu. 
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5. Interleikīna 18 (IL-18) līmenis var būt negatīva notikuma priekšvēstnesis  

HIV asociētās tuberkulozes gadījumā. Starp HIV asociētas tuberkulozes pacientiem 

nāves iznākums tika konstatēts gadījumos ar zemāku CD4
+
 T limfocītu skaitu un 

augstāku IL-18 līmeni. 
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PATEICĪBAS 

 

Vispirms vēlos pateikt lielu paldies maniem vecākiem – mammai Vilhelmīnei, tētim – 

Jānim – par milzīgu ieguldījumu manis izglītošanā, profesionālā ceļa izvēlē, kā arī tā 

atbalstīšanā. Lai gan viņiem nebija lemts šo brīdi sagaidīt kopā ar mani, es zinu, ka pašlaik 

viņi ļoti priecājas un lepojas, sēžot uz visgaišākās mākoņa maliņas. Gribu teikt vissirsnīgāko 

paldies arī saviem tuvākajiem cilvēkiem – plašākajam un šaurākajam ģimenes lokam, bet jo 

īpaši – vīram Jānim, meitām Annai un Evitai par mīlestību, uzmundrinājumu, sapratni un 

rūpēm visā darba tapšanas laikā, it sevišķi tā beigu stadijā. 

Īpaši vēlos pateikties manai darba vadītājai, SIA “Rīgas Austrumu klīniskās 

universitātes slimnīcas” stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” galvenajai ārstei, 

profesorei Baibai Rozentālei par sākotnējo iedrošinājumu un idejas novērtējumu, kā arī 

iespēju, atbalstu un vērtīgiem padomiem – pilnveidot ne tikai savas zināšanas, bet savu 

personību kopumā gan visas doktorantūras laikā, gan arī gadu gājumā, brīdī kopš manas 

dzīves ceļš ievirzījās infektoloģijas nozarē. 

Liels paldies arī manam darba vadītājam, profesoram Aivaram Lejniekam par 

klātbūtni, vērtīgām un noderīgām atziņām, kā arī zinātniskām diskusijām promocijas darba 

tapšanas procesā. 

Kā arī sirsnīgs paldies docentei Valentīnai Sondorei par vērtīgiem un praktiskiem 

padomiem ne tikai darba tapšanas procesā, bet arī rosinājumiem sākumposmā. 

Mana visdziļākā pateicība pienākas arī visam SIA “Rīgas Austrumu klīniskās 

universitātes slimnīcas” stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” kolektīvam un īpaši  

2. HIV/AIDS ambulatorās nodaļas kolektīvam: Ilzei Bērziņai, Guntai Stūrei, Gunitai Saulītei, 

Anastasijai Šangirejevai, Kristīnei Ābeltiņai, Viesturam Zvirbulim, Olgai Prokofjevai, 

Valentīnai Sitkarei, Santai Ansonei, kā arī bijušajiem 2. HIV/AIDS ambulatorās nodaļas 

kolēģiem, ar kuriem kopā iesāku savu ceļu infektoloģijā – Mārai Spredzei, Vasīlijam 

Rutkovskim, Paulam Aldiņam, Ilzei Ekšteinai, Indrai Zeltiņai, Daigai Skrastiņai, Antrai 

Maršavai, Aijai Vildei, Andrejam Rimšam, Mārim Liepiņam. 

Atsevišķs paldies Latvijas Infektoloģijas centra virsārstei dakterei Velgai Ķūsei par 

ilggadīgu sadarbību un vērtīgiem padomiem, uzsākot nodaļas vadīšanu. 

Paldies medicīnas māsai Valijai Trīznai par precīzo darbu, palīdzot ar datubāzei 

nepieciešamajiem paraugiem un laboratoriskiem izmeklējumiem, kā arī Ivetai Magonei par 

atsaucību un patiesu ieinteresētību. 

Pateicos SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas” stacionāra “Latvijas 

Infektoloģijas centrs” laboratorijas vadītājai Jeļenai Storoženko, kā arī Tatjanai Kolupajevai, 
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Ludmilai Gusevai, Natālijai Repuščenko un visam pārējam laboratorijas kolektīvam par 

atbalstu un unikālo iespēju pilnveidot savas zināšanas laboratorisko izmeklējumu jomā. 

