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I  აბსტრაქტი 

 

         ნაწლავის ჩხირი (Escherichia coli)  წარმოადგენს ადამიანისა და ცხოველის საჭმლის 

მომნელებელი სისტემის ნაწლავურ მიკრობიოტას. პათოგენური ნაწლავის ჩხირი 

საფრთხეს წარმოადგენს ჯანმრთელობისათვის. მათ შორისაა, შიგა ტოქსინის 

მაპროდუცირებელი E.Coli (STEC), რომელიც წარმოადგენს გასტეროენტერიტული 

დაავადებების ძირითად გამომწვევს. შიგა-ტოქსინის მაპროდუცირებელი E.coli-ის 

(STEC) შესწავლა უმნიშვნელოვანეს წინაპირობას წარმოადგენს მისგან გამოწვეული 

დაავადებების დროული დიაგნოსტირებასა და მკურნალობაში. 

          კვლევის სამიზნეს წარმოადგენს შიგა ტოქსინის მაპროდუცირებელი E.Coli-ის 

პათოგენური ბაქტერიული შტამი STEC 2087, რომელიც კლინიკური მასალიდან იქნა 

გამოყოფილი საქართველოში. საკვლევი ბაქტერიული შტამის STEC 2087  სრული 

ტრანსკრიპტომის ანალიზის (ე.წ. RNA_SEQ) საპილოტო კვლევის საფუძველზე 

რეფერენს შტამთან შედარებით განსხვავებული ექსპრესიის მქონე 25 სპეციფიკური 

გენიდან შერჩეული იქნა ოთხი სპეციფიკური გენი: HUS2011_2127, HUS2011_5063, 

HUS2011_4282, HUS2011_5076. კვლევის მიზანს წარმოადგენს სრული ტრანსკრიპტომის 

ანალიზის მიხედვით შერჩეული გენების  ექსპრესიის ცვლილებების ვალიდაცია 

რაოდენობრივი პოლიმერაზა ჯაჭვური რეაქციით რეალურ დროში (qRT-PCR), ეს 

უკანასკნელი კი ტრანსკრიპტომის ანალიზის ალტერნატიულ მიდგომას წარმოადგენს.  

         კვლევაში გამოყენებული იქნა, როგორც კლასიკური მიკრობიოლოგიური, ასევე, 

თანამედროვე მოლეკულურ-ბიოლოგიური მეთოდები: მიკროორგანიზმების 

საკულტივაციო საკვები არეების მომზადება,  ბაქტერიული უჯრედებიდან ტოტალური 

რნმ-ის გამოყოფა, E.Coli 2087-ის სპეციფიკური გენების და მოურავი გენების 

(Housekeeping genes) პრაიმერების დიზაინის შერჩევა, ბაქტერიული ტოტალური რნმ-ის 

უკუტრანსკრიფცია კ-დნმ-ის მისაღებად, რაოდენობრივი პოლიმერაზული ჯაჭვური 
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რეაქცია რეალურ დროში (qRT-PCR). მონაცემები დამუშავებული იქნა სტატისტიკური 

მეთოდებით: ANOVA და ტ-ტესტი. 

         კვლევის მონაცემებმა აჩვენა, რომ მთლიანი ტრანსკრიპტომის მიხედვით 

განსხვავებულად ექსპრესირებულ შერჩეულ 4 გენს შორის qRT-PCR-ით 3 გენის 

(HUS2011_2127, HUS2011_5063,HUS2011_4282) ექსპრესია რეფერენსთან მიმართებაში 

მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რაც თანხვედრაში მოვიდა მთლიანი ტრანსკრიპტომის 

ანალიზის შედეგებთან. ხოლო  განსხვავებული შედეგი გამოვლინდა  HUS2011_5076 

გენისათვის, რაც დამატებით კვლევას საჭიროებს.მიღებულმა ცოდნამ შესაძლოა 

გარკვეული როლი ითამაშოს შიგა-ტოქსინის მაპროდუცირებელი ბაქტერიული შტამის 

STEC 2087-ის ტოქსინის მაკოდირებელი გენების ექსპრესიის შესწავლაზე.  

 

საკვანძო სიტყვები : ნაწლავის ჩხირი (Escherichia coli), შიგა-ტოქსინის მაპროდუცირებელი 

E.Coli (STEC). 

 

 

 

 

 

 

 


