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აბსტრაქტი
ფილტვის დაავადებები ავადობისა და სიკვდილის წამყვანი მიზეზია მთელ მსოფლიოში. მრავალი დაავადების
მდგომარეობიდან გამომდინარე, არ არსებობს ეფექტური და სამკურნალო საშუალება. მეზენქიმული სტრომული
უჯრედებზე (MSC) დაფუძნებული თერაპია დღეს სამედიცინო კვლევის ერთ-ერთი უახლესი თემაა. იგი გვთავაზობს
ახალ და პერსპექტიულ თერაპიულ ვარიანტს ფილტვის სხვადასხვა მწვავე და ქრონიკული დაავადებებისთვის,
მისი ძლიერი და ფართო სპექტრის იმუნომოდულატორული აქტივობის, ბაქტერიული კლირენსის, ქსოვილების
რეგენერაციისა და პროანგიოგენური და ანტიფიბროზული თვისებების გამო, რომლებიც ეყრდნობა როგორც
უჯრედთან კონტაქტს, ისე პარაკრინულ მექანიზმებს. ეს მიმოხილვა მოიცავს MSC-ების წყაროებს და თერაპიულ
პოტენციალს. კერძოდ, სულ 110 MSC-ზე დაფუძნებული კლინიკური აპლიკაცია, ან დასრულებული კლინიკური
კვლევები, უსაფრთხოების და ადრეული ეფექტურობის შედეგებით, ან ფილტვის დაავადებების მიმდინარე
მსოფლიო კლინიკურ კვლევებში. სისტემატურად არის შეჯამებული უპირატესი მოხსენების პუნქტების შემდეგ
სისტემატური მიმოხილვისა და მეტა-ანალიზისთვის (PRISMA) გაიდლაინები, მათ შორის ფილტვის მწვავე/ვირუსული
დაავადება, საზოგადოებაში შეძენილი პნევმონია (CAP), ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება (COPD),
ბრონქოპულმონარული დისპლაზია (BPD), ფილტვის ინტერსტიციული დაავადებები (ILD), ფილტვის ქრონიკული
ფიბროზი, ბრონქიოლიტის ობლიტერანის სინდრომი (BOS) და ფილტვები კიბო. ბოლო კლინიკური კვლევების
შედეგები ვარაუდობს, რომ MSCs არის პერსპექტიული თერაპიული მიდგომა ფილტვის დაავადებების სამკურნალოდ.
მიუხედავად ამისა, შემდგომ კვლევებში აუცილებელია ფართომასშტაბიანი და გრძელვადიანი ეფექტების შეფასება.

შესავალი
ფილტვის დაავადებები ყველა ასაკში გახდა
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ერთ-ერთი მთავარი
პრობლემა მსოფლიოში. ადამიანის გაზრდილი
აქტივობის, გარემოს ცვლილებების, ჰაერის
დაბინძურების, თამბაქოს მოწევის, პროფესიული
ზემოქმედების და სხვადასხვა პათოგენების გამო
[1]. ფილტვების მწვავე და ქრონიკულ დაავადებებს
მაღალი ავადობა და სიკვდილიანობა აქვს [2,3].
მიუხედავად იმისა, რომ ეს მრავალფეროვანი
პირობები მოითხოვს სხვადასხვა სპეციფიკურ
თერაპიულ მიდგომას (მაგ. ანტიმიკრობული
მედიკამენტები, ინჰალაციური კორტიკოსტეროიდები,
ანთების
საწინააღმდეგო
საშუალებები,
ანტიფიბროზული საშუალებები, სპეციფიკური
ციტოკინის ინჰიბიტორები, ბრონქოდილატორები,
სუნთქვის მხარდაჭერა, მექანიკური ვენტილაცია
და სითხის შეზღუდვა), კლინიკური სიმპტომების
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მუდმივი შემსუბუქება შეუძლებელია შესთავაზონ
ყველაზე მეტად დაზარალებულ პაციენტებს. ფილტვის
ტრანსპლანტაცია შემუშავდა, რათა წარმოადგენდეს
ბოლო ვარიანტს ფილტვის ბოლო სტადიის
დაავადების მქონე მრავალი პაციენტისთვის. თუმცა,
არსებობს შესაბამისი დონორის ფილტვების მწვავე
დეფიციტი და ტრანსპლანტაცია, თავისთავად,
დაკავშირებულია
სერიოზული
რისკების
პოტენციალთან, რაც გამოწვეულია სიცოცხლის
განმავლობაში იმუნოსუპრესიის საჭიროებით, რაც
იწვევს სიკვდილიანობის მაღალ მაჩვენებელს
ტრანსპლანტაციის შემდგომ [4]. ამრიგად, ახალი
თერაპიული სტრატეგია აუცილებლად საჭიროა.
მეზენქიმული
სტრომულ
უჯრედებზე
(MSC)
დაფუძნებული თერაპია დღეს სამედიცინო კვლევებში
ერთ-ერთი ყველაზე თანამედროვე და პოპულარული
მიმართულებაა [5]. ავტოლოგიური ან ალოგენური
წარმოშობის მეზენქიმული ღეროვანი უჯრედები (MSCs)
უფრო ადვილია მიიღება მრავალი ბიოლოგიური
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ქსოვილისგან, მათ შორის, ძვლის ტვინიდან (BM),
ახალშობილთა ქსოვილებიდან და ცხიმოვანი
ქსოვილებიდან. MSC შეიძლება იყოს ინდუცირებული
პროანთებითი MSC ტიპის 1 (MSC1) ან ანთების
საწინააღმდეგო MSC ტიპის 2 (MSC2), რომლებიც
რეაგირებენ სხვადასხვა იმუნურ ფაქტორზე [6]. ამ
უჯრედებს აქვთ მრავალი პოტენციური უპირატესობა,
მათ შორის, მაღალი პროლიფერაციის უნარი,
დაბალი იმუნოგენურობა, მულტიდიფერენციაციის
პოტენციალი, ფართომასშტაბიანი გამოყენება და
მინიმალური ეთიკური საკითხები [7]. ინტრავენური
გზით შეყვანის შემდეგ, უჯრედები მიემართება
პირდაპირ
ფილტვებში,
სადაც
უმეტესობა
იზოლირებულია, რაც დიდი სარგებელია ფილტვის
დაავადების სამკურნალოდ. ამ დასკვნებმა გზა
გაუხსნა კლინიკური პროტოკოლების შემუშავებას
და ამით უზრუნველყოფდა შესაბამისი თერაპიას.
ფილტვის დაავადებების MSC-ზე დაფუძნებული
თერაპიის კლინიკური კვლევების გლობალური
ანალიზისთვის,
ჩატარდა
ClinicalTrials.gov
მონაცემთა ბაზის ყოვლისმომცველი ანალიზი
1990 წლიდან 2021 წლის 19 იანვრამდე, PRISMA
გაიდლაინების მიხედვით. სისტემატურად შეჯამდა
ფილტვის დაავადებების დასრულებული და
მიმდინარე კლინიკურ კვლევები მსოფლიოში, მათ
შორის ფილტვის მწვავე/ვირუსული დაავადება,
საზოგადოებაში შეძენილი პნევმონია (CAP),
ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება
(COPD), ბრონქოპულმონარული დისპლაზია (BPD),
ფილტვის ინტერსტიციული დაავადებები (ILD),
ქრონიკული ფილტვის ფიბროზი, ბრონქიოლიტის
ობლიტერანის სინდრომი (BOS) და ფილტვის
კიბო. გარდა ამისა, ასევე შეჯამებულია MSCების წყაროები და თერაპიული პოტენციალი.
მიმდინარე კლინიკური კვლევების შედეგები
მხარს უჭერს MSC-ებს, როგორც პერსპექტიულ
თერაპიულ მიდგომას ფილტვის დაავადებების
სამკურნალოდ. მიუხედავად ამისა, შემდგომში
აუცილებელია ფართომასშტაბიანი კლინიკური
კვლევები და გრძელვადიანი ეფექტების შეფასება.

ზრდასრულთა და ახალშობილთა MSCs-ის
ქსოვილოვანი წყაროები
MSC-ები არის არაჰემატოპოეზური ღეროვანი
უჯრედები მრავალგვაროვანი პოტენციალით და
შეიძლება ადვილად იზოლირდეს და გაფართოვდეს
მრავალი ბიოლოგიური ქსოვილისგან, მათ
შორის BM, ახალშობილთა ქსოვილებიდან და
ცხიმოვანი ქსოვილებიდან. MSC არის ღეროვანი
უჯრედების წყარო დაზიანებული ქსოვილების
რეგენერაციისთვის კლინიკურ აპლიკაციებში, რადგან
ეს უჯრედები ხასიათდება არადიფერენცირებული
უჯრედებით, შეუძლიათ თვითგანახლება მაღალი
პროლიფერაციული შესაძლებლობებით და ფლობენ
მეზოდერმული დიფერენციაციის პოტენციალს [8].
MSC-ებს შეუძლიათ არა მხოლოდ იმუნური რეაქციების
მოდულირება სხვადასხვა ანთებით მიკროგარემოში,
არამედ ასევე გაუშვან უჯრედების სიკვდილის
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ფაზა და ქსოვილის დაზიანება პათოლოგიურ და
ფიზიოლოგიურ მდგომარეობებში [9]. MSC-ები
შეიძლება ამოღებულ იქნეს როგორც ჯანმრთელი
დონორებისგან, ასევე პაციენტებისგან და ადვილად
გაფართოვდეს in vitro თერაპიულ მოცულობამდე,
რომელიც გამოიყენება როგორც თერაპიული აგენტი
ან შეიძლება ინახებოდეს განმეორებითი თერაპიული
გამოყენებისთვის [10]. BM არის MSC-ების ყველაზე
დამახასიათებელი და დოკუმენტირებული წყარო. BM
მიღებული MSCs (BMSCs) გახდა მულტიპოტენტური
უჯრედების ყველაზე გავრცელებული წყარო
ტრანსპლანტაციისთვის პრეკლინიკურ და კლინიკურ
კვლევებში მას შემდეგ, რაც ისინი პირველად
იზოლირებული იქნა 1970 წელს Friedenstein et
al.-ის მიერ [11]. თუმცა, BM-დან MSC-ების აღება
მტკივნეული, ინვაზიური პროცედურაა და არსებობს
ვირუსული ზემოქმედების რისკი. გარდა ამისა, BMისგან MSC-ების რაოდენობა, დიფერენციაციის
პოტენციალი და სიცოცხლის მაქსიმალური
ხანგრძლივობა ასაკთან ერთად მცირდება [12].
ჭიპლარის (UC) MSCs შეიძლება მიღებულ იქნას
ვორტონის ჟელედან, ვენებიდან, არტერიებიდან,
ჭიპლარის ლორწოვანი გარსებიდან და სუბამნიონური
და პერივასკულარული რეგიონებიდან. UC-დან
მიღებული MSC (UCMSCs) შეიძლება მიღებულ
იქნას უმტკივნეულო შეგროვების მეთოდით და
აქვთ ნაკლები ასოცირებული ეთიკური საკითხები.
ისინი ასევე უფრო სწრაფად განახლდებიან, ვიდრე
BMSC [13]. ცხიმოვანი ქსოვილები არის კიდევ
ერთი პოპულარული წყარო და აქვს მნიშვნელოვანი
უპირატესობა სხვა წყაროებიდან მიღებული MSCებთან შედარებით, ძირითადად იმის გამო, რომ MSCების დიდი რაოდენობა შეიძლება მიღებულ იქნას
მინიმალური ინვაზიური ლიპოასპირაციის მეთოდებით
და მათი ადვილად ექსტრაცია [14]. ცხიმოვან
ქსოვილში MSC კონცენტრაცია უფრო დიდია, ვიდრე
სხეულის ყველა სხვა ქსოვილში, და პოტენციალი
შენარჩუნებულია დონორის ასაკთან ერთად, BMSCებისგან განსხვავებით. გარდა ამისა, ცხიმოვანი
წარმოშობის MSC-ებს (ADSC) აქვთ უფრო ძლიერი
იმუნომოდულატორული უნარი, ვიდრე BM-MSC-ს
[15]. ერთად აღებული, ეს დასკვნები აჩვენებს, რომ
ADSC-ებს აქვთ უპირატესობა როგორც აუტოლოგიურ,
ასევე ალოგენურ გამოყენებაში. 2000-იანი წლების
შუა პერიოდიდან ათასობით კლინიკურმა კვლევამ
გამოიყენა MSC-ები მრავალი მძიმე დაავადების
თერაპიული ჩარევის შესამოწმებლად, ცალკე ან სხვა
პრეპარატებთან ერთად. აღსანიშნავია, რომ როგორც
პარაკრინული შუამავალი, ეგზოსომებზე დაფუძნებული
თერაპია ახლა აღიარებულია, როგორც ახალი
მიდგომა, რომელიც ხელს უწყობს დაზიანებული
ან დაავადებული ქსოვილებისა და ორგანოების
შეხორცებას [16]. ეგზოსომები (50-150 ნმ დიამეტრის)
MSC-ებიდან მიღებული შეიძლება შეიცავდეს ზრდის
ფაქტორებს, ციტოკინებს, დნმ-ს, ლიპიდებს, mRNAs,
miRNAs და mtRNAs, რომლებიც ფუნქციონირებენ
როგორც უჯრედშორისი შუამავლები MSC-ებსა და
სამიზნე უჯრედებს შორის, მათ შორის, MSCs. MSCდან მიღებული ეგზოსომები ფლობენ თერაპიულ
თვისებებს, მათ შორის უჯრედების მიგრაციის
სტიმულირებას და უჯრედგარე მატრიქსის სინთეზს,
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ანტიაპოპტოზურ ეფექტებს, იმუნომოდულაციას
და ანთების საწინააღმდეგო ეფექტებს [17].

MSCs-ის თერაპიული პოტენციალი
ბოლო ათწლეულის განმავლობაში, სწრაფად
განვითარებადმა რეგენერაციულმა მედიცინამ
ქსოვილებისა
და
ორგანოების
დაზიანების
სამკურნალოდ გამოიწვია MSC ტექნოლოგიის უფრო
ფართო გამოყენება. In vitro, MSC-ები აჩვენებენ
თვითგანახლებას, მაღალ პროლიფერაციის უნარს და
მულტიპოტენციას. MSC-ების თერაპიული პოტენციალი
ფილტვის დარღვევებისთვის მხარდაჭერილია
რამდენიმე ფაქტორით (ნახატი 1).

