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Müasir dövrdə B hepatiti viruslarının qaraciyərdən kənar müxtəlif orqan və toxumalarda artıb-

çoxalma xüsusiyyətləri haqqında yekdil bir fikir yoxdur. Belə ki, virusların qaraciyərdən kənarda 

endotelial hüceyrələrdə çoxalmasını göstərən tədqiqatlarla bərabər, virusların mononuklear 

hüceyrələrdə, endoteliositlərdə, limfa toxumasında artıb-çoxalması inkar edən məlumatlara da rast 

gəlinir. Düyünlü poliarteriitlə ağırlaşmış kəskin B virus hepatiti zamanı xəstələrin qanında dövr 

edən endoteliositlərdə hepatit B virusu antigenlərinin aşkar edilməsini öyrənmək məqsədi ilə 61 

nəfərində yanaşı olaraq düyünlü poliarteriitlə ağırlaşma aşkar edilmiş, 97-də isə bu cür ağırlaşma 

qeyd edilməyən cəmi 158 xəstə və kontrol qrup olaraq 30 nəfər praktik sağlam şəxs müayinə 

edilmişdir. Endotelial hüceyrələrdə B hepatiti antigenlərinin – HBsAg və HBcAg-nin təyini 

fluorimetriya üsulu tətbiq edilməklə aparılmışdır. Aparılmış müşahidələrin nəticəsi göstərmişdir ki, 

praktik sağlam şəxslərdə – kontrol qrupda dövr edən endotelial hüceyrələrdə heç bir halda B 

hepatiti viruslarının antigenləri aşkar olunmur. Kəskin B hepatiti zamanı isə xəstələrdə qanda dövr 

edən endotelial hüceyrələrdə HBs- və HBc- antigenlərin aşkar olunması yüngül gedişli xəstələrin 

cəmi 8,5 və 10,6%-də, orta ağır gedişli xəstələrin 8,0 və 4,0%-də müşahidə etmişdir. Yanaşı olaraq 

düyünlü poliarteriitlə ağırlaşmış kəskin B hepatitli xəstələrdə, həm yüngül, həm də ağır gedişli 

xəstələrdə bu göstəricilər təyin olunması hər iki qrupda xəstələrin yarısından çoxunu əhatə etmişdir. 

Əldə edilən nəticələr endotelial hüceyrələrin xəstəliyin yayılmasında və düyünlü poliarteriitin 

inkişafında əhəmiyyətli rol oynadığını göstərir. 

Açar sözlər: düyünlü poliarteriit, kəskin B virus hepatiti, HBsAg, HBcAg, endotelial hüceyrələr. 

 

Məlumdur ki, hüceyrə apoptozunun nizamlanması mürəkkəb prosesdir. 

Apoptozun intesivliyi bir çox faktorlar, o cümlədən hormonlar, sitokinlər, 

endoteliositlərin matrikslə əlaqəsindən, bakterial toksinlərin, B hepatiti törədiciləri 

daxil olmaqla çoxsaylı virusların və bir sıra dərman maddələrinin təsirindən asılı 

olaraq tənzimlənir [1]. 

Müasir dövrdə B hepatiti viruslarının qaraciyərdən kənar müxtəlif orqan və 

toxumalarda artıb-çoxalma xüsusiyyətləri haqqında yekdil bir fikir yoxdur. Bir sıra 

müəlliflər virus DNT-si, HBsAg, HBcAg-nin limfa düyünlərdə, dalaqda, sümük 

iliyində, böyrəklərdə, sinir sistemi toxumalarında, qalxanvari vəzdə, yumurtalıqlarda, 

xayalarda, mononuklearlarda, neytrofillərdə və digər üzv, sistemlərdə aşkar 

olunmasını göstərirlər [2, 3]. Kəskin B virus hepatiti (KBH) zamanı törədici 
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virusların qaraciyərdən kənarda endotelial hüceyrələrdə çoxalması haqqında da 

