ლაბორატორიული მაჩვენებლები COVID-19 ინფექციის დროს
COVID-19 ინფექციის დროს, დაავადების კლინიკური ნიშნებისა და კორონავირუსის
ტესტის დადებითი შედეგის გარდა, დიდი მნიშვნელობა აქვს ასევე სხვა
ლაბორატორიული ანალიზების შედეგებსაც. ლაბორატორიული კვლევების დახმარებით
შესაძლებელია მოხდეს COVID-19-ის მსუბუქი და მძიმე ფორმების დიფერენცირება,
დაავადების პროგნოზისა და ჰოსპიტალიზაციის საჭიროების განსაზღვრა, ასევე
ჰოსპიტალიზებულ პაციენტებში მდგომარეობის დამძიმების შეფასება.[1]
COVID-19-ის შემთხვევაში, შედარებით ხშირად, ლაბორატორიული მაჩვენებლების
შემდეგი ცვლილებები ფიქსირდება: ლიმფოპენია, მომატებული C-რეაქტიული ცილა და
ლაქტატდეჰიდროგენაზა (LDH), ალბუმინის კლება, მაღალი ედს-ი.[1-3]
COVID-19 ინფექციისთვის დამახასიათებელია ლიმფოციტების რაოდენობის კლება და Cრეაქტიული ცილის (CRP-ის) დონის მატება. ეს ორი ანალიზი წარმოადგენს ინდიკატორს,
რომლის მეშვეობითაც შეიძლება განისაზღვროს ჰოსპიტალიზაციის საჭიროება,
დაავადების სიმძიმე და მისი პროგნოზი.[4,5]
პროგნოზის შეფასებისთვის ასევე მნიშვნელოვანია LDH-ის, ღვიძლის ფუნქციის ტესტების,
კრეატინინის, ტროპონინის, D-დიმერის, პროკალციტონინის დონეების მომატება და
პროთრომბინის დროის გახანგრძლივება.[1]
ცხრილში #1 მოცემულია COVID-19-ის დროს ლაბორატორიული კვლევების შედარებით
ხშირად დაფიქსირებული ცვლილებები.[6] აღსანიშნავია, რომ ამ ტესტებიდან ზოგიერთის
მაჩვენებელი, ძირითადად, უფრო მძიმე ფორმების დროს იმატებს ან იკლებს.
ცხრილი #1 – ლაბორატორიული მაჩვენებლების ცვლილება COVID-19-ის დროს
ჰემატოლოგიური გამოკვლევები
ნეიტროფილები
მატულობს
ლიმფოციტები
კლებულობს
ერითროციტების დალექვის სიჩქარე
მატულობს
(ედს)
ბიოქიმიური გამოკვლევები
C-რეაქტიული ცილა (CRP)
ალბუმინი
ღვიძლის ფუნქცია
(ასპარტატამინოტრანსფერაზა - AST,
ალანინამინოტრანსფერაზა - ALT,
გამა-გლუტამილტრანსფერაზა - GGT,
ტუტე ფოსფატაზა - ALP,
ბილირუბინი)
ლაქტატდეჰიდროგენაზა (LDH)

მატულობს
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მატულობს*

მატულობს*

თირკმლის ფუნქცია (კრეატინინი,
შარდოვანა/შარდოვანას აზოტი(BUN))
ლაქტატი
კარდიალური მარკერები
კრეატინფოსფოკინაზა-MB ფრაქცია
(CK-MB)
მიოგლობინი
ტროპონინი

მატულობს*
მატულობს*

მატულობს*
მატულობს*
მატულობს*

ჰემოსტაზის სისტემის გამოკვლევები
D-დიმერი
მატულობს*
პროთრომბინის დრო
მატულობს*
*ძირითადად, მძიმე შემთხვევებში
**ცხრილი აღებულია ვებ-გვერდიდან: https://www.human.de/main-laboratory-abnormalitiesassociated-with-covid-19/ - Main laboratory abnormalities associated with COVID-19
ცხრილში მოცემული ანალიზებიდან, D-დიმერის მატება და პროთრომბინის დროის
გახანგრძლივება შეიძლება იყოს კოაგულაციის სისტემის გააქტიურების და/ან
დისემინირებული კოაგულოპათიის მანიშნებელი.[1] ზოგადად, D‐დიმერის დონის მატება
მდგომარეობის გაუარესებასა და ცუდ პროგნოზთან არის ასოცირებული.[7,8]
დაავადების მძიმე ფორმისა და ცუდი პროგნოზის მანიშნებელია ასევე თრომბოციტების
რაოდენობის შემცირება. კერძოდ, ჰოსპიტალიზებულ პაციენტებში თრომბოციტების
რაოდენობის მნიშვნელოვანი კლება შეიძლება მიუთითებდეს მოხმარებით
კოაგულოპათიაზე და იგი მდგომარეობის დამძიმების ინდიკატორია.[9]
რაც შეეხება ცხრილი #1-ში მოცემულ სხვა ანალიზებს, ალბუმინის დაქვეითება ღვიძლის
ფუნქციის შესუსტებაზე მიუთითებს, ხოლო ღვიძლის ფუნქციის სინჯებში შემავალი
ანალიზების დონის მატება – ღვიძლის დაზიანებასთან არის ასოცირებული.
ასევე, კრეატინინის მატება თირკმლის, ხოლო ტროპონინის მატება კი გულის კუნთის
დაზიანებას შეიძლება უკავშირდებოდეს. LDH-ის დონის ზრდა ფილტვის და/ან სხვა
ორგანოების ქსოვილების მრავლობით დაზიანებაზე იძლევა ინფორმაციას.[1]
ზემოთ ჩამოთვლილი ანალიზების გარდა, COVID-19-ის მძიმე ფორმების პროგნოზირების
საშუალებას შეიძლება იძლეოდეს პროკალციტონინის დონის მომატებაც.[10] ზოგადად,
ნეიტროფილების რაოდენობისა და პროკალციტონინის დონის მატება ბაქტერიულ
კოინფექციაზე შეიძლება მიუთითებდეს, რაც თავის მხრივ, პაციენტის მდგომარეობის
დამძიმებასთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული.[1]

სხვა ციტოკინებთან ერთად, ცუდი პროგნოზის ერთ-ერთი მარკერია ინტერლეიკინ-6-ის
(IL-6) მომატებაც.[11,12]
COVID-19 ინფექციისას, დაავადების დამძიმების პოტენციური მარკერი შეიძლება იყოს
აგრეთვე ფერიტინის დონის მატება.[12]
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