პირველი,
MSC
ხასიათდება
დაბალი
იმუნოგენურობით. ზოგადად, MSC-ები დადებითად
მოქმედებენ CD73, CD90 და CD105 ზედაპირული
მარკერების ექსპრესიაზე, აქვთ I კლასის ძირითადი
ჰისტოშეთავსებადობის კომპლექსის (MHC) დაბალი
ექსპრესია და არ გამოხატავენ ჰემატოპოეზურ ან
ენდოთელური ზედაპირულ მარკერებს (CD11b,
CD14, CD19, CD34, CD45, CD79alpha), ადამიანის
ლეიკოციტური ანტიგენი (HLA)-DR, ძირითადი
ჰისტოთავსებადობის კომპლექსი (MHC) II კლასი,
კოსტიმულატორული მოლეკულები (მაგ., CD40/
CD40L, B7/CD28, ICOS/ICOSL, 4-1BB/4-1BBL, OX40/
OX40L) ან ადჰეზიის მოლეკულები (მაგ. CD31, CD18
და CD56) [18]; გარდა ამისა, ტრანსმემბრანული 4
L6 ოჯახის წევრი 1 (TM4SF1) ნაჩვენებია ეფექტური,
როგორც MSC-სპეციფიკური ზედაპირის მარკერი
[19]. ამიტომ, MSC-ების ეს დაბალი იმუნოგენურობის
ფენოტიპი იძლევა პაციენტებისთვის ალოგენური
უჯრედების გამოყენების საშუალებას და ძლიერად
ამცირებს ალოტრანსპლანტატის უარყოფის რისკს. არ
არის საჭირო იმუნოსუპრესიული თერაპია.
მეორეც, MSCs მოდულირებენ მასპინძლის იმუნურ
პასუხს. MSC-ების როლია დაარეგულირონ ბალანსი
ანთებასა და ქსოვილის რეკონსტრუქციას შორის,
რათა დაზიანებულ ქსოვილს მიაწოდოს შედარებით
სტაბილური გარემო, რაც სასარგებლოა ქსოვილის
აღდგენისთვის. მიჩნეულია, რომ მიკროგარემოდან
MSCs წარმოადგენს ორლესულ მახვილს იმუნური
პასუხის სხვადასხვა ასპექტზე მრავალჯერადი
მოდულატორული ეფექტის მქონეს. ანუ, MSCებს შეუძლიათ პოლარიზებული დიფერენციაცია
[20]. MSC-ებს შეუძლიათ დიფერენცირება MSC1
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უჯრედებად, რომლებსაც შეუძლიათ ხელი შეუწყონ
პროანთებით მდგომარეობას და შეინარჩუნონ იმუნური
პასუხი მიკროორგანიზმებზე სპეციფიკური Toll-ის
მსგავსი რეცეპტორების (TLRs) მეშვეობით, როდესაც
იმუნური სისტემა არასაკმარისია [21]. მეორეს მხრივ,
როდესაც იმუნური სისტემა ზედმეტად გააქტიურებულია
(ციტოკინური ქარიშხალი), MSC-ები შეიძლება
დიფერენცირდნენ ანთების საწინააღმდეგო MSC2
უჯრედებად, რათა შეზღუდონ ანთებითი ციტოკინის
კასკადი და მასპინძელი ქსოვილის დაზიანება,
საბოლოოდ თავიდან აიცილონ თვითშეტევა (ნახატი
2) [22,23]. უფრო კონკრეტულად, MSCs შეიძლება
გამოყენებულ იქნას როგორც თერაპია COVID-19ით დაავადებული პაციენტების იმუნურ უჯრედებში
ბალანსის დასამყარებლად. შემოთავაზებულია,
რომ MSC თრგუნავს ციტოკინურ შტორმებს იმუნური
პასუხის ნეგატიური რეგულირებით ძირითადი ანთების
შემთხვევაში (როგორც COVID-19) [24].

მესამე, MSC აძლიერებს მიგრაციას და
ქსოვილის რეპარაციას დაზიანების შემდეგ, რაც
ნაწილობრივ განპირობებულია პარაკრინული და/
ან მიმართული დიფერენციაციის მექანიზმებით,
რომლებიც აძლიერებენ ქსოვილის დაზიანების
რეზოლუციას.
დაზიანებული
ქსოვილებიდან
გამოთავისუფლებული ტრავმის სიგნალის შეცნობის
შემდეგ, MSC-ების მობილიზება შესაძლებელია და
მიგრაცია დაზიანებულ ქსოვილებში პერიფერიული
ცირკულაციის მეშვეობით; ეს პროცესი რეგულირდება
მრავალი მექანიკური ფაქტორით (მაგ., მექანიკური
დაძაბვა, ათვლის სტრესი, მატრიქსის სიმტკიცე და
მიკროგრავიტაცია) და ქიმიური ფაქტორები (მათ
შორის, სტრომული წარმოშობილი ფაქტორი-1/CXC
ქიმიოკინის რეცეპტორის 4 ღერძი, ოსტეოპონტინი,
ძირითადი ფიბრობლასტების ზრდის ფაქტორი,
სისხლძარღვთა ენდოთელური ზრდის ფაქტორი-A,
ჰეპატოციტების ზრდის ფაქტორი, ინსულინის მსგავსი
ზრდის ფაქტორი-1, თრომბოციტების წარმოშობის
ზრდის ფაქტორი, გარდაქმნის ზრდის ფაქტორი-β1)
[25]. შემდგომში, MSC აღწევს დაზიანებულ ქსოვილის
ადგილს და ახორციელებს დაზიანებული ქსოვილების
ჭრილობის შეხორცებას ორი ძირითადი გზით, ანუ
პარაკრინული (მაგ., ბიოაქტიური ფაქტორების
გამოთავისუფლება: ქიმიოკინები, ციტოკინები და
ზრდის ფაქტორები) და/ან მიმართული დიფერენციაცია
დაზიანებული უჯრედების შესაცვლელად (მაგ.
ოსტეოციტები, ქონდროციტები, კარდიომიოციტები
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და ენდოთელური უჯრედების დიფერენციაცია)
[26]. ბოლო ათწლეულების განმავლობაში
ინტენსიური კვლევების განმავლობაში, ძვლის
მორფოგენური პროტეინის (BMP) სასიგნალო და int1 (Wnt) სასიგნალო გზები დადასტურებულია, რომ
არეგულირებს ოსტეობლასტების და ადიპოციტების
MSC-ების დიფერენციაციას [27]. ERK-ის მდგრადმა
გააქტიურებამ 5-აზაციტიდინით ხელი შეუწყო MSCების დიფერენციაციის ინდუქციას კარდიომიოციტებად
[28]. ზრდის დიფერენციაციის ფაქტორი 11 (GDF11)
აკავშირებს TGF-β რეცეპტორს და შემდგომში
ააქტიურებს RAS-RAF-MEK-ERK/EIF4E გზას, რათა
გამოიწვიოს MSC-ების ენდოთელური დიფერენციაცია
[29]. მტკიცებულებების ერთობლიობა მიუთითებს,
რომ სისტემური ინექციის შემდეგ, MSC-ების უმეტესობა
ჩერდება სხვადასხვა ქსოვილის კაპილარულ
ქსელში, განსაკუთრებით ფილტვებში. MSC ინფუზიამ
შეიძლება
განხორციელდეს
ალვეოლარული
ეპითელური უჯრედებით, დაზიანებული სასუნთქი
გზებით და ფილტვის ქსოვილის რეპარაციით, იმის
გათვალისწინებით, რომ ამ უჯრედებს აქვთ უნარი
დიფერენცირდნენ მიზანმიმართულ უჯრედებად
ფილტვის ფიბროზის საწინააღმდეგოდ და ფილტვის
დისფუნქციის გასაუმჯობესებლად.
მეოთხე, MSC აძლიერებს ტროფიკულ ეფექტებს.
მიჩნეულია, რომ MSC-ების ტროფიკული თვისებები
არის მექანიზმი, რომელიც ემყარება თერაპიულ
ზემოქმედებას პრეკლინიკურ კვლევებში. MSCებს შეუძლიათ ხელი შეუწყონ გადარჩენისა და
გამრავლების აუტოკრინულ ეფექტებს ან გამოყოფენ
ტროფიკულ ფაქტორებს, რომლებიც იმოქმედებენ
მეზობელ უჯრედებზე პარაკრინული ეფექტის
მეშვეობით მტრულ მიკროგარემოში [30]. მაგალითად,
MSC-ების მიერ გამოყოფილი პროსტაგლანდინი E2
ხელს უწყობს თვითგანახლების უნარის შენარჩუნებას
E-პროსტანოიდ 2 რეცეპტორის მეშვეობით [31].
MSC
აქვს
პრო-ანგიოგენური
თვისებებსი.
ანგიოგენეზი არის რთული ბიოლოგიური პროცესი,
რომელიც მოიცავს სისხლძარღვთა უჯრედებსა და
უჯრედგარე გარემოს შორის ურთიერთქმედებას და
მისმა დისრეგულაციამ შეიძლება ხელი შეუწყოს
სერიოზული დაავადების განვითარებას. მზარდმა
მტკიცებულებამ აჩვენა, რომ MSC-ზე დაფუძნებული
პროანგიოგენური თერაპია სულ უფრო მეტად
გამოიყენება იშემიური დაავადებების სამკურნალოდ
[32]. ეს ეფექტი ძირითადად მიეკუთვნებოდა MSCების მიერ წარმოქმნილ ანგიოგენური ფაქტორების
მოდულაციას. როურა და სხვ. იტყობინება, რომ
ჭიპლარის
სისხლიდან
მიღებული
MSC-ები
აჩვენებდნენ ანგიოგენურ პოტენციალს, რადგან
ისინი უშუალოდ თვითორგანიზებულნი არიან
და ქმნიან ახალ ფუნქციურ სისხლძარღვებს,
რომლებიც დაკავშირებულია მასპინძელ სისხლის
მიმოქცევის სისტემასთან იმპლანტაციის შემდეგ
[33]. ბოლოდროინდელმა ექსპერიმენტულმა
კვლევებმა აჩვენა, რომ MSC-დან მიღებული
ეგზოსომები შეიძლება თერაპიულ ანგიოგენეზში
იქნას გამოსაყენებული, განსაკუთრებით იშემიური
დაავადებების დროს [34]. უფრო საინტერესოა, რომ
miR29a-ით დატვირთული ეგზოსომა ინჟინერული
BMSC-ებიდან (miR-29a-დატვირთული BMSC-Exos)
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აჩვენა ანგიოგენეზისა და ოსტეოგენეზის ხელშეწყობის
ძლიერი უნარი in vivo [35].
მეექვსე, MSC-ებს შეუძლიათ გააძლიერონ მასპინძლის
ანტიმიკრობული შესაძლებლობები. MSC-ებმა
აჩვენეს ბაქტერიოციდული ეფექტები როგორც in
vitro, ასევე in vivo პირდაპირი და არაპირდაპირი
მექანიზმების მეშვეობით მიკრობების განადგურების
გამოწვევის
მიზნით.
MSC-ს
შუამავლობით
ბაქტერიების განადგურების პირდაპირი მექანიზმები
მოიცავს დამცავი რეცეპტორებით მედიატორულ
ფაგოციტოზს
(მაკროფაგების
რეცეპტორი
კოლაგენური სტრუქტურით (MARCO) და SR-B1),
ანტიმიკრობული პეპტიდის (AMP) წარმოება და
ინდოლეამინ 2,3-დიოქსიგენაზა (IDO) და ინდუქციური
აზოტის ოქსიდის (iNOS) სინთეზის გზები [36].
ბოლოდროინდელი მტკიცებულებები ვარაუდობენ,
რომ MSC-ებს აქვთ ბიოფილების დაშლის
პოტენციალი ცისტეინის პროტეაზას სეკრეციის
საშუალებით და წარმოადგენენ სტრატეგიას,
რათა გაზარდონ ჩვეულებრივი ანტიბიოტიკების
ეფექტურობა კომბინირებული თერაპიის საშუალებით,
MSC-ებით ბიოფილმის ფენის დეგრადაციასა და
ანტიბიოტიკების შეღწევადობის გაზრდას შორის
[37,38]. მოქმედების არაპირდაპირი მექანიზმები
არის მასპინძელი იმუნური უჯრედების რეკრუტირება
და გააქტიურება. MSC-ის მიღებამ შეიძლება
გამოიწვიოს
ალვეოლარული
მაკროფაგების
ფაგოციტოზის გაძლიერება, რომელიც მონაწილეობს
ანტიგენის ეფექტური წარმოდგენის, ფაგოციტოზის
და ბაქტერიების განადგურების ხელშეწყობაში.
MSC-დან მიღებული უჯრედგარე ვეზიკულები
(EVs), რომლებიც ატარებენ მიტოქონდრიებს,
პასუხისმგებელნი არიან ამ ეფექტებზე მაკროფაგებში
ოქსიდაციური ფოსფორილირების ხელშეწყობის გზით
[39,40]. გარდა ამისა, in vitro ვირუსის ინფექციის
ექსპერიმენტში, MSC-ებმა აჩვენეს ანტივირუსული
ეფექტები და შეუძლიათ დათრგუნონ ვირუსის
სპეციფიკური CD8 (+) T- უჯრედების გამრავლება
და გამრავლება IDO-ს შუამავლობითი მექანიზმების
მეშვეობით [41]. ლიტერატურის მიმოხილვები
აჩვენებს, რომ სპეციფიკური TLR სტიმულაცია
გავლენას ახდენს MSC-ების იმუნომოდულატორულ
პოტენციაზე. იმის გათვალისწინებით, რომ TLRებს შეუძლიათ დაუყოვნებლივ აღმოაჩინონ
საშიშროების შიდა და გარე სიგნალები და რომ მათი
სტიმულაცია ინტენსიურად მოქმედებს გამრავლების,
დიფერენცირების, მიგრაციის და გადარჩენის უნარზე,
როგორც ჩანს, ამ რეცეპტორების სტიმულაციას
შეუძლია პირველადი გავლენა მოახდინოს
ურთიერთქმედებაზე. MSC და იმუნური უჯრედები,
აუმჯობესებენ ანტივირუსულ აქტივობას [42].
გენეტიკური ინჟინერიის სტრატეგიები წარმოადგენს
პერსპექტიულ და ეფექტურ მიდგომას MSC-ების
თერაპიული ეფექტურობის გასაძლიერებლად და
დაავადებების შედეგების გასაუმჯობესებლად.
ქსოვილოვან ინჟინერიაში გამოყენების გარდა,
მათი თერაპიული ეფექტურობის გასაზრდელად,
უჯრედული თერაპიის შემუშავება MSC-ების, როგორც
მიწოდების ვექტორების გამოყენებით, არის კვლევის
ამ სფეროს საბოლოო მიზანი. გენეტიკური ინჟინერიის
მეთოდები MSC-ების მოდიფიკაციისთვის შეიძლება
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კლასიფიცირდეს, როგორც ვირუსული ტრანსდუქციის,
არავირუსული
ტრანსფექციის
ან
გენომის
რედაქტირების ხელსაწყოები და ტექნიკა თერაპიული
ცილების გადაჭარბებული ექსპრესიის მიზნით,
რომლებიც ავსებენ მათ თანდაყოლილ თვისებებს
(ნახატი 3) [43-46]. მზარდი მტკიცებულება მიუთითებს
იმაზე, რომ MSC-ების პარაკრინული, საშინაო,
იმუნომოდულატორული, ანთების საწინააღმდეგო
და ქსოვილის აღდგენითი თვისებები შეიძლება
გაძლიერდეს გენეტიკური მოდიფიკაციის საშუალებით
[47].

შედეგები იყო ცვლილებები ფილტვის ფუნქციასა
და ბიომარკერებში. კვლევებიდან შეგროვებული
ყველა შედეგი მოხსენებული იყო შესაბამისი
ინდიკატორებით.