məlumatlar vardır [4]. Düyünlü poliarteriit və polimiozitlə gedən B hepatitli 

xəstələrdə damarların endotelial hüceyrələrində immunohistokimyəvi üsulla “in suiti” 

virus DNT-si, HBs- və HBc- antigenləri aşkar olunmasına əsaslanan müəlliflər KBH-

nin qaraciyərdən kənar zədələnmələri zamanı törədici virusun endotelial hüceyrələrdə 

artıb-çoxalma xüsusiyyətlərinin olmasını qeyd edirlər [3]. Digər verilmiş 

məlumatlarda isə HBV virusların mononuklear hüceyrələrdə, endoteliositlərdə, limfa 

toxumasında artıb-çoxalması inkar olunur [5]. Ümumiyyətlə götürdükdə düyünlü 

poliarteriitin parogenezində B hepatiti viruslarının endotelial hüceyrələrdə artıb- 

çoxalmasının rolu hələlik dəqiqləşdirilməmiş olaraq qalır. 

Aparılmış bir sıra tədqiqatlarda B hepatiti viruslarının orqanizmdə 

yayılmasında qanda dövr edən endotelial hüceyrələrin və onların sələfləri olan 

progenitor endoteliositlərin əhəmiyyətli rol oynadığı göstərilir. Verilən məlumatlara 

görə progenitor endotelial hüceyrələr, yetişmiş endoteliositlərlə müqayisədə B 

hepatiti virusları ilə yoluxmağa daha həssasdırlar [6].  

Göstərilənləri nəzərə alaraq biz düyünlü poliarteriitlə ağırlaşmış KBH-li 

xəstələrin qanında dövr edən endoteliositlərdə hepatit B virusu antigenlərinin aşkar 

edilməsini öyrənməyi qarşımıza məqsəd qoymuşuq. 

Material və metodlar. Müşahidələr 158 nəfər KBH-li xəstələr üzərində 

aparılmışdır. Xəstələrin 61 nəfərində yanaşı olaraq düyünlü poliarteriitlə ağırlaşma 

aşkar edilmiş, 97 xəstədə isə bu cür ağırlaşmalar qeyd olunmamışdır. 79 nəfərdə 

xəstəlik orta ağır, 79-da isə yüngül gedişli olmuşdur. Orta ağır gedişli xəstələrin 29, 

yüngül gedişli xəstələrin isə 32 nəfərində yanaşı olaraq düyünlü poliarteriit müəyyən 

edilmişdir. Müayinəyə kontrol qrup olaraq 30 praktik sağlam şəxs cəlb edilmişdir. 

Müşahidəyə götürülən xəstələr 5 qrupa ayrılmışdır: I qrup (kontrol qrup) – praktik 

olaraq sağlam şəxslər, II qrup – yüngül gedişli KBH-li xəstələr (47 xəstə), III qrup – 

orta ağır gedişli KBH-li xəstələr (50 xəstə), IV qrup – düyünlü poliarteriitlə 

ağırlaşmış yüngül KBH-li xəstələr (32 xəstə), V qrup – düyünlü poliarteriitlə 

ağırlaşmış orta ağır KBH-li xəstələr (29 xəstə). Xəstələr 18-65 yaşlarda olmuş, cins 

və yaş tərkibinə görə bütün qruplar oxşar olmuşdur. Xəstələr yoluxma ehtimalının 8 



həftəsindən 5-ci ayınadək olan dövrdə inkişaf edən klinik simptomlara görə 

müayinəyə cəlb edilmişlər. KBH diaqnozu klinik-anamnestik, laborator-biokimyəvi 

göstəricilərə və seroloji müayinələrin nəticələrinə görə qoyulmuşdur. 

Seroloji müayinələr immunferment üsula əsaslanmış və anti-HAV IgM, total; 

HBsAg, anti-HBs; HBeAg, anti-Hbe; HBcor IgM, total; anti-HDV IgM, total; anti-

HCV təyin edilmişdir. PCR üsulu ilə HBV DNT müayinələri aparılmışdır.   