Pateicos Rīgas Stradiņa universitātes Klīniskās imunoloģijas un imunoģenētikas 

starpkatedru laboratorijas vadītājai Jeļenai Eglītei par sadarbību un būtiskiem ieteikumiem 

darba nobeiguma procesā, kā arī vadošajai pētniecei Oksanai Koļesovai par palīdzību darba 

grafiskajā noformēšanā. 

Saku paldies arī Latvijas Universitātes asoc. profesoram Aleksandram Koļesovam par 

palīdzību un konsultācijām statistisko metožu izvēlē un statistiskajos aprēķinos. 

Un, protams, neiztikt bez pateicības manai Alma mater – Rīgas Stradiņa universitātei – 

par doto iespēju studēt doktorantūrā, papildināt zināšanas un izstrādāt šo darbu, kā arī 

profesorei Ludmilai Vīksnai, kura mani ievadīja darbā infektoloģijas nozarē, palīdzot spert 

tajā pirmos soļus. 

Liels paldies profesorei Jutai Kroičai par ieteikumiem darba uzlabošanā. 

Paldies Januškeviču ģimenei zināmajā dzīves posmā, it īpaši Vladimiram 

Januškevičam par neatlaidīgu mudināšanu uzsākt zinātniskā darba tapšanas procesu. 

Šo uzskaitījumu varētu turpināt, jo mans darbs nebūtu tapis vēl bez daudzu citu kolēģu 

un padomdevēju atbalsta – ceru, ka tie, kurus nenosaucu vārdā, sapratīs un tāpat zinās, ka 

izsaku visdziļāko pateicību par palīdzību, ko īstajā brīdī un veidā saņēmu, lai sasniegtu šo 

mērķi. 
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1. pielikums 

 

HIV infekcijas klasifikācija personām ≥ 13 gadiem, ņemot vērā pacienta CD4 šūnu skaitu un 

oportūnistisko slimību attīstību  

(tabula ir izveidota, pamatojoties uz Revised Classification System for HIV Infection and Expanded 

Surveillance Case Definition for AIDS Among Adolescents and Adults, 1993) 

 

Stadija, CD4
+
 šūnu skaits Klīniskās kategorijas 

A B C 

I (> 500 šūnas/µl) AI BI CI* 

II (200–499 šūnas/µl) AII BII CII* 

III (< 200 šūnas/µl) AIII BIII CIII* 
 

* Uzskatāma par AIDS stadiju 
 

A – asimptomātiska slimības norise; persistējoša ģeneralizēta limfadenopātija; akūts 

retrovīrusu sindroms; 

 

B – bacilāra angiomatoze; mutes žāvas kandidoze; persistējoša vulvovagināla kandidoze; 

dzemdes kakla karcinoma in situ; ķermeņa temperatūra virs 38 ºC ilgāk par 1 mēnesi; caureja 

ilgāk par 1 mēnesi; matainā leikoplakija; recidivējoša herpes zoster; idiopātiska 

trobocitopēniska purpura; listerioze; mazā iegurņa iekaisuma slimība; perifēra neiropātija; 

 

C – barības vada, bronhu, trahejas, plaušu ģeneralizēta kandidoze; invazīva dzemdes kakla 

karcinoma; ārpusplaušu kokcidioidomikoze; ārpusplaušu kriptokokoze; ģeneralizēta CMV 

infekcija; ģeneralizēta HSV infekcija vai ilgāk par 1 mēnesi nedzīstoša čūla ādā / gļotādās; 

ārpusplaušu histoplazmoze; HIV infekcijas izraisīta demence; HIV infekcijas izsīkuma 

sindroms; izosporiāze; Kapoši sarkoma; imunoblastiskā, Bērkita, primāra CNS limfoma; 

atipisko mikobaktēriju diseminēta infekcija; Mycobacterium tuberculosis izraisīta infekcija; 

Pneumocystis jirovecii pneimonija; recidivējoša multifokāla leikoencefalopātija; salmonellu 

sepse; toksoplazmoze. 
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2. pielikums 

 

Rīgas Stradiņa universitātes Ētikas komitejas lēmums  

 

 