კლინიკური აპლიკაციები
ClinicalTrials.gov მონაცემთა ბაზის ყოვლისმომცველი
ძიება 2000 წლიდან 2021 წლის 19 იანვრამდე
ჩატარდა
სისტემური
მიმოხილვებისა
და
მეტაანალიზების (PRISMA) მითითებების შესაბამისად.
ფილტვის დაავადების MSC-ზე დაფუძნებული თერაპიის
საძიებლად გამოყენებული საკვანძო სიტყვები
ClinicalTrials.gov-ზე იყო შემდეგი: 1) მდგომარეობა
ან დაავადება: „მწვავე რესპირატორული დისტრესი“
ან „მწვავე რესპირატორული სინდრომი“ ან ARDS,
„2019 ახალი კორონავირუსი“ ან „2019-nCoV“
ან „COVID19“ ან „ინტერსტიციული პნევმონია“ ან
„ვირუსული პნევმონია“ ბაქტერიული პნევმონია“,
„ფილტვის ქრონიკული დაავადებები“ ან „ფილტვის
ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება“ ან COPD ან
„ემფიზემა“, „ბრონქოპულმონარული დისპლაზია“ ან
BPD, „იდიოპათიური ფილტვის ფიბროზი“, „ფილტვის
არტერიული ჰიპერტენზია“, „ასთმა“, „ფილტვის
ტრანსპლანტაციის უარყოფა“, „ფილტვის დაავადება“
და „პულმონარული დაავადება“; 2) სხვა ტერმინები:
„მეზენქიმული სტრომული უჯრედები“ ან MSC ან
MSCs. ეს თერაპიული მიმოხილვა უზრუნველყოფს
MSC-ების გამოყენების შეფასებას ფილტვების
მწვავე და ქრონიკული დაავადების მკურნალობაში.
სულ თავიდან იქნა ნაპოვნი 170 კლინიკური
კვლევა. 38 დუბლიკატის და 22 ცდის გამორიცხვის
შემდეგ "უცნობი", "შეწყვეტილი" და "გაყვანილი",
110 კვლევა, რომელიც ფოკუსირებული იყო MSC
თერაპიაზე ფილტვის დაავადებებში, განხილული იქნა
Prisma Flow-ის გამოყენებით (ნახატი 4).

მიზნები და გამოსავლები
ეს მიმოხილვა მოიცავდა რეგისტრირებულ
კლინიკურ კვლევებს, რომლებიც აფასებდნენ
MSC-ების უსაფრთხოებას და/ან ეფექტურობას,
რომლებიც შეყვანილი იყო ფილტვის დაავადებების
მქონე პაციენტებში ნებისმიერი მიზეზით, სრული ან
მიმდინარე. ჩართული იყო MSC-ების გამოყენება,
როგორც მონოთერაპიაში და/ან კომბინირებულ
თერაპიაში. გარდა ამისა, ერთი არარეგისტრირებული
კვლევა შედეგებით იყო იდენტიფიცირებული PubMedზე და მოკლედ იყო განხილული აქ. პირველადი
შედეგები იყო MSC-ის გამოყენების უსაფრთხოებისა
და ეფექტურობის ყოვლისმომცველი შეფასება
ფილტვის დაავადების თერაპიაში. მეორადი
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შედეგები
ზოგადად, კლინიკური კვლევების ახალმა
რეგისტრაციამ MSC-ზე დაფუძნებული თერაპიით
მიაღწია პიკს 2020 წელს, რასაც თან ახლდა 58
რეგისტრირებული MSC ცდების ერთი გასაოცარი
აღმოჩენა, რომელიც კონკრეტულად მიზნად
ისახავს COVID-19-ის მკურნალობის მეთოდის
შერჩევას (ნახატი 5). პირველი კლინიკური კვლევა,
რომელიც მოიცავდა MSC-ების გამოყენებას
ფილტვის დაავადებისთვის, ჩატარდა 2008 წელს
და შედეგები გამოქვეყნდა 2013 წელს [48]. ეს
კლინიკური კვლევები მოიცავდა მწვავე/ვირუსულ
ფილტვის დაავადებას, CAP, COPD/ემფიზემას, BPD,
ILD, ფილტვის ქრონიკულ ფიბროზს, CLAD, BOS
და ფილტვის კიბოს. გარდა ამისა, მიმდინარეობს
კლინიკური კვლევები კისტოზური ფიბროზის (CF),
არა-CF ბრონქოექტაზიის, ფილტვის არტერიული
ჰიპერტენზიის (PAH) და თუნდაც მოწამლული
ფილტვის დაზიანებისთვის (ნახატი 6). ეს კლინიკური
კვლევები ჩამოთვლილია ცხრილში 2 (დასრულებული
და გამოქვეყნებული კვლევები) და ცხრილში 3
(მიმდინარე კვლევები). კლინიკური კვლევების
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უმრავლესობა ჯერ კიდევ I ფაზაშია (უსაფრთხოების
კვლევები), II ფაზა (ადამიანებში ეფექტურობის
კონცეფციის დადასტურება) ან I/II ფაზის ნარევში,
როგორც ნაჩვენებია ნახატი 7-ში.

ფილტვის მწვავე/ვირუსული დაავადება
ARDS
არის
დამანგრეველი
დაავადება,
რომელსაც ახასიათებს მწვავე და რეფრაქტერული
ჰიპოქსია, არაკარდიოგენური ფილტვის შეშუპება,
ალვეოლურ-კაპილარული მემბრანის დიფუზური
დაზიანება და შემცირებული შესაბამისობა [49].
ARDS და პნევმონია ურთიერთდაკავშირებულია
კრიტიკულად დაავადებულ პაციენტებში [49].
მიუხედავად ათწლეულების კვლევისა, ARDSის ეფექტური ფარმაკოთერაპია ჯერ კიდევ არ
არსებობს. მიუხედავად იმისა, რომ დადგენილია
დამხმარე ზრუნვის ზოგიერთი მიდგომა, ARDS რჩება
დამანგრეველი და სიცოცხლისთვის საშიში. ARDS
წარმოადგენს მზარდი მწვავე რესპირატორული
უკმარისობის სპექტრს მზარდი გავრცელებით და
მაღალი სიკვდილიანობითა და ავადობით, რომელიც
იზრდება ასაკთან ერთად [50,51].
დღეისათვის ჩატარდა 8 რეგისტრირებული კლინიკური
კვლევა MSC- და MSC-დან მიღებული ეგზოზომების
გამოყენებით ARDS-ის სამკურნალოდ. პირველ
ადრეულ კლინიკურ კვლევაში, MSC გამოიყენებოდა
ARDS-ის სამკურნალოდ (NCT01902082) შაოქსინგის
მეორე საავადმყოფოში ჩინეთში 2013 წლის
იანვრიდან აპრილამდე [52]. საკვლევი პოპულაცია
შედგებოდა 6 პაციენტი რანდომიზირებული MSC
ჯგუფში და 6 პაციენტი რანდომიზირებული პლაცებოს
ჯგუფში, რომელშიც პაციენტები MSC ჯგუფში იღებდნენ
ერთჯერად ინტრავენურ დოზას 1x106 ADSC თითო
კილოგრამ წონაზე. შედეგებმა არ აჩვენა ინფუზიის
ტოქსიკურობა ან სერიოზული გვერდითი მოვლენები,
რომლებიც დაკავშირებულია MSC-ის მიღებასთან.
თუმცა, ორი ჯგუფი მსგავსი იყო ჰოსპიტალში ყოფნის
ხანგრძლივობით, დღეებში ვენტილატორის გარეშე
და ICU-ის გარეშე დღეებში მკურნალობიდან 28 დღის
განმავლობაში. შემდგომში უილსონი და სხვ. [53]
მოხსენებული იყო START საცდელი (NCT01775774),
I ფაზის, მულტიცენტრული, ღია ეტიკეტირების, დოზის
გაზრდის საპილოტე კვლევა, რომელიც შექმნილია
ალოგენური BMSC-ების ერთჯერადი დოზის სისტემური
ინექციის უსაფრთხოების შესამოწმებლად ზომიერი და
მძიმე ARDS-ის მქონე პაციენტებში. ცხრა პაციენტმა
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მიიღო BMSC-ების ინტრავენური ინფუზია დაბალი
დოზით (n=3, 1x106 უჯრედი/კგ), შუალედური დოზა
(n=3, 5x106 უჯრედი/კგ) ან მაღალი დოზით (n=3,
10x106 უჯრედი/კგ). მაღალი დოზით BM-MSC-ებმა
გააუმჯობესეს ყოველდღიური თანმიმდევრული
ორგანოს უკმარისობის შეფასება (SOFA) ქვედა
დოზებთან შედარებით. თუმცა, არცერთ შეგროვებულ
ნიმუშში არ გამოვლენილა მნიშვნელოვანი
განსხვავებები ანთებითი და ენდოთელური
დაზიანების მარკერებში. კვლევამ აჩვენა, რომ MSCების ერთჯერადი ინტრავენური დოზა 1x106 BMSC/
კგ-მდე კარგად გადაიტანა. I ფაზის კიდევ ერთი
კვლევა (NCT02804945) დასრულდა 2019 წლის
ივნისში. მონაწილეებმა მიიღეს მაქსიმალური დოზა
3x106 უჯრედი წონის კილოგრამზე ინტრავენურად.
თუმცა, შედეგი ჯერ არ გამოქვეყნებულა. გარდა ამისა,
Chen et al. [54] იტყობინება, რომ მენსტრუალური
სისხლით მიღებული MSC-ების ტრანსპლანტაციამ
შეიძლება შეამციროს სიკვდილიანობა პაციენტებში
H7N9 ვირუსით გამოწვეული ARDS-ით გვერდითი
ეფექტების გარეშე ჩინეთში ხუთწლიანი შემდგომი
პერიოდის შემდეგ. იმის გამო, რომ H7N9 და
COVID-19 იზიარებენ მსგავს გართულებებს, MSC
ტრანსპლანტაცია შეიძლება სასარგებლო იყოს
COVID-19-ის სამკურნალოდ.

COVID-19/მწვავე გრიპი
ყველა COVID-19-ის განკურნება არსებითად
დამოკიდებულია პაციენტის საკუთარ იმუნურ
სისტემაზე. როდესაც იმუნური სისტემა ზედმეტად
გააქტიურებულია ვირუსის მოკვლის მცდელობისას,
ამან შეიძლება გამოიწვიოს დიდი რაოდენობით
ანთებითი ფაქტორების წარმოქმნა, რაც გამოიწვევს
ციტოკინის ძლიერ შტორმს. ციტოკინის ქარიშხალმა
შეიძლება გამოიწვიოს ორგანოს დაზიანება, რასაც
მოჰყვება შეშუპება, ჰაერის გაცვლის დისფუნქცია,
ARDS, გულის მწვავე დაზიანება და მეორადი
ინფექცია, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს სიკვდილი
[55]. ამრიგად, COVID-19-ის მძიმე მწვავე
რესპირატორული ინფექციისა და ციტოკინური
ქარიშხლის პრევენცია, როგორც ამ დაავადების
ყველაზე საშიში ეტაპი, შეიძლება სასარგებლო
იყოს სიკვდილიანობის სიხშირის მკურნალობისა და
შემცირებისთვის [56]. ამასთან დაკავშირებით, MSCზე დაფუძნებული იმუნომოდულაციური მკურნალობა
შემოთავაზებულია, როგორც შესაფერისი თერაპიული
მიდგომა და დაწყებულია რამდენიმე კლინიკური
კვლევა. სულ ახლახან, მთელ მსოფლიოში დაიწყო
COVID-19-ის გამო მთელ მსოფლიოში უჯრედებზე
დაფუძნებული თერაპიის კლინიკური გამოკვლევების
მზარდი რაოდენობა, რომლებიც ძირითადად მოიცავს
MSC-ებს, მაგრამ ასევე მოიცავს MSC-დან წარმოებულ
ეგზოზომებს.
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NA, არ შეესაბამება; ი/ვ, ინტრავენურად; სმ, სხეულის
მასა; COPD, ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული
დაავადება; BPD, ბრონქოპულმონარული დისპლაზია;
IPF, ფილტვის იდიოპათური ფიბროზი; BOS,
ბრონქიოლიტის ობლიტერანს სინდრომი; CF,
ცისტური ფიბროზი; MSCs, მეზენქიმური სტრომული
უჯრედი; BMSCs, ძვლის ტვინიდან წარმოქმნილი
MSCs; UCMSCs, ჭიპლარიდან წარმოქმნილი MSCs;
ADSCs, ცხიმოვანი ქსოვილიდან წარმოქმნილი MSCs;
CRP, C-რეაქტიული პროტეინი; FEV1, ფორსირებული
ექსპირაციული მოცულობა - ერთ წამში; FVC,
ფორსირებული სასიცოცხლო ტევადობა; 6MWD,
6-წუთიანი სასიარული მანძილი; CT, კომპიუტერული
ტომოგრაფია; DLCO, ნახშირბადის მონოქსიდის
დიფუზური ტევადობა.