Düyünlü poliarteriit diaqnozu Amerika Revmatoloqlar Assosasiyasının 1990-cı 

ildə təklif etdiyi göstəricilərə əsaslanaraq qoyulmuşdur. Xəstələrdə 3 və daha artıq 

göstəricinin müəyyən edilməsi diaqnoz qoymağa imkan vermişdir [7].  

Endotelial hüceyrələrdə B hepatiti antigenlərinin – HBsAg və HBcAg-nin 

təyini fluorimetriya üsulu tətbiq edilməklə aparılmışdır. Sentrafuqalaşdırılmış qan 

plazmasından ayrılmış endotelial hüceyrələrindən əşya şüşəsi üzərində yaxma 

hazırlanır və fiksə olunur. Preparatın üzərinə fosfat buferli fizioloji (FBF) məhlulda 

həll edilmiş 1,0 mq/ml qatılığında HBsAg təyin etmək üçün HBsAg-nə qarşı siçan 

antiteli (Dako, Denmark) və HBcAg təyin etmək üçün isə HBcAg-nə qarşı poliklonal 

dovşan antiteli (Maoxin, China) əlavə edilir. Əşya şüşələri nəm kamerada 60 dəq. 

müddətində saxlanılır – inkubasiya edilir. Əşya şüşələri hər dəfə 5 dəq. olmaqla 3 

dəfə ph 7,4 olan FBF məhlulu ilə yuyulur. Sonra hər əşya şüşəsi müvafiq olaraq 

fluoresseinizotiosianatla nişanlanmış xüsusi antitellərlə işlənilir.  

Məlumatların statistik araşdırılmasında Excel proqramından istifadə edilmiş, 

qruplardakı orta hesab göstərici (M), göstəricilərin standart xətası (m) hesablanmış və 

nəticələrin statistik əhəmiyyəti Styüdent meyarına görə qiymətləndirilmişdir.   

Nəticələr və yekun. Müşahidəyə götürülmüş bütün qruplar üzrə xəstələrin qan 

plazmasından ayrılmış endotelial hüceyrələrdə HBsAg və HBcAg-nin təyini zamanı I 

qrupda – praktik sağlam şəxslərdə B hepatiti viruslarının qeyd olunan antigenləri heç 

bir halda aşkar olunmamışdır. Aparılan müayinələr zamanı düyünlü poliarteriitlə 

ağırlaşma qeyd edilməyən yüngül və orta ağır gedişli kəskin B hepatitli xəstələr 

arasında – II, III qruplarda HBs- və HBc- antigenlərin aşkar olunması xəstələrin az 

bir qismində müşahidə edilmişdir. Belə ki, HBsAg müsbət olması yüngül gedişli 



xəstələrin 8,0%-ni, orta ağır formaların isə 8,5%-ni, HBcAg isə müvafiq olaraq 10,6-

4,0%-ni əhatə etmişdir.  

Müşahidə edilən qruplar üzrə HBs- və HBc- antigenlərin rast gəlmə tezliyi 

aşağıdakı cədvəldə verilmişdir. 

Cədvəl 

Kəskin B virus hepatiti zamanı qanda dövr edən endotelial hüceyrələrdə 

HBsAg və HBcAg-nin rast gəlmə tezliyi 
 

Göstəricilər (mütləq/%) Müayinə olunan qruplar 

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV V 

HBsAg - 4/8,5 4/8,0 18/56,2 17/58,6 

HBcAg - 5/10,6 2/4,0 19/59,4 15/51,7 

 

Düyünlü poliarteriitlə ağırlaşmış kəskin B virus hepatitli xəstələrdə fərqli 

nəticələr meydana çıxmışdır. Cədvəldən də göründüyü kimi endotelial hüceyrələrdə 

B hepatit viruslarının antigenlərinin təyini məqsədi ilə aparılan müayinələrdə 

xəstələrin əksəriyyətində – yarıdan çoxunda müsbət nəticə müşahidə olunmuşdur. 