MSC-ები პირველად იქნა გამოყენებული COVID-19
პნევმონიის თერაპიული გამოყენებისთვის პეკინის
YouAn Hospital-ში, ჩინეთში, 2020 წლის 23
იანვრიდან 2020 წლის 16 თებერვლამდე [57]. ამ
კლინიკურ კვლევაში, შვიდმა დადასტურებულმა
COVID-19 პაციენტმა მიიღო კლინიკური ხარისხის
MSC-ების ერთჯერადი დოზა (1x106 უჯრედი კგ
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წონაზე). ამ შვიდი პაციენტის ფილტვის ფუნქცია
და სიმპტომები მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა MSC
ტრანსპლანტაციის შემდეგ 2 დღის შემდეგ. იმუნური
უჯრედების ანალიზმა აჩვენა, რომ იყო სისხლში
ლიმფოციტების კონცენტრაციის, Tregs და DC-ების
მატება NK უჯრედების შემცირებით. იმავდროულად,
C-რეაქტიული ცილის (CRP) და TNF-α პლაზმური
დონე მნიშვნელოვნად შემცირდა, ხოლო IL-10 და
სისხლძარღვთა ენდოთელური წარმოშობის ზრდის
ფაქტორი (VEGF), რომელიც დაკავშირებულია
ფილტვის რეგენერაციასთან, გაიზარდა MSC
მკურნალობის ჯგუფში პლაცებოსთან შედარებით.
MSC-ების თერაპიის დამაკმაყოფილებელმა შედეგებმა
იმედი გაუჩინა უფრო კრიტიკულად დაავადებული
COVID-19 პაციენტს. კიდევ ერთი კლინიკური
კვლევა არის 65 წლის ქალის შემთხვევის მოხსენება
კრიტიკულად დაავადებული ტიპის COVID-19-ით
მწვავე რესპირატორული უკმარისობით და მწვავე
დიარეით, 2020 წლის 31 იანვარს [58]. მკურნალობის
დროს გამოყენებული იყო 5x107 UCMSC-ის სამი
დოზა, 3 დღის ინტერვალით. ღეროვანი უჯრედებით
თერაპია გამოიყენებოდა ჩვეულებრივ თერაპიასთან
ერთად, რომელზეც პაციენტი არ პასუხობდა. მესამე
ინფუზიის შემდეგ, პაციენტი უარყოფითი იყო SARSCoV-2-ზე და გაწერეს გვერდითი ეფექტების გარეშე.
გარდა ამისა, შემთხვევის მოხსენების კვლევამ ასევე
აღწერა ადამიანის ჭიპლარის ვარტონი-ის ჟელედან
მიღებული MSC-ების (hWJCs) (1x106 უჯრედი
კგ წონაზე) თერაპიული ეფექტურობა COVID-19
პნევმონიით დაავადებულ პაციენტზე [59]. ეს ანგარიში
ვარაუდობს, რომ hWJC-ების ადაპტაციური გადაცემის
თერაპია შეიძლება იყოს იდეალური არჩევანი
COVID-19 მკურნალობისთვის გამოსაყენებლად.
მიუხედავად იმისა, რომ ძირითადი კვლევები
MSC-დან მიღებული ეგზოსომების გამოყენებით
საკმარისად არ არის ჩატარებული COVID-19ისთვის, კლინიკური კვლევები ეგზოზომების
გამოყენებით დაგეგმვის ეტაპზეა ან ახლახან
დაიწყო. ცოტა ხნის წინ, ჩინეთში დასრულდა
საპილოტე კვლევა, რომელიც გამოიყენებდა
ალოგენური ADSC-დან მიღებული ეგზოზომების
მძიმე COVID-19-ის სამკურნალოდ (NCT04276987)
[60]. ეს კვლევა არის I ფაზის, რანდომიზებული,
ერთ ჯგუფური დავალების კვლევა, რომლის
ძირითადი მიზანია ეგზოსომების უსაფრთხოებისა
და ეფექტურობის შესწავლა მძიმე COVID-19
პაციენტების მკურნალობაში. უფრო მეტიც, მსგავსი
კლინიკური კვლევა რეგისტრირებული იყო რუსეთში.
დასრულდა COVID-19EXO კვლევა (NCT04491240),
ფაზა I/II, რანდომიზებული, ღია, პარალელური
ჯგუფის კვლევა. ამ კვლევაში მონაწილეობდა 30
პაციენტი და ყველა უფლებამოსილი საკვლევი
სუბიექტი იყო რანდომიზირებული, ორმაგად ბრმა,
მკურნალობის ორი ჯგუფიდან ერთ-ერთ ან პლაცებო
ჯგუფში. მკურნალობის ჯგუფებში მყოფი პაციენტები
იღებდნენ 3 მლ სპეციალური ხსნარის ინჰალაციას,
რომელიც შეიცავს 0,5-2X1010 ეგზოზომას დღეში
ორჯერ 10 დღის განმავლობაში სტანდარტულ
თერაპიასთან ერთად. პირველადი შედეგის საზომი
იყო არასერიოზული და სერიოზული გვერდითი
მოვლენების მქონე პაციენტების რაოდენობა კვლევის
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დროს. საინტერესოა, რომ ClinicalTrial.gov-ზე
გამოქვეყნებული შედეგების მიხედვით, გვერდითი
მოვლენები არ დაფიქსირებულა [61].
2021 წლის 19 იანვრამდე იყო რეგისტრირებული
MSC (n=56) და MSC-ისგან მიღებული ეგზოსომების
58 კლინიკური კვლევა (n=2), რომელთაგან 33
არის აქტიური და რეკრუტირებული პაციენტი და
ექვსმა დაასრულა ცდები. MSC-ების წყაროა ჭიპლარი
(n=21), უორტონის ჟელე (n=3), პლაცენტის ქსოვილი
(n=1), ძვლის ტვინი (n=9), ცხიმოვანი ქსოვილი
(n=6), კბილის პულპი (n= 1), ყნოსვის ლორწოვანი
გარსი (n=1) და დაუსახელებელი წარმოშობა
(n=14). პირველი ცდა დარეგისტრირდა 2020 წლის
5 თებერვალს პეკინის 302 საავადმყოფოს მიერ.
ეს ეტაპი I კლინიკური კვლევა (NCT04252118)
ჩატარდა SARS-CoV-2-ით ინფიცირებული პნევმონიით
დაავადებული პაციენტებისთვის UCMSC-ების
თერაპიის უსაფრთხოების შესამოწმებლად [62].
მეორე ტესტირება (NCT04269525) დარეგისტრირდა
2020 წლის 13 თებერვალს Zhongnan Hospital-ის
მიერ. ეს ეტაპი II ცდა ჩატარდა UCMSC-ების როლის
შესაფასებლად (100X106 უჯრედები/დრო D1, D3,
D5, D7) COVID-19 პნევმონიის მკურნალობაში [63].
წინამდებარე წინასწარი კლინიკური მონაცემები
აჩვენებს, რომ MSC-ები ახერხებენ მძიმე და
კრიტიკულად მძიმე COVID-19 პაციენტის მართვას
და აქვთ სარგებელი ანთების შემცირებაში, ფილტვის
ფუნქციის გაუმჯობესებაში და სიკვდილის შემცირებაში
COVID-19 პაციენტებში. ეფექტური მკურნალობისთვის
სასიცოცხლოდ
მნიშვნელოვანი
ფაქტორები
მოიცავს MSC-ის შეყვანის მარშრუტს, ვადებს,
დოზას, მოცულობას, წყაროს და ხანგრძლივობას.
ადეკვატურად აღჭურვილი კლინიკური კვლევები
სასწრაფოდ საჭიროა კლინიკური შედეგების
შესამოწმებლად პაციენტებში COVID-19-ით.

საზოგადოებაში
პნევმონია

შეძენილი

ბაქტერიული

საზოგადოებაში შეძენილი ბაქტერიული პნევმონია
(CABP), როგორც ფილტვის მწვავე ინფექცია,
შეიძლება გამოიწვიოს სეფსისი და ასოცირდება
მაღალი სიკვდილიანობის მაჩვენებლებთან შოკის
და/ან სუნთქვის უკმარისობის მქონე პაციენტებში,
რომლებიც საჭიროებენ მექანიკურ ვენტილაციას და
რეანიმაციულ განყოფილებებში მოყვანას, რაც ასახავს
მიმდინარე თერაპიის შეზღუდული ეფექტურობა
[64,65]. სულ ცოტა ხნის წინ, Laterre et al. [66]
პირველად მოხსენებული იყო მიმდინარე I/II ფაზის,
რანდომიზებული, ორმაგად ბრმა, მულტიცენტრული
კვლევა (NCT03158727) გაფართოებული ალოგენური
ADSC-ების უსაფრთხოებისა და ეფექტურობის
შესაფასებლად მძიმე CABP-ის (sCABP) მქონე
პაციენტების
მკურნალობისთვის,
რომლებიც
მოთავსებულია ICU-ში. კვლევა 2017 წლის იანვარში
დაიწყო და სავარაუდოდ 2021 წლის დეკემბერში
დასრულდება.
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ტუბერკულოზი (ტუბერკულოზი) რჩება CAPის მნიშვნელოვან მიზეზად. Mycobacterium
tuberculosis-ს განუვითარდა ანტიტუბერკულოზური
აგენტებისადმი მუდმივი წინააღმდეგობის გაწევის
უნარი. მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზი (MDRTB), რომელიც განისაზღვრება იზონიაზიდის და
რიფამპიცინის მიმართ რეზისტენტობით, ორი წინა
ხაზის ანტიმიკრობული პრეპარატი, რომელიც
გამოიყენება
ტუბერკულოზის
სამკურნალოდ,
წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე გადაუდებელ და
რთულ გამოწვევას გლობალური ტუბერკულოზის
კონტროლის წინაშე [67]. პირველი ღია ფაზის I
კლინიკური კვლევა 30 MDR-TB და ინტენსიურად
წამლებისადმი რეზისტენტული ტუბერკულოზის
პაციენტზე, რომლებმაც მიიღეს ერთჯერადი დოზით
აუტოლოგიური ძვლის ტვინისგან მიღებული MSCs
(1×106 უჯრედი კგ წონაზე) ჩატარდა 2010 წელს
სპეციალიზებული ცენტრის მიერ. მინსკში, ბელორუსია
და შედეგები გამოქვეყნდა 2014 წელს [68]. არ იყო
მოხსენებული სერიოზული გვერდითი მოვლენები.
შემდგომში, მცირე კოჰორტულ კვლევაში, რომელიც
მოიცავდა 36 პაციენტს MDR ტუბერკულოზით,
აუტოლოგიური BM-MSC-ების ინტრავენური ინფუზიები
ჩატარდა ტუბერკულოზის მკურნალობის დაწყებიდან
4 კვირის შემდეგ [69]. შედეგებმა აჩვენა, რომ MSCების აუტოლოგიურ ტრანსპლანტაციას შეუძლია
მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს შედეგები MDR-TB
პაციენტების 81%-ისთვის. ამ შედეგმა შეიძლება
მოახდინოს რევოლუცია თერაპიის ვარიანტებში
და ჰქონდეს ძლიერი გავლენა MDR-TB თერაპიის
კვლევის სამომავლო მიმართულებებზე.

COPD/ემფიზემა
როგორც COPD არის ქოლგა ტერმინი, რომელიც
გამოიყენება ფილტვების ქრონიკული დაავადებების
აღსაწერად, როგორიცაა ემფიზემა და ქრონიკული
ბრონქიტი, რაც იწვევს ჰაერის ნაკადის შეზღუდვას
[70]. COPD-ით გამოწვეული დაავადების ტვირთი,
ტუბერკულოზისგან
განსხვავებით,
როგორც
ჩანს, იზრდება, მიუხედავად ახალი თერაპიული
საშუალებების
განვითარებისა,
როგორიცაა
ხანგრძლივი
მოქმედების
ანტიმუსკარინული
აგენტები, ხანგრძლივი მოქმედების β-აგონისტები,
ინჰალირებული
კორტიკოსტეროიდები
და
ფოსფოდიესტერაზას ინჰიბიტორები [71]. MSCების გამოყენების ინტერესი COPD-ის ან ემფიზემის
სამკურნალოდ გადაიზარდა კლინიკურ კვლევებში. II
ფაზის პირველი კლინიკური კვლევა (NCT00683722)
მოიცავდა ალოგენური BMSC-ების გამოყენებას
ზომიერი და მძიმე COPD-ის სამკურნალოდ 2008
წლის 20 მაისიდან 2010 წლის 24 აგვისტომდე [48].
30 პაციენტმა მიიღო ოთხი თვიური ინფუზია (100×106
უჯრედი/ინფუზია) და დაასრულა 2-წლიანი შემდგომი
დაკვირვება. ამ კვლევამ აჩვენა, რომ MSC-ების
მრავალჯერადი დოზის სისტემური შეყვანა, როგორც
ჩანს, უსაფრთხოა და შეიძლება შეამციროს ანთება
ხანდაზმულ, კომორბიდულ პოპულაციაში ფილტვის
ფუნქციის დარღვევით ზომიერი და მძიმე COPD-ის
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მტკიცებითი მედიცინა

გამო.
გარდა ამისა, Stolk et al. [72] მოხსენებული
იყო I ფაზის კიდევ ერთი კლინიკური კვლევა
(NCT01306513), რომელიც მიზნად ისახავდა მძიმე
ემფიზემის მქონე პაციენტებში აუტოლოგიური
BMSC-ების ინტრავენური შეყვანის უსაფრთხოებისა
და მიზანშეწონილობის შესწავლას. შვიდმა
პაციენტმა მიიღო ძვლის ტვინის ასპირაცია BMSCის შესაგროვებლად, ხოლო პირველს ჩაუტარდა
ფილტვის მოცულობის შემცირების ოპერაცია (LVRS)
ერთ ფილტვზე. მეორე LVRS-ს კონტრალატერალურ
ფილტვზე წინ უძღოდა აუტოლოგიური BMSC-ების
ორი ინტრავენური ინფუზია (1-2x106 უჯრედი/კგ).
LVRS და MSC ინფუზიების შემდეგ, ალვეოლურ
სეპტამ აჩვენა ენდოთელური მარკერის CD31 3-ჯერ
გაზრდილი ექსპრესია. მეორე LVRS-დან ერთი
წლის შემდეგ, ყველა პაციენტმა წარმოადგინა
გაზრდილი ფორსირებული ამოსუნთქვის მოცულობა
1 წამში (FEV1) და სხეულის წონა და ცვლილებები
ფილტვების დენსიტომეტრიაში პირველ LVRS-მდე
საკუთარ მნიშვნელობებთან შედარებით. შედეგებმა
აჩვენა, რომ აუტოლოგიური MSC შეყვანა მძიმე
ემფიზემის მქონე პაციენტებში არის შესაძლებელი
და უსაფრთხო. თუმცა, კვლევის მთავარი შეზღუდვა
იყო პლაცებო ჯგუფის არარსებობა. ამჟამად,
არსებობს 10 რეგისტრირებული კლინიკური კვლევა,
რომლებიც იყენებენ MSC-ებს COPD-ის ან ემფიზემის
სამკურნალოდ. უფრო მეტიც, უჯრედულ წყაროებთან
მიმართებაში,
მხოლოდ
კონტროლირებადმა
კვლევებმა სხვადასხვა ქსოვილებს შორის მკაცრი
შედარება შეიძლება განსაზღვროს კონკრეტული ტიპის
უჯრედების ვარგისიანობა და ეფექტურობა COPD-ის ან
ემფიზემის სამკურნალოდ.

BPD
BPD არის ყველაზე გავრცელებული რესპირატორული
დარღვევა უკიდურესად ნაადრევად დაბადებულ
ჩვილებში და ხასიათდება ალვეოლარიზაციის
შეჩერებით, ფიბრობლასტების გააქტიურებით
და ანთებით [73]. ეს არის ბავშვებში ფილტვების
ქრონიკული დაავადების ერთ-ერთი მთავარი
მიზეზი [74]. BPD-ის პათოგენეზი მოიცავს მრავალ
პრენატალურ და პოსტნატალურ მექანიზმს,
რომლებიც გავლენას ახდენენ ძალიან გაუაზრებელი
ფილტვების განვითარებაზე. მათი კომბინირებული
ეფექტები ცვლის ფილტვის მორფოგენეზს, არღვევს
კაპილარული გაზის გაცვლას ალვეოლებში და იწვევს
BPD-ის პათოლოგიურ და კლინიკურ მახასიათებლებს
[75]. Chang et al. [76] მიერ მოხსენებული
პირველი ფაზის დოზის გაზრდის კლინიკური
კვლევა (NCT01297205) 2014 წელს, რათა
შეაფასოს ადამიანის UCMSC-ების ინტრატრაქეული
ტრანსპლანტაციის უსაფრთხოება და ეფექტურობა
ნაადრევ ახალშობილებში BPD-ის მაღალი რისკის
ქვეშ. ამ კვლევამ აჩვენა, რომ მკურნალობა კარგად
გადაიტანა, სერიოზული გვერდითი ეფექტების ან
დოზის შემზღუდველი ტოქსიკურობის გარეშე: 9-ვე
ჩვილი, რომლებმაც გაიარეს MSC ტრანსპლანტაცია,
გადარჩა და ამ ჩვილებიდან მხოლოდ 3-ს
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განუვითარდა ზომიერი BPD. იმავე მკვლევარების მიერ
ორწლიანი შემდგომი დაკვირვება (NCT01632475)
აჩვენა, რომ MSC ჯგუფში 9 ჩვილიდან ერთ-ერთი
გარდაიცვალა Enterobacter cloacae სეფსისით 6
თვეში და 8 ჩვილი გადარჩა ტრანსპლანტაციასთან
დაკავშირებული არასასურველი შედეგების გარეშე
[77]. ალოგენური UCMSC-ების ინტრატრაქეალური
ტრანსპლანტაცია
ნაადრევ
ახალშობილებში
უსაფრთხო და განხორციელებადია. მეორე
ფაზის კლინიკური კვლევა (NCT03392467) და
შემდგომი დაკვირვება (NCT04003857) UCMSCების ინტრატრაქეალური ინსტილაციისთვის BPD-ით
ნაადრევ ჩვილებში მიმდინარეობს [78,79]. ცოტა
ხნის წინ, ვუ და სხვ. [80] მოხსენებული იყო პირველი
რანდომიზებული, ერთცენტრიანი, ღია ეტიკეტირების,
დოზის გაზრდის, II ფაზის კვლევა (NCT03601416)
MSC-ების გამოყენებით ინტრავენურად შეყვანილი
მძიმე BPD-ის მქონე ბავშვებში. ამ კვლევაში
ალოგენური UCMSC-ების დაბალი (n=24, 2.5x106
უჯრედი/კგ) და მაღალი დოზით (n=24, 5x106
უჯრედი/კგ) ინტრავენური ინფუზიებით მკურნალობის
უსაფრთხოება და ეფექტურობა შედარებული იყო იმ
ტრადიციული დამხმარე მკურნალობა BPD-სთვის.
ეს შედეგები უზრუნველყოფს MSC-ზე დაფუძნებული
თერაპიის ახალ მტკიცებულებას მძიმე

დასკვნა
MSC-ზე დაფუძნებული თერაპიის მიდგომები
ფილტვის დაავადებებსა და კრიტიკულ დაავადებებზე
აგრძელებს განვითარებას სწრაფი ტემპით და იძლევა
იმედს ამ დამღუპველი და ამჟამად განუკურნებელი
დაავადებების სამკურნალოდ. მოსალოდნელია,
რომ შემდგომი კვლევები გააუმჯობესებს MSC
მკურნალობის პროტოკოლების სტანდარტიზაციას
დონორის წყაროს (ავტოლოგიური და ალოგენური),
MSC-ების წყაროების, MSC-ების კულტურის სტატუსის
(ახალი წინააღმდეგ კრიოკონსერვირებული/
გადებული), წარმოების პროტოკოლების, ხარისხის
კონტროლის
დებულებების,
მარშრუტების
თვალსაზრისით.
მიწოდება
(სისტემური
და
ლოკალური) და უჯრედების დოზირება. გარდა ამისა,
უნდა განისაზღვროს პაციენტის ჩართვა/გამორიცხვის
მკაცრი კრიტერიუმები, უნდა ჩატარდეს კარგად
შემუშავებული და კონტროლირებადი კლინიკური
კვლევები და მკაცრი ეთიკური მოსაზრებები უნდა
უზრუნველყოფდეს პაციენტის უსაფრთხოებას,
სანამ MSC-ები გამოიყენებენ უჯრედულ თერაპიას
ფართომასშტაბიან და გრძელვადიან კლინიკურ
აპლიკაციებში.

ლიტერატურის ნუსხა იმყოფება რედაქციაში
International Journal of Medical Sciences 2021;
18(13): 2849-2870. doi: 10.7150/ijms.59218
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ბოლოდროინდელი მიღწევები ალერგიული
რინიტის მართვაში
ფლავია ც.ლ. ჰოიტე,
მედიცინის დეპარტამენტი, ალერგიის/იმუნოლოგიის განყოფილება, დენვერი 80206, აშშ
ჰაროლდ ს. ნელსონი,
მედიცინის დეპარტამენტი, ალერგიის/იმუნოლოგიის განყოფილება, დენვერი 80206, აშშ
Flavia C. L. Hoyte, Harold S. Nelson

აბსტრაქტი
ალერგიული რინიტი გავლენას ახდენს მოზრდილების 20-დან 30%-მდე, როგორც შეერთებულ შტატებში, ასევე,
ევროპაში და, შესაძლოა, უფრო მაღალ პროცენტზე ბავშვებში. გარდა ცხვირისა და თვალის სიმპტომებისა,
რომლებიც პირდაპირ კავშირშია ალერგიულ პროცესთან, ამ სიმპტომების ძილზე გავლენა იწვევს დღის მანძილზე
ძილიანობას და ცხოვრების ხარისხის დაქვეითებას. პაციენტები აცდენენ სამუშაოს სიმპტომების გამო, მაგრამ კიდევ
უფრო დიდი პრობლემაა სამუშაოს პროდუქტიულობაზე გავლენა, ან პრეზენტიზმი, რომელსაც, როგორც ცნობილია,
ყველაზე დიდი წვლილი შეაქვს ალერგიული რინიტის მთლიან ეკონომიკურ ხარჯში. გაიზარდა ინფორმირებულობა
იმის შესახებ, რომ ბევრ პაციენტს სეზონური ან მრავალწლიანი სიმპტომებით, მაგრამ რომლებიც უარყოფითი
არიან კანისა და ალერგენის მგრძნობელობის ინ ვიტრო ტესტების მიმართ, აქვს ლოკალური ცხვირის ალერგია,
რაც დიაგნოსტირებადია ალერგენისთვის სპეციფიკური IgE-ს არსებობით ცხვირის სეკრეტში ან დადებითი
ცხვირის ალერგენის გამოწვევით ან ორივე ერთად. ალერგიული რინიტის ფარმაცევტული მენეჯმენტი ემყარება
ანტიჰისტამინებით სიმპტომურ მკურნალობას, რომლებიც შესაძლოა უფრო ეფექტური იყოს ინტრანაზალურად,
ვიდრე პერორალური და ინტრანაზალური კორტიკოსტეროიდები. ალერგენული იმუნოთერაპია ძალიან ეფექტურია
ადგილობრივი ალერგიული რინიტის დროსაც კი, ხოლო კანქვეშა იმუნოთერაპიის მოუხერხებლობა და უსაფრთხოება
მცირდება სუბლინგვური იმუნოთერაპიის (SLIT) დანერგვით. ამ უკანასკნელის გამოყენება ამჟამად გარკვეულწილად
შეზღუდულია SLIT სითხეებისთვის შესაბამისი დოზირების ინფორმაციის არარსებობით და ალერგენების შეზღუდული
რაოდენობით, რომლებისთვისაც ხელმისაწვდომია SLIT ტაბლეტები.
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ალერგიული რინიტი (AR) გავრცელებული
მდგომარეობაა. მისი გავრცელების შეფასებები
ძალიან
განსხვავდება,
მაგრამ
კარგი
ეპიდემიოლოგიური კვლევები აჩვენებს, რომ
მოზრდილების 20-დან 30%-მდე და ბავშვების 40%მდე დაავადებულია [1]. სიმპტომებმა შეიძლება
მნიშვნელოვანი უარყოფითი გავლენა მოახდინოს
პაციენტების ცხოვრების ხარისხზე, ხშირად ხელი
შეუშალოს ძილს და ხელი შეუწყოს ცუდ შესრულებას
სამსახურში და სკოლაში. რინიტის სიმპტომების
მქონე პაციენტთან მიახლოებისას კლინიცისტებმა
უნდა განასხვავონ AR არა-AR (NAR) და ცხვირის
სიმპტომები მექანიკური ფაქტორების გამო, მაგრამ
არ გამოტოვონ ადგილობრივი ცხვირის ალერგიის
არსებობა. უფრო მძიმე დაავადების მკურნალობისას
გამოყენებულ უნდა იქნას ანთების საწინააღმდეგო
და სიმპტომური მედიკამენტები, ხოლო ალერგიის
იმუნოთერაპია (AIT) მკაცრად უნდა იქნას
გათვალისწინებული არა მხოლოდ მისი ეფექტურობის,
არამედ დაავადების მოდიფიკაციის ეფექტის გამო.
AR-ის ძირითადი გამოწვევები დაკავშირებულია მის
მკურნალობასთან. სიმპტომური და ადგილობრივი
ანთების საწინააღმდეგო მედიკამენტები ხშირად
არ არის სრულად ეფექტური და AIT შეიძლება იყოს
მოუხერხებელი და ძვირი, და არსებობს დიდი სივრცე
გაუმჯობესებისთვის, მკურნალობის ორივე ფორმაში.

2004 წელს შეერთებულ შტატებში ჩატარებულმა
გამოკითხვით მიღებული იქნა პასუხი გამოკითხული
მოსახლეობის ორი მესამედისგან [2]. 19,678
ზრდასრული რესპონდენტიდან 44.3%-მა აღნიშნა
ცხვირის სიმპტომები წელიწადში სულ მცირე შვიდი
დღის განმავლობაში, 30.2%-მა მიაწერა ეს სიმპტომები
ალერგიას და 20.7%-მა აღნიშნა ცხვირის ალერგიის
ექიმის დიაგნოზი. 2001 წელს ორეტაპიანი გამოკითხვა
ჩატარდა ბელგიაში, საფრანგეთში, გერმანიაში,
იტალიაში, ესპანეთსა და დიდ ბრიტანეთში [3].
კითხვარი ჩაუტარდა ტელეფონით 9646 ზრდასრულს,
რათა დადგინდეს AR-ის დიაგნოზის ან სიმპტომების
არსებობა. AR-ის გავლენა დაფიქსირდა 19%-ის
მიერ, ხოლო 13%-მა აღნიშნა AR-ის დიაგნოზი ექიმის
მიერ. დადებითი პასუხის მქონე ყველა მიწვეული იყო
კლინიკურ ცენტრში საბოლოო დიაგნოზისთვის და
725 გამოიკვლია. კლინიკური გამოკვლევის შედეგად,
725-დან 411-ს დაუდგინდა AR; ამ 411-დან 45%-ს
არ მიუღია წინა ექიმის დიაგნოზი. ამან განაპირობა
კლინიკურად დადასტურებული AR-ის შეფასებები,
რომელიც მერყეობდა 17%-დან იტალიაში 29%მდე ბელგიაში და მთლიანობაში 23%-მდე ევროპის
შესწავლილი მოსახლეობისთვის. ბავშვებში AR-ის
სიხშირე და გავრცელება შესწავლილი იყო Isle of
Wight დაბადების კოჰორტაში (n = 1456), რომელიც
დაკომპლექტდა 1989 წელს [4]. AR-ის გავრცელება
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გაიზარდა 3.4%-დან 4 წლის ასაკში 27.3%-მდე 18
წლის ასაკში და უფრო ხშირი იყო ბიჭებში, ვიდრე
გოგონებში ამ ასაკში.
სატელეფონო გამოკითხვაში 2765 მოზრდილი და
ბავშვი (მინიმუმ ხუთი წლის) ცხვირის ან თვალის
ალერგიის ან ორივეს დიაგნოზით, 78%-მა აღნიშნა
სეზონური სიმპტომები და პიკი დაფიქსირდა ხეების
სეზონზე (მარტიდან მაისამდე) და უფრო მცირე პიკს
ადგილი ჰქონდა შემოდგომის სარეველების სეზონზე
(სექტემბერი) [5]. მათი ან მათი შვილის ალერგიის
სეზონის პიკში, 39%-მა შეაფასა ცხვირის შეშუპება
და 34%-მა წითელი თვალების ქავილი, როგორც
"უკიდურესად შემაშფოთებელი", ხოლო 29%მა თქვა, რომ ყოველდღიური ცხოვრება "ძალიან
დარღვეულია" [5].
AR-ის სიმპტომები არღვევს ძილის უნარს, რაც
იწვევს დღის ძილიანობას და ცხოვრების ხარისხის
დაქვეითებას [6]. 100 პაციენტის გამოკითხვაში,
რომლებსაც ჰქონდათ ზომიერი/მძიმე AR, ძილის
დარღვევა აღინიშნა მოზრდილების 66%-მა და
ბავშვების 43%-მა [7]. ზომიერი/მძიმე AR-ის მქონე
პაციენტებთან შედარებით მსუბუქი დაავადების

არანამკურნალევი ან არაადეკვატურად ნამკურნალებ
პირებში AR-ით გამოწვეული არყოფნისა და ყოფნის
ხარჯი შეფასებულია 55-დან 151 მილიონ ევრომდე
წელიწადში [12].

მქონე პაციენტებს ჰქონდათ მნიშვნელოვნად მეტი
შფოთვა, დეპრესია, დაღლილობა, პრობლემები
სოციალურ ურთიერთობებში და აღქმული კოგნიტური
დისფუნქციის ნიშნები [7]. ძილის დარღვევა
ვრცელდება AR-ით დაავადებული ბავშვების
მშობლებზე, რომელთა 75%-მა აღნიშნა ცუდი
ხარისხის ძილი [8].
Medline-ზე ძიებამ მოიპოვა ორიგინალური
კვლევები 2005 წლიდან 2015 წლამდე AR-ის
გავლენის შესახებ სამუშაო პროდუქტიულობაზე [9].
კვლევების გაერთიანებულმა ანალიზმა, რომლებშიც
დადასტურებული სამუშაო პროდუქტიულობისა
და აქტივობის დაქვეითების (WPAI) კითხვარი
გამოიყენებოდა მონაცემების შესაგროვებლად,
აჩვენა, რომ გამოტოვებული სამუშაო დროის
დაახლოებით 3.6% (არყოფნა) და 35.9% სამუშაო
შესრულების დაქვეითება (პრეზენტიზმი) AR-ის გამო.
არყოფნისა და ყოფნის ღირებულება შეფასდა,
რომ იყო 3.2-დან 13.5-ჯერ უფრო მაღალი, ვიდრე
პირდაპირი სამედიცინო ხარჯები და წარმოადგენს
AR-ის მთლიანი ხარჯების 76-დან 93%-ს [9]. სკოლის
შესრულებაზე გავლენას ახდენს ასევე AR. დიდ
ბრიტანეთში ჩატარებული შემთხვევ-კონტროლის
კვლევაში, სტუდენტები, რომლებიც იყვნენ 15-დან 17
წლამდე და ამჟამად ახასიათებთ AR-ის სიმპტომები,
მნიშვნელოვნად უფრო მიდრეკილნი იყვნენ, რომ
ჰქონდეთ უფრო დაბალი ქულები ზაფხულში,
ვიდრე ზამთარში [10]. AR-ის ღირებულება შეფასდა
შვედეთის მოსახლეობის წარმომადგენლობით
ნიმუშში (18-დან 65 წლამდე) 2016 წელს
გამოქვეყნებულ ანგარიშში [11]. საშუალო წლიური
პირდაპირი და არაპირდაპირი ხარჯები AR-ის გამო
იყო 210 ევრო და 750.8 ევრო, შესაბამისად. მთლიანი
ღირებულებიდან 8.1% გახლდათ დაუსწრებლობის,
ხოლო 70.0% პრეზენტიზმის გამო. დარჩენილი
თანხა თანაბრად გაიყო ფარმაცევტულ და ჯანდაცვის
ხარჯებს შორის [11]. ევროკავშირის ქვეყნებისთვის

დამკვიდრებულია რონის ველზე/ბურგუნდიაში
საფრანგეთში, ჩრდილოეთ იტალიაში, უნგრეთსა და
მიმდებარე ქვეყნებში [15]. ამრიგად, ხელსაყრელი
კლიმატური პირობებით, იგი მზად არის გავრცელდეს
პოლონეთში,
გერმანიასა
და
ჩრდილოეთ
საფრანგეთში [15].
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კლიმატის ცვლილების გავლენა ალერგიულ
რინიტზე
კლიმატის ცვლილების პოტენციური ეფექტი AR-ის
სიმძიმესა და მასშტაბზე იქნა შესწავლილი, ყველაზე
ინტენსიურად ამბროზიის მტვრის შემთხვევაში [13–
15]. გაზრდილი ტემპერატურისა და ნახშირორჟანგის
ზემოქმედება აჩვენებს ცალკეული მცენარეებიდან
მტვრის გამომუშავების ზრდას [13]. ამავდროულად,
ყინვის გარეშე დღეების რაოდენობის ზრდა და
პირველი ყინვების მოგვიანებით გაჩენა, როგორც
ჩანს,
დაკავშირებულია
ამბროზიის
მტვრის
გახანგრძლივებულ სეზონებთან და ვარაუდობენ,
რომ ამბროზიას ჩრდილოეთით გავრცელების
შესაძლებლობა ექნება [14]. ეს არის განსაკუთრებული
შემაშფოთებელი ამბავი ევროპაში, სადაც ამბროზია

რინიტის ქვეტიპები
რინიტის მართვის პირველი ნაბიჯი არის რინიტის
ტიპ(ებ)ის განსაზღვრა, რომელიც ინდივიდს აქვს
და ეს შეიძლება გართულდეს რინიტის სხვადასხვა
ფენოტიპებისა და ენდოტიპების გათვალისწინებით.
ფენოტიპი განისაზღვრება კლინიკური გამოვლინებით,
ხოლო ენდოტიპი განისაზღვრება ძირითადი
პათოფიზიოლოგიური მექანიზმით. AR ზოგადად
დიფერენცირებულია NAR-ისგან დადებითი ალერგიის
კანის ტესტის ან შრატის სპეციფიკური IgE ტესტის
არსებობით. როგორც ქვემოთ განვიხილეთ, ბოლო
დროს გაიზარდა ინტერესი ლოკალური AR (LAR)
მიმართ, რომელიც ჩვეულებრივ დიაგნოზირებულია
პირებში, რომლებსაც აქვთ უარყოფითი შრატისა
და კანის ალერგიის ტესტები, მაგრამ ისტორიები
მიუთითებს AR-ზე, ცხვირის ალერგენის დადებითი
გამოწვევის ან სპეციფიკური IgE (sIgE)-ის
იდენტიფიცირების გზით ცხვირის სეკრეციაში ან
ორივეში ერთად [16].
NAR-ს აქვს მრავალი ქვეტიპი, მათ შორის
ინფექციური,
მედიკამენტებით
გამოწვეული,
გესტაციური, ჰორმონებით გამოწვეული, ატროფიული,
სენილური და იდიოპათიური რინიტი (IR) [17].
ცხვირის სიმპტომები ასევე შეიძლება მოხდეს
სტრუქტურული ან მექანიკური პრობლემების შედეგად,
როგორიცაა ქოანალური ატრეზია, ადენოიდური
ჰიპერტროფია, ძგიდის გადახრა, ცხვირის სიმსივნე ან
ცერებროსპინალური სითხის გაჟონვა, ისევე როგორც
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სისტემური პირობები, როგორიცაა კისტოზური
ფიბროზი, პირველადი ცილიარული დისკინეზია,
ეოზინოფილური გრანულომატოზი და პოლიანგიიტი,
სარკოიდოზი და ამილოიდოზი. პროფესიული
რინიტი, რომელიც შეიძლება იყოს ალერგიული ან
არაალერგიული, აქვს მრავალი გამომწვევი აგენტი
და შეიძლება გამოვლინდეს ან ახალი ანტიგენური
ზემოქმედებით ოკუპაციის დაწყებიდან მალევე ან
ლატენტური პერიოდის შემდეგ, როდესაც ინდივიდს
უვითარდება სენსიბილიზაცია ახალი ანტიგენის
მიმართ. ხშირად, პაციენტებს აღენიშნებათ ერთზე
მეტი ტიპის რინიტი, რაც იწვევს შერეულ ფენოტიპს ან
ენდოტიპს ან ორივეს [16,18]. ალერგიული რინიტის
ბუნებრივი ისტორია AR-ის ბუნებრივი ისტორია,
როგორც ჩანს, განსხვავდება NAR-ისგან [19]. NAR-ით
დაავადებული მცირეწლოვანი ბავშვები უფრო მეტად
განიცდიან რემისიას, ვიდრე მათი AR თანატოლები.
2000-ზე მეტი ბავშვის დაბადების კოჰორტაში, NAR
სუბიექტების 73% და AR სუბიექტების მხოლოდ 12%
გადავიდა რემისიაში 4-დან 8 წლამდე. NAR-ით
დაავადებული ბავშვების წილი ოდნავ შემცირდა 4
წლის ასაკიდან (8%) 8 წლამდე (6%), ხოლო AR-ის
მაჩვენებელი გაიზარდა ამ ასაკში 5%-დან 14%-მდე.
სენსიბილიზაცია ხშირად წინ უსწრებს AR-ს, რადგან
მათ ნახევარზე მეტს, ვინც იყო სენსიბილიზებული,
მაგრამ ასიმპტომური 4 წლის ასაკში, განუვითარდა AR
8 წლის ასაკში [19]. 20-დან 59 წლამდე მოზარდების
კითხვარზე დაფუძნებულ კვლევაში, შემთხვევების
დაახლოებით 23%-მა აჩვენა მათი AR სიმპტომების
რემისია რვა წლის განმავლობაში 1992 წლიდან
2000 წლამდე და რემისიის ყველაზე მაღალი
მაჩვენებელი იყო ყველაზე ხანდაზმულ ასაკობრივ
ჯგუფში (50-დან 59 წლამდე) და რემისიის ყველაზე
დაბალი მაჩვენებელი იყო თანმხლები ასთმის
მქონე პაციენტებში. ახალდაწყებული AR-ის ყველაზე
მაღალი სიხშირე დაფიქსირდა ყველაზე ახალგაზრდა
ასაკობრივ ჯგუფში (20-დან 29 წლამდე) [20].
ARIA (ალერგიული რინიტი და მისი გავლენა ასთმაზე),
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ინიციატივამ
AR-ის შესახებ, გამოაქვეყნა გაიდლაინები 2001
წელს, რომელმაც გადაანაცვლა პარადიგმა AR
კლასიფიკაციისგან როგორც სეზონური AR (SAR)
ან მრავალწლიანი AR (PAR) კლასიფიკაციაზე
დაფუძნებული სიხშირეზე (მუდმივი ან წყვეტილი,
როგორც ქვემოთ არის განსაზღვრული) და სიმძიმე
(მსუბუქი ან საშუალო/მძიმე, იმის მიხედვით, არის თუ
არა ძილის დარღვევა, ყოველდღიური ცხოვრების
დარღვევა ან შემაშფოთებელი სიმპტომები)
[21]. მათ განსაზღვრეს წყვეტილი AR, რომელიც
გავლენას ახდენენ პაციენტებზე კვირაში ოთხ დღეზე
ნაკლებ დროზე ან ზედიზედ ოთხ კვირაზე ნაკლებ
დროზე, მაშინ როდესაც სიმპტომები მუდმივი AR
გრძელდებოდა კვირაში ოთხ დღეზე მეტ ხანს ან
ზედიზედ ოთხ კვირაზე მეტს [21]. მათი საწყისი
გამოქვეყნების დღიდან ეს გაიდლაინები არაერთხელ
განახლდა და დაიხვეწა [22–24].
დასავლეთ ევროპის კვლევაზე დაყრდნობით,
რომელშიც სატელეფონო ინტერვიუ ჩატარდა 9646
ინდივიდზე, რომელთაგან 726 მივიდა კლინიკურ
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ცენტრში შეფასებისთვის, მკვლევარებმა დაადგინეს
ცუდი კორელაცია სეზონურ/მრავალწლიან ტერმინებსა
და წყვეტილ/მუდმივ კლასიფიკაციას შორის,
შესაბამისად, და მუდმივი სუბიექტების დაახლოებით
ნახევარს ჰქონდა SAR და წყვეტილი სუბიექტების
ნახევარს ჰქონდა PAR [3]. Ciprandi et al.-ის სხვა
კვლევამ აჩვენა, რომ AR-ის მქონე პაციენტების
80%-ს აქვს SAR-ისა და PAR-ის შერეული ფორმა,
რაც ავტორებს ვარაუდობს, რომ ტერმინები PAR და
SAR ცუდად ასახავს რეალურ ცხოვრებას და რომ
წყვეტილი და მუდმივი შეიძლება იყოს უფრო მეტად
გამოყენებადი [25].

ადგილობრივი ალერგიული რინიტი
ბოლო ათწლეულნახევრის განმავლობაში
გაიზარდა ინტერესი (განსაკუთრებით ჯგუფის მიერ,
რომელსაც ხელმძღვანელობს მიგელ ბლანკა
მალაგაში, ესპანეთი) LAR-ის მიმართ, ტერმინი,
რომელიც გამოიყენება იმ პაციენტებზე, რომელთა
კანისა და სისხლის ტესტის ალერგია უარყოფითია,
მაგრამ მათ აქვთ ისტორია, რომელიც მიუთითებს
ალერგიული სენსიბილიზაცია და ატოპიის ლოკალური
მტკიცებულება, რომელიც დიაგნოზირებულია sIgEით ცხვირის სეკრეციაში ან ცხვირის ალერგენის
დადებითი გამოწვევით ან ორივე ერთად. კვლევაში
50 პაციენტის მრავალწლიანი NAR (PNAR), 30 PAR
და 30 ჯანსაღი კონტროლი, Rondón et al. აღმოაჩინეს
ცხვირის მსგავსი ლეიკოციტურ-ლიმფოციტური
ფენოტიპი PAR და PNAR პაციენტების ცხვირის
ამორეცხვაში, ორივე განსხვავდებოდა ნორმალური
კონტროლისგან, რომლებსაც ჰქონდათ ნაკლები
ეოზინოფილები, მთლიანი ლიმფოციტები და
CD3+CD4+ ლიმფოციტები [26]. ცხვირის დადებითი
გამოწვევა Dermatophagoides pteronyssinus (D. pt.)
იყო PNAR-ით დაავადებული პაციენტების 54%-ში და
sIgE გამოვლენილი იყო ამ ინდივიდების 22%-ში [26].
სხვა კვლევაში, რომელშიც 40 პაციენტი LAR-ით D. pt.
გაიარა ცხვირის გამოწვევა D. pt.-ით, 60%-ს ჰქონდა
იზოლირებული და 40%-ს ჰქონდა ორმაგი დადებითი
პასუხი [27]. ტრიპტაზა იყო ცხვირის სეკრეციაში
45%, ეოზინოფილური ქიმიოტაქსიური ფაქტორის
მომატება 65%-ში და D. pt.-სპეციფიკური IgE 25%ში. LAR მტვრის მიმართ ასევე აჩვენა ამ ჯგუფმა
მსგავს კვლევაში, რომელიც ადარებს სეზონური
IR ინდივიდებს მტვრით გამოწვეული AR-ის მქონე
პირებთან. ამ კვლევამ აღმოაჩინა ცხვირის ლეიკოციტლიმფოციტების მსგავსი პროფილები რინიტის ორივე
ჯგუფში, რომლებიც განსხვავდებოდა კონტროლისგან.
სუბიექტებიდან IR-ით, 62.5%-ს ჰქონდა დადებითი
ცხვირის ალერგენის პროვოცირების ტესტი (NAPT) და
35%-ს აჩვენა ცხვირის sIgE [28]. Rondón, et al. ასევე
გამოიკვლია მრავალი NAPT (NAPT-M), რომელშიც
ოთხი განსხვავებული ალერგენის ექსტრაქტი
შეყვანილია 15 წუთიანი ინტერვალით და აჩვენა 100%
შესაბამისობა ერთ აეროალერგენულ NAPT-ებთან,
რაც ვარაუდობს, რომ ეს შეიძლება იყოს ეფექტური და
ეკონომიური გზა აღმოაჩინოს პოლისენსიბილიზაცია
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LAR-ით დაავადებულ პაციენტებში [29].
ესპანურ პოპულაციაში LAR-ის გავრცელების
დასადგენად ჩატარებულმა კვლევამ შეაფასა რინიტის
მქონე 452 არაშერჩეული ზრდასრული პაციენტი კანის
პრიკ ტესტების, sIgE და NAPT-ის საშუალებით; მათ
დაუსვეს LAR დიაგნოზი 25.7%, AR 63.1% და NAR
11.2% [30]. კვლევა, რომელიც აფასებს LAR-ს სახლის
მტვრის ტკიპებისთვის (HDMs), კონკრეტულად აფასებს
პედიატრიულ პოპულაციას NAR-ით (საშუალო ასაკი
11 წელი და დაავადების საშუალო ხანგრძლივობა
6.3 წელი), გამოიყენა ცხვირის ტრიპტაზა, სიმპტომები,
ფიზიოლოგიური ზომები (ნაზალური ინსპირაციული
ნაკადი და აკუსტიკური რინომეტრია), და HDM-sIgEის ადგილობრივი წარმოება და აჩვენა, რომ LAR-დან
HDM-მდე იშვიათია ბავშვებში. 54 ბავშვიდან მხოლოდ
ორმა (3.7%) აჩვენა მნიშვნელოვანი ცვლილება
სიმპტომებში და ფიზიოლოგიურ ზომებში HDM-NAPTის შემდეგ [31]. ამის საპირისპიროდ, Bozek et al.
ხანდაზმული მოსახლეობის (საშუალო ასაკი 65.81,
n = 219) დათვალიერებისას დაუდგენელი მდგრადი
რინიტით აჩვენა LAR-ის მაჩვენებელი 21%, და D. pt.
იყო მთავარი სენსიბილიზებელი აეროალერგენი LARის მქონე პაციენტებში (63%)32. ამ კვლევაში NAPT-ის
დროს სიმპტომების ცვლილებებს თან ახლდა ცხვირის
sIgE მატება. ფართომასშტაბიანი, კითხვარებზე
დაფუძნებული კვლევები, რომლებიც ჩატარდა ARის გავრცელების დასადგენად ზოგად პოპულაციაში,
ვერ
შეაფასებდა
LAR-ის
პრევალენტობას,
ვინაიდან ცხვირის ალერგენის გამოწვევები არ იყო
პროტოკოლის ნაწილი [2,3].
ხუთწლიანმა შემდგომმა კვლევამ 194 პაციენტში LARით აჩვენა გაუარესება პაციენტთა 26.3%-ში, ხოლო
ატოპიის განვითარება ხუთ წელიწადში გამოვლინდა
კანის ჩირქოვანი ტესტით ან sIgE (ან ორივე) LARის 6.81%-ში და ნორმალური კონტროლის მქონე
პაციენტების 4.5%-ში [33]. 10 წლის განმავლობაში,
სისტემური ატოპიის განვითარების სიჩქარე მსგავსი
იყო LAR პაციენტებში და კონტროლში (9.7%, 7.8%ის წინააღმდეგ, P = 0.623). ეს მიუთითებს იმაზე,
რომ LAR ჩვეულებრივ არის მუდმივი მდგომარეობა
და არა AR-ის წინამორბედი. LAR-ის მქონე
პაციენტებმა ამ კვლევაში აჩვენეს მათი რინიტის
მნიშვნელოვანი გაუარესება დროთა განმავლობაში
და ეს იყო კლინიკურად მნიშვნელოვანი და
ასოცირებული ასთმის განვითარებასთან [34]. LARის იმუნოთერაპიით მკურნალობა განხილულია
იმუნოთერაპიის განყოფილებაში, ქვემოთ.

ალერგიული რინიტის მართვა
AR-ის მენეჯმენტი აგრძელებს ალერგენის
თავიდან აცილების, მედიკამენტების, რომლებიც
უზრუნველყოფენ სიმპტომურ შემსუბუქებას, ანთების
საწინააღმდეგო თერაპიებს და AIT-ს. თერაპიის
უახლესი მიღწევები მოიცავს ინტრანაზალურ
ანტიჰისტამინებს და ინტრანაზალური სტეროიდების
მიწოდების ახალ მეთოდებს, რომლებიც კვლავაც
რჩება AR-ის თერაპიის ძირითად საფუძველს და ახლა
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შეიძლება მოიძებნოს ურეცეპტოდ აშშ-ში ზოგიერთი
ფორმულირებისთვის.
ინტრანაზალურმა ანტიჰისტამინებმა, რომლებიც
დაინერგა აშშ-ში 2000 წელს [35,36], გააფართოვა
ინტრანაზალური მედიკამენტების ლანდშაფტი
AR-ის სამკურნალოდ. ნაჩვენებია, რომ ისინი
აუმჯობესებენ ცხვირის სიმპტომის მთლიან ქულას
(TNSS), ისევე როგორც ცხვირის სიმპტომის
თითოეულ ინდივიდუალურ ქულას (INSS) ცემინების,
რინორეის, ცხვირის შეშუპებისა და ცხვირის ქავილის
უფრო სწრაფი დაწყებით და მსგავსი ეფექტურობით
ინტრანაზალურ სტეროიდებთან შედარებით [37].
ინტრანაზალურ ანტიჰისტამინებს ასევე აქვთ უფრო
სწრაფი დაწყება, ვიდრე ორალურ ანტიჰისტამინებს
და შეუძლიათ გააუმჯობესონ ყველა INSS მსგავსი
ხარისხით, გარდა ცხვირის შეშუპებისა, რომელიც
უკეთესად კონტროლდება ცხვირით, ორალურ
ანტიჰისტამინებთან შედარებით [38].
ინტრანაზალური
სტეროიდების
მიწოდების
ახალი
მეთოდები
მოიცავს
ციკლესონიდის
ნაზალურ
პრეპარატს,
სტეროიდულ
პროწამალს, რომელიც გარდაიქმნება მის აქტიურ
ფორმაში
მხოლოდ
ქსოვილის
მიწოდების
შემდეგ, რომელიც წყალში შევიდა აშშ-ში 2006
[39] წელს; ფლუტიკაზონის ფუროატის ნისლის
ფორმულირება, დამტკიცებული აშშ-ს სურსათისა
და წამლების ადმინისტრაციის (FDA) მიერ 2007
წელს [40]; და აეროზოლური მოწყობილობები,
რომლებიც იყენებენ ჰიდროფლუოროალკანის (HFA)
საწვავს ბეკლომეტაზონის [41] და ციკლესონიდის
[42] მიწოდებას, ორივე დამტკიცებული FDA-ს
მიერ 2012 წელს. ინტრანაზალური თერაპიის
უახლესი მიწოდების მექანიზმი არის ამოსუნთქვით
გააქტიურებული მოწყობილობა, რომელიც ამჟამად
(2017) დამტკიცებულია მხოლოდ ფლუტიკაზონის
პროპიონატის მიწოდებისთვის ცხვირის პოლიპების
[43] სამკურნალოდ, მაგრამ რომელიც საბოლოოდ
შეიძლება დამტკიცებული იყოს AR-ის სამკურნალოდ.
2012 წელს, კომბინირებული სპრეი, რომელიც
შეიცავს როგორც ფლუტიკაზონის პროპიონატს, ასევე
აზელასტინის ჰიდროქლორიდს, დამტკიცებული
იქნა FDA-ს მიერ [44]. 3398 სუბიექტის
აგრეგირებულმა მონაცემებმა სამ მულტიცენტრულ,
რანდომიზებულ, ორმაგად ბრმა, პლაცებო და
აქტიური კონტროლირებად, პარალელური ჯგუფის
კვლევებში აჩვენა უფრო სწრაფი დაწყება და
უმაღლესი ეფექტურობა თითოეულ ცალკეულ
კომპონენტთან შედარებით. მოქმედების დაწყება იყო
30 წუთი და კლინიკური გაუმჯობესება დაფიქსირდა
შეფასების პირველი დღის განმავლობაში და იყო
მდგრადი სარგებელი მთელი ორკვირიანი კვლევის
პერიოდისთვის 45. განახლებული კონსენსუსის
მკურნალობის ალგორითმი გვთავაზობს მკურნალობის
მიდგომას, რომელიც შეესაბამება ARIA გაიდლაინებს
და ხაზს უსვამს ცხვირის ანტიჰისტამინების უფრო
მნიშვნელოვან როლს [46].
მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო დროს ფართო
პოპულაციაში გაიზარდა ინტერესი დამატებითი და
ალტერნატიული მედიცინის (CAM) მიდგომების
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მიმართ, მათ შორის აკუპუნქტურა, ტრადიციული
ჩინური მედიცინა და ჰომეოპათია, ამ მიდგომების
შეფასების რანდომიზებული კონტროლირებადი
კვლევების სიმცირეა. აკუპუნქტურას აქვს ყველაზე
მეტი მონაცემი და აჩვენებს დაპირებას მცირე
რანდომიზებულ კვლევებში [47–50]. გამოქვეყნებულია
რამდენიმე მიმოხილვის სტატია CAM-ის თემაზე და
მისი როლი ალერგიული დაავადების მკურნალობაში,
მათ შორის, AR [51–53]. ამ სტატიებს შორის
კონსენსუსი არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ
CAM ითვლება დაბალი რისკის მქონედ და აქვს
პოტენციური სარგებელი, საჭიროა დამატებითი
კვლევები ამ თერაპიის ეფექტურობისა და პოტენციური
გრძელვადიანი სარგებელის სრულად შესაფასებლად
[51–53].

კანქვეშა და სუბლინგვური იმუნოთერაპიის
ეფექტურობა ალერგიული რინიტის დროს
ჩატარდა AR-ისთვის კანქვეშა იმუნოთერაპიის
(SCIT) ან სუბლინგვური იმუნოთერაპიის (SLIT)
(ან ორივე) სისტემატური მიმოხილვები (SRs).
ევროპის ალერგიისა და კლინიკური იმუნოლოგიის
აკადემიის კომიტეტმა კრიტიკულად შეაფასა ეს SRები ალერგიული რინოკონიუნქტივიტის (ARC) AIT-ის
ეფექტურობის, უსაფრთხოებისა და ეკონომიურობის
მტკიცებულებისთვის [54]. მათ დაადგინეს 2015 წლის
ოქტომბრის ბოლომდე გამოქვეყნებული 17 SR. ეს SRs
ვარაუდობს, რომ ყურადღებით შერჩეულ პაციენტებში,
SCIT და SLIT იწვევდა სიმპტომთა ქულების და
მედიკამენტების მოთხოვნების მნიშვნელოვან
შემცირებას
ARC-ისთვის
დამამშვიდებელი
უსაფრთხოების მონაცემებით. მონაცემებმა ვერ
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დაუჭირა მხარი AIT-ის ორი მიდგომის შედარებით
კლინიკურ ეფექტურობას ან ეკონომიურობის
ეფექტურობას.
ბოლოდროინდელი განვითარება AIT-ში შეერთებულ
შტატებში ARC-ისთვის იყო SLIT ტაბლეტების
დანერგვა, რომელიც შეიცავს Timothy grass-ს, ხუთი
ბალახის ნარევს, მოკლე ამბროზიის ან HDM (D.
pt. და Dermatophagoides farinae) ექსტრაქტებს.
კომერციული განვითარებისთვის არჩეული ხუთი
ტაბლეტის დოზები, გამოხატული ძირითადი
ალერგენის შემცველობით, ჩამოთვლილია ცხრილში
1. უმეტეს შემთხვევაში ჩატარდა დოზის დიაპაზონის
კვლევა, რომელმაც გამოავლინა ეფექტური დოზა,
ისევე როგორც ერთი ან მეტი ნაკლები ეფექტური დოზა
[55–59]. ამბროზიისა და HDM-ების შემთხვევაში, ასევე
იყო კვლევები, რომლებიც ვარაუდობდნენ, რომ უფრო
მაღალი დოზები, ვიდრე საბოლოოდ დამტკიცებული
იყო, უსაფრთხოების კუთხით შეშფოთებას იწვევს
[60,61].
უსაფრთხოების მონაცემები SLIT ტაბლეტების III
ფაზის კვლევებში დამამშვიდებელი იყო და არ
იყო მოხსენებული ფატალური ან სიცოცხლისათვის
საშიში
გვერდითი
რეაქციები
[55–59,64].
ეპინეფრინის გამოყენება SLIT ტაბლეტებთან
დაკავშირებული
გვერდითი
მოვლენების
(TRAEs) სამკურნალოდ მოხსენებული იყო 29
კვლევისთვის, რომელიც ჩატარდა ALK Timothyის, მოკლე ამბროზიის და HDM SLIT ტაბლეტების
რეგისტრაციისთვის [65]. ეპინეფრინი შეყვანილი
იყო 16 TRAE-ის სამკურნალოდ: ექვსი სისტემური
და 10 ადგილობრივი გამოყენების ადგილის
რეაქცია. ექვსი სისტემური რეაქციიდან არცერთი
არ ჩაითვალა სერიოზულად, ხუთი განვითარდა
პირველი შეყვანისას ექიმის მეთვალყურეობის
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ქვეშ და ერთი განვითარდა მკურნალობის მეექვსე
დღეს. არასასურველი რეაქციების გამოვლენა
მოკლე ამბროზიის SLIT ტაბლეტზე ჩამოთვლილი
იყო პროდუქტის რეგისტრაციისთვის ჩატარებული
ოთხი უსაფრთხოების ან ეფექტურობის კვლევის
(ან ორივე) პირველი 28 დღის განმავლობაში [66].
ადგილობრივი გამოყენების ადგილის რეაქციები
იყო ხშირი, მაგრამ, როგორც წესი, მსუბუქიზომიერი, ხანმოკლე ხანგრძლივობის და ძირითადად
ვლინდებოდა მკურნალობის პირველ ან ორ კვირაში.
ხუთწლიანი კვლევები ჩატარდა როგორც Timothyის [67], ასევე, Five-grass-ის [68] SLIT ტაბლეტებით,
რომლებშიც მკურნალობა ან უწყვეტად [67] ან წინა
და თანასეზონურად [68] გაგრძელდა სამი წლის
განმავლობაში და სუბიექტებს აკვირდებოდნენ
მკურნალობის შეწყვეტიდან ორი წლის განმავლობაში,
იმის დასადგენად, იყო თუ არა მუდმივი სარგებელი.
Timothy-ის ტაბლეტით, იყო 36% გაუმჯობესება
პლაცებოსთან
შედარებით
სიმპტომების/
მედიკამენტების ქულაში მკურნალობის მესამე წლის
განმავლობაში და მუდმივი გაუმჯობესება 34% და
27% მომდევნო ორი წლის განმავლობაში [67].
ხუთ ბალახიანი SLIT ტაბლეტით, სიმპტომების/
მედიკამენტების ქულის გაუმჯობესება მკურნალობის
მესამე წლის განმავლობაში იყო 39%, ხოლო
დინამიკაში დაკვირვების ორი წელი იყო 30% და 28%
[68]. ორივე შედეგი ვარაუდობს, რომ იმუნოთერაპიით
მოხდა ძირითადი იმუნოლოგიური პროცესის
ცვლილება. მეორეს მხრივ, კვლევამ Timothy SLIT
ტაბლეტის იგივე დოზით, ყოველდღიურად, მაგრამ
მხოლოდ ორი წლის განმავლობაში, გამოავლინა
კლინიკური პასუხი, რომელიც დაიკარგა მკურნალობის
შეწყვეტიდან ერთი წლის შემდეგ, რაც ვარაუდობს,
რომ მინიმუმ სამი წლის მკურნალობა იყო საჭირო
იმისთვის, რომ მოხდეს მდგრადი გაუმჯობესება [69].
AIT-ის მიერ დაავადების მოდიფიკაციის დამატებითი
მტკიცებულება მომდინარეობს IV ფაზის კვლევის
შედეგებზე Timothy grass-ის SLIT ტაბლეტით,
რომელიც გამოიკვლია 5-დან 12 წლამდე ასაკის
ბავშვების სამწლიანი მკურნალობის ეფექტი,
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რომლებსაც ჰქონდათ დოკუმენტირებული ბალახით
გამოწვეული AR, მაგრამ არ იყო წინასწარი
მტკიცებულება
არსებული
ასთმის
შესახებ,
ყურადღებიან სკრინინგზე [70]. 812 ბავშვში
სამწლიანმა მკურნალობამ განაპირობა კლინიკური
AR-ის მუდმივი გაუმჯობესება მეთვალყურეობის ორი
წლის განმავლობაში. რაც უფრო მნიშვნელოვანია,
ასთმის განვითარება მნიშვნელოვნად შემცირდა
ჯგუფში, რომელმაც მიიღო Timothy-ის SLIT
ტაბლეტები, ვიდრე მათ, ვინც იღებდა პლაცებო
მკურნალობას (ცხრილი 2). ეს ვარაუდობს, რომ
პირველად იმუნოთერაპიამ შეიძლება დაიცვას
ასთმის განვითარებისგან გამოწვეული ფაქტორები,
რომლებიც მიღმაა ალერგენის მკურნალობაში.
SLIT-ის გამოყენება თხევად პრეპარატებთან
შეერთებულ შტატებში შემოიფარგლება FDA-ს
მიერ დამტკიცებული ალერგენის ექსტრაქტის
არარსებობით SLIT-ისთვის, თუმცა არსებობს
გარკვეული „გამოყენებული“ გამოყენება [71,72].
ევროპაში ფართოდ გამოიყენება SLIT თხევადი
პრეპარატებით. თუმცა, ექსტრაქტების სამი ძირითადი
ევროპელი მწარმოებლის ექსტრაქტების კვლევები
ვარაუდობენ ფართოდ განსხვავებულ დოზებს,
რომელთაგან ზოგიერთი გაცილებით დაბალია იმ
დოზებზე, რაც დადასტურდა, რომ აუცილებელია
კლინიკური ეფექტურობისთვის SLIT ტაბლეტების
დოზის დიაპაზონის კვლევებში [73].
დოზირების იგივე გამოხატული ჰეტეროგენობა
აღმოჩნდა ესპანეთში HDM თხევადი SLIT-ის ხუთი
კომერციული პრეპარატის კვლევაში [74]. ხუთი
კომპანიის მიერ რეკომენდებული დოზების დიაპაზონი
იყო 130-ჯერადი Der p 1-ისთვის, 129-ჯერადი Der f
1-ისთვის და 115-ჯერადი ჯგუფი 2 ალერგენებისთვის.
დამატებითი პრობლემა SLIT თხევადი ექსტრაქტების
გამოყენებასთან დაკავშირებით აშშ-ში, სადაც SCITში რეგულარულად გამოიყენება მრავალჯერადი
ალერგენის მიქსები, არის მტკიცებულების ნაკლებობა
ორზე მეტი შეუსაბამო ექსტრაქტის ნარევების
ეფექტურობის შესახებ [75].
SLIT-თან შედარებით, ბოლოდროინდელი კვლევები
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SCIT-თან შედარებით ნაკლები იყო. უმეტესობამ
აღნიშნა პროდუქტების შემუშავების შესახებ,
რომლებიც უფრო მეტ კომფორტს და უსაფრთხოებას
სთავაზობენ
SCIT-ის
გამოყენებას
ამჟამად
ხელმისაწვდომი პროდუქტებით. უმეტესწილად, ეს
პროდუქტები ჯერ კიდევ განვითარების პროცესშია.
გამონაკლისს
წარმოადგენს
ალერგოიდები,
ექსტრაქტები, რომლებიც შეცვლილია ალდეჰიდებით
დამუშავებით, რომლებიც, ზოგიერთ შემთხვევაში,
აჩვენებდნენ მკვეთრად შემცირებულ ალერგენობას,
რაც იძლევა დოზირებაში ძალიან სწრაფად
დაგროვების საშუალებას [76].
AIT
ასევე
გამოიყენებოდა
LAR-ის
მქონე
პაციენტებში (იხილეთ განყოფილება LAR-ზე
ზემოთ). ოცდათექვსმეტი სუბიექტი მრავალწლიანი
სიმპტომებით და დადებითი NAPT-ებით D. pt.
მიიღო SCIT D. pt. ექსტრაქტი. 24 თვის ბოლოს,
ყოველდღიური კომბინირებული სიმპტომების/
მედიკამენტების ქულები შემცირდა 42%-ით
პლაცებოსთან შედარებით (P = 0.001) და NAPT
ერთი წლის შემდეგ აჩვენა შესამჩნევად გაზრდილი
ტოლერანტობა D. pt. ალერგენი [77]. იმავე ჯგუფმა
ასევე ჩაატარა SCIT-ის ორწლიანი ცდა ტიმოთეს
ბალახის ალერგოიდური ექსტრაქტით 56 LAR
სუბიექტში Timothy-ის დადებითი NAPT-ით [78].
ბალახის მტვრის პირველ სეზონში, დაახლოებით
ექვსი თვის შემდეგ SCIT, კომბინირებული
სიმპტომების მედიკამენტების ქულები შემცირდა 54%.
SCIT-ის ეფექტურობა მტვრით გამოწვეულ LAR-ში
ასევე აჩვენა ორწლიან კვლევაში არყის ხის მიმართ
მგრძნობელობის მქონე 28 სუბიექტში [79]. SLIT-ის
ეფექტურობა LAR-ით დაავადებულ პაციენტებში არ
არის მოხსენებული.

დასკვნა
ეჭვგარეშეა, რომ AR არის ძალიან გავრცელებული
და ხშირად ძალიან მძიმე დაავადებაა. ის
შეიძლება კლასიფიცირდეს როგორც სეზონური
ან მრავალწლიანი, რომელსაც აქვს ყურადღების
მიპყრობა შესაბამის აეროალერგენზე, ან როგორც
პერიოდული და მუდმივი და მსუბუქი ან ზომიერი/
მძიმე, რაც უფრო მეტად ასახავს დაავადების ტვირთს
პაციენტზე. მნიშვნელოვანია, რომ არ ავურიოთ NAR
AR-თან, მაგრამ ასევე არ გამოტოვოთ LAR, თუ
ის მართლაც ისეთივე გავრცელებულია, როგორც
მოხსენებები მიუთითებს. საჭიროა სიმპტომატური
თერაპიის უფრო ეფექტური ფორმები [80]. ასევე
საჭიროა ახალი მიდგომები AIT-თან მიმართებაში,
რომელიც გადალახავს უსაფრთხოებისა და
უხერხულობის ფაქტორებს SCIT-თან მიმართებაში,
მაგრამ ასევე ალერგენების შეზღუდულ რაოდენობას
SLIT-ით დადგენილი დოზირებით. AIT-ის ორივე ეს
ფორმა მოიცავს რამდენიმეწლიან მკურნალობას
ხანგრძლივი შედეგების მისაღებად და ბევრ
პაციენტში ეს იწვევს მკურნალობის პროგრამის ცუდად
დაცვას [81]. AIT-ის ფორმები, რომლებიც მოითხოვს
გაცილებით ნაკლებ მკურნალობას მოკლე დროში,
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mRNA ვაქცინების განახლება ომიკრონ
ვარიანტის წინააღმდეგ
თუ
კორონავირუსის
ომიკრონ
ვარიანტი
თავდაპირველი
ვარიანტისგან
საკმარისად
განსხვავდება, შესაძლებელია, რომ ამჟამად
არსებული ვაქცინები ისეთივე ეფექტიანი აღარ
იყოს, როგორც წინა შტამების წინააღმდეგ. თუ
ასეა, კომპანიებს საკუთარი ვაქცინების განახლება
დასჭირდებათ, რათა ისინი უკეთესად შეებრძოლონ
ომიკრონს. დებორა ფიულერი ვაშინგტონის
უნივერსიტეტის მიკრობიოლოგიის პროფესორია,
რომელიც mRNA და დნმ ვაქცინებს უკვე ოცი წელია
სწავლობს. პროფესორი გვიხსნის, რატომ შეიძლება
დასჭირდეს ვაქცინებს განახლება და რა დრო
შეიძლება დასჭირდეს ამ პროცესს. ამის შემდეგ, წვეტი
ცილა ადამიანის სხეულს ანტისხეულების წარმოქმნას
აიძულებს. თუკი ამის შემდეგ ადამიანში კორონავირუსი
შევა, ეს ანტისხეულები კორონავირუსის წვეტ
ცილას შებოჭავენ და შესაბამისად, მისი უჯრედების
ინფიცირების უნარს წაართმევენ. ომიკრონ ვარიანტი
წვეტ ცილაში ახალი სახის მუტაციებს შეიცავს. ამ
ცვლილებებმა კი შეიძლება მოშალოს ამჟამინდელი
ვაქცინების შედეგად წარმოქმნილი ზოგიერთი,
მაგრამ ალბათ არა ყველა ანტისხეულის უნარი,
რომ ეს წვეტი ცილა შებოჭონ. თუ ასე მოხდა,
ვაქცინები შეიძლება ნაკლებად ეფექტიანი იყოს
ომიკრონ ვარიანტით ინფიცირებისა და სხვებისთვის
გადადების პრევენციის მხრივ. უკვე ვაქცინირებულ ან
კოვიდგადატანილ ადამიანებს სავარაუდოდ ახალი
ვაქცინის მხოლოდ ერთი ბუსტერ დოზის გაკეთება
მოუწევთ, რათა დაცული იყვნენ არა მხოლოდ ახალი
შტამისგან, არამედ იმ სხვა შტამებისგანაც, რომლებიც
შეიძლება ჯერ კიდევ ცირკულირებდეს. თუ ომიკრონმა
დელტა დაჯაბნა და დომინანტი შტამი გახდა,
არავაქცინირებულ პირებს შეიძლება განახლებული
ვაქცინის 2-3 დოზის გაკეთება მოუხდეთ. თუ დელტა და
ომიკრონი ერთად დარჩა ცირკულაციაში, ადამიანებს
სავარაუდოდ ამჟამინდელ და განახლებულ ვაქცინათა
კომბინაციის გაკეთება მოუწევთ. ახალი mRNA
ვაქცინის დასამზადებლად საჭირო დნმ მოდელის
შექმნას მხოლოდ სამი დღე სჭირდება. ამის შემდეგ,
დაახლოებით ერთი კვირაა საჭირო ლაბორატორიაში
ტესტირებისთვის საჭირო mRNA ვაქცინების საკმარისი
დოზების დასამზადებლად, შემდეგი ექვსი კვირა
კი კოლბებში ადამიანის უჯრედებზე პრეკლინიკური
ტესტების ჩასატარებლად, რათა დადგინდეს, რომ
ახალი ვაქცინა სათანადოდ მოქმედებს.
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სასუნთქი გზების მიკრობიოტა: რესპირატორული
ჯანმრთელობის მცველი
ვინგ ჰო მანი,
სპარნ გასტუისის აკადემია, Spaarnepoort 1, 2134 TM, ჰოოფდდორპი, ნიდერლანდები.
ვოუტერ ა.ა. დე სტინჰუიჯსენ პიტერსი,
ედინბურგის უნივერსიტეტი/ MRC ანთების კვლევის ცენტრი, დედოფლის სამედიცინო კვლევითი ინსტიტუტი, 47 Little
France Crescent, ედინბურგი EH16 4TJ, გაერთიანებული სამეფო.
დები ბოგერტი,
ბავშვთა იმუნოლოგიისა და ინფექციური დაავადებების დეპარტამენტი, ვილჰელმინას ბავშვთა საავადმყოფო, უტრეხტის
საუნივერსიტეტო სამედიცინო ცენტრი, Lundlaan 6, 3584 EA უტრეხტი, ნიდერლანდები.
Wing Ho Man, Wouter A.A. de Steenhuijsen Piters, Debby Bogaert,

აბსტრაქტი
სასუნთქი გზები არის რთული ორგანოთა სისტემა, რომელიც პასუხისმგებელია ჟანგბადის და ნახშირორჟანგის
გაცვლაზე. ადამიანის სასუნთქი გზები იწყება ნესტოებიდან ფილტვის ალვეოლებამდე და დასახლებულია
ნიშებისთვის სპეციფიკური ბაქტერიებით. სასუნთქი გზების მიკრობიოტა მოქმედებს როგორც მეკარიბჭე, რომელიც
უზრუნველყოფს რეზისტენტობას სასუნთქი გზების პათოგენების მიერ კოლონიზაციისადმი. რესპირატორული
მიკრობიოტა ასევე შეიძლება იყოს ჩართული რესპირატორული ფიზიოლოგიისა და იმუნიტეტის ჰომეოსტაზის
მომწიფებასა და შენარჩუნებაში. ეკოლოგიური და გარემოს ფაქტორები, რომლებიც ხელმძღვანელობენ სასუნთქი
გზების მიკრობული საზოგადოებების განვითარებას და როგორ მოქმედებს ეს საზოგადოებები სასუნთქი გზების
ჯანმრთელობაზე, არის მიმდინარე კვლევის საგანი. პარალელურად, დეტალურად არის შესწავლილი ზედა
და ქვედა სასუნთქი გზების მიკრობიომის ფუნქციები ადამიანის მასპინძლის ფიზიოლოგიაში. ამ მიმოხილვაში
ჩვენ განვიხილავთ ეპიდემიოლოგიურ, ბიოლოგიურ და ფუნქციურ მტკიცებულებებს, რომლებიც მხარს უჭერს
რესპირატორული მიკრობიოზის ფიზიოლოგიურ როლს ადამიანის ჯანმრთელობის შენარჩუნებაში.

შესავალი
მიკრობული საზოგადოებები განვითარდა
ადამიანებთან და ჩვენს წინაპრებთან ერთად
მილიონობით წლის განმავლობაში და ისინი
ბინადრობენ ადამიანის სხეულის ყველა ზედაპირზე,
მათ შორის სასუნთქი გზების ლორწოვან გარსზე.
სასუნთქი გზების სპეციფიკური ადგილები შეიცავს
სპეციალიზებულ ბაქტერიულ საზოგადოებებს,
რომლებიც მიიჩნევა, რომ დიდ როლს ასრულებენ
ადამიანის ჯანმრთელობის შენარჩუნებაში. გასულ
ათწლეულში, მომავალი თაობის თანმიმდევრობამ
გამოიწვია მნიშვნელოვანი წინსვლა მდგრადი
მიკრობიოტის შესაძლო ფუნქციების გაგებაში.
ჯერჯერობით, კვლევა დიდწილად ფოკუსირებულია
ნაწლავის მიკრობიოტასა და ნაწლავის მიკრობიოტას
წარმოებულ მეტაბოლიტებზე და მათ გავლენას
მასპინძლის მეტაბოლიზმზე და იმუნიტეტზე. თუმცა,
ბოლოდროინდელმა
კვლევებმა
მიკრობული
ეკოსისტემების შესახებ სხეულის სხვა უბნებზე,
მათ შორის სასუნთქი გზებზე, გამოავლინა
მიკრობიოტის კიდევ უფრო ფართო როლი ადამიანის
ჯანმრთელობაში [1].
სასუნთქი გზები არის რთული ორგანოთა სისტემა,
რომელიც იყოფა ზედა სასუნთქი გზებად (URT) და
ქვედა სასუნთქი გზებად (LRT). URT მოიცავს წინა
ნესტოებს, ცხვირის გასასვლელებს, პარანაზალურ

N4 (25) 2021

სინუსებს, ნაზოფარინქსს და ოროფარინქსს და
ხორხის ნაწილს ხმოვანი ბორბლების ზემოთ, ხოლო
LRT მოიცავს ხორხის ნაწილს მბგერი იოგების
ქვემოთ, ტრაქეას, მცირე სასუნთქ გზებს (ეს არის,
ბრონქები და ბრონქიოლები) და ალვეოლები.
რესპირატორული ტრაქტის პირველადი ფუნქცია
ადამიანის ფიზიოლოგიაში არის ჟანგბადის და
ნახშირორჟანგის გაცვლა. ამ მიზნით, ზრდასრული
ადამიანის სასუნთქი გზების ფართობია დაახლოებით
70 მ 2, რაც 40-ჯერ აღემატება კანის ზედაპირს
[2]. მთელი ეს ზედაპირი დასახლებულია ნიშების
სპეციფიკური ბაქტერიული საზოგადოებებით, ყველაზე
მაღალი დაფიქსირებული ბაქტერიული სიმკვრივით
URT-ში (სურ. 1). წლების განმავლობაში დაგროვდა
მტკიცებულება იმ როლების შესახებ, რაც URT-ს
ბაქტერიულ საზოგადოებებს აქვთ რესპირატორული
პათოგენების თავიდან ასაცილებლად, ლორწოვანის
ზედაპირზე ინფექციის დამყარებისა და LRT-ზე
გავრცელებისკენ. რესპირატორული ბაქტერიული
პათოგენების უმეტესობისთვის URT-ის კოლონიზაცია
არის აუცილებელი პირველი ნაბიჯი ზედა, ქვედა
ან გავრცელებული რესპირატორული ინფექციის
გამომწვევამდე [3]. რესპირატორული ინფექციების
პათოგენეზის ამ პირველი ნაბიჯის დათრგუნვა
მკვიდრი მიკრობიოტას მიერ, პროცესი, რომელსაც
ასევე უწოდებენ „კოლონიზაციის რეზისტენტობას“,
შესაძლოა უმნიშვნელოვანესი იყოს რესპირატორული
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ჯანმრთელობისთვის. გარდა ამისა, თუ პათოგენმა
მოახდინა კოლონიზაცია ლორწოვანი გარსის
ზედაპირზე, ეს შეიძლება იყოს მომგებიანი
როგორც მიკრობული საზოგადოებისთვის, ასევე
მასპინძლისთვის, რომ ეს პათოგენები დაცული იყოს,
თავიდან აიცილოს მათი გადაჭარბებული ზრდა,
ანთება და შემდგომში ადგილობრივი ან სისტემური
გავრცელება [4]. ამ სიმბიოტური ურთიერთობის
გარდა, რესპირატორულ მიკრობიოტას ალბათ აქვს
როლი სასუნთქი გზების სტრუქტურულ