Belə ki, HBs-antigenin aşkar olunması IV qrupda xəstələrin 56,2%-ni (18 nəfər), V 

qrupda 58,6%-ni (17 nəfər) əhatə etmişdir. HBc-antigen IV qrupda – yüngül gedişli 

hepatitli xəstələrdə 59,4% (9 nəfər), ağır gedişli – V qrup xəstələrdə isə 51,7% (15 

nəfər) hallarda müəyyən edilmişdir. Əldə edilmiş məlumatların təhlili II, III qruplarla 

müqayisədə IV, V qruplarda HBsAg və HBcAg aşkar edilmiş xəstələrin sayının 

müvafiq olaraq 6,6-7,3 və 5,6-12,9 dəfə yüksək olmasını göstərmişdir. Onu da qeyd 

etmək lazımdır ki, düyünlü poliarteriitlə ağırlaşmış xəstələrdə xəstəliyin ağırlığından 

asılı olaraq virus antigenlərinin aşkar olunma tezliyində müəyyən fərqliliklər 

müşahidə olunmuşdur. Belə ki, HBc-antigenin aşkar olunma tezliyi yüngül (59,2%), 

HBs-antigenin isə orta ağır (58,6%) gedişli xəstələrdə üstünlük təşkil etməsi məlum 

olmuşdur.  

Tədqiqatlar göstərmişdir ki, qaraciyərdən kənar ağırlaşmalar aşkar edilən 

xəstələrdə zədələnmiş endoteliositlərdə virusun çoxalması yalnız HBsAg-pozitiv 

olanlarda qeydə alınır. HBsAg-neqativ və qaraciyərdən kənar ağırlaşma aşkar 

edilməyən B hepatitli xəstələrin heç birində endotelial hüceyrələrdə virus DNT-si və 

antigenləri aşkar olunmamışdır [4].  



Aparılmış olan eksperimental tədqiqatlarda B hepatiti viruslarının progenitor 

və umbilikal endotelial hüceyrələri yoluxdurma qabiliyyətləri “in vitro” öyrənilmişdir 

[8]. Məlum olmuşdur ki, progenitor endotelial hüceyrələrin yoluxma ehtimalı daha 

yüksəkdir. Belə ki, HBc-, HBs- antigenlər aşkarlanmış progenitor endotelial 

hüceyrələr daha çox olmuş və bu hüceyrələrdə bəlli zaman kəsiyində virusun 

yüklənmə səviyyəsi umbilikal endoteliositlərdən nəzərəçarpacaq dərəcədə artıq 

olmuşdur. İnfeksiyalaşmış progenitor endotelial hüceyrələr zədələnmiş damar 

divarının bərpası, nizamlanması istiqamətində baş verən proseslərdən kənarda 

qalmırlar. Əksinə yoluxmuş progenitor hüceyrələr, intakt progenitor hüceyrələrdən 

fərqli olaraq angiogenez və revaskulyarizasiya proseslərində əhəmiyyətli rol 

oynayırlar. Əsaslı olaraq hesab edilir ki, virusla yoluxmuş endotelial hüceyrələr 

infeksiyanın yayılmasına və qaraciyərdən kənar ağırlaşmanın inkişafına şərait yaradır 

[9] 

Beləliklə aparılmış müşahidələrin nəticəsi göstərmişdir ki, praktik sağlam 

şəxslərdə – kontrol qrupda dövr edən endotelial hüceyrələrdə heç bir halda B hepatiti 

viruslarının antigenləri aşkar olunmur. Yüngül və orta ağır gedişli kəskin B virus 

hepatitli xəstələrin endotelial hüceyrələrində HBs- və HBc- antigenin aşkar edilməsi 

müvafiq olaraq cəmi xəstələrin 4,0 və 10,6%-ni əhatə edirsə də, düyünlü poliarteriitlə 

ağırlaşmış kəskin B hepatiti zamanı isə bu göstəricilər xəstələrin yarısından çoxunda 

təyin edilir. Əldə edilən nəticələr endotelial hüceyrələrin xəstəliyin yayılmasında və 

düyünlü poliarteriitin inkişafında əhəmiyyətli rol oynadığını göstərir. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Определение HBs- и HBc- антигенов в эндотелиоцитах у больных 

острым гепатитом В с узелковым полиартериитом 

 

Исаев Дж.П. 

 

Азербайджанский Медицинский Университет, кафедра инфекционных 

болезней, Баку, Азербайджан  

 
Известно, что при внепеченочных проявлениях острых вирусных гепатитов В репликация 

вируса обнаружена в поврежденных эндотелиальных клетках. Было исследовано HBs- и 

HBc- антигены в эндотелиоцитах, выделенных из крови у больных острым гепатитом В с 

узелковым полиартериитом. С этой целью были обследованы 188 пациентов, из которых 30 

практически здоровых людей, 97 больных неосложненным острым гепатитом В и 61 больной 

с осложненным узелковым полиартериитом. Для определения HBsAg и HBcAg было 

использовано флуориметрический метод исследования. При исследование выявлено, что у 

практически здоровых лиц в циркулирующих эндотелиальных клетках отсутствуют 

антигены вируса гепатита В. При легкой и средней тяжести HBs- и HBc- антигены 

определяются соответственно у 8,5 и 10,6%; 8,0 и 4,0% пациентов. Другая картина 

отмечалась у больных острым гепатитом В, осложненным развитием узелкового 

полиартериита: более чем у половины таких больных в циркулирующих эндотелиоцитах 

были выявлены антигены вируса гепатита В. Полученные данные демонстрируют важную 

роль эндотелиальных клеток в распространении инфекции и развитии узелкового 

полиартериита. 

Ключевые слова: острый вирусный гепатит В, узелковый полиартериит, HBs-антиген, HBc-

антиген, эндотелиоциты. 

 

 
 

SUMMARY 

 

B virus Antigens in Endothelial Cells Circulating in the Blood During Acute B 

Virus Hepatitis Complicated by Polyarteritis Nodosa 



 

Isayev J.P. 

 

Azerbaijan Medical University, Department of Infectious Diseases, Baku, 

Azerbaijan 

 
In present days there is not unanimous idea about grow and reproduction features of B hepatitis 

viruses in organs and tissues except liver. In addition to studies showing viruses can reproduce in 

the endothelial cells outside of the liver, there is also evidence that viruses cannot reproduce in 

mononuclear cell, endotheliocytes and lymph nodes. For studying the detection of hepatitis B 

virus antigens in endotheliocytes circulating in patients with acute B virus hepatitis complicated 

by polyarteritis nodosa 61 of them were found a complication with polyarteritis nodosa, also 97 

patients without complication and 30 healthy persons totally 158 persons were examined. In 

endothelial cells, the definition of B hepatitis antigens as HBsAg and HBcAg were detected 

using fluorimetry. The results of the observations showed that in control group – in practically 

healthy persons no antigens of hepatitis B viruses are found in the circulating endothelial cells. 

During acute B virus hepatitis presence of HBs and HBc antigens in circulating endothelial cells 

were observed in 8.5 and 10.6% of patients with mild progression and 8.0 and 4.0% of patients 

with moderate severe disease. In patients with acute B hepatitis polyarteritis nodosa, in mild and 

severe disease more than half of the patients in both groups these indicators were defined. The 

results show that endothelial cells play an important role in the spread of disease and the 

development of polyarteritis nodosa. 

Keywords: polyarteritis nodosa, acute B virus hepatitis, HBsAg, HBcAg, endothelial cells. 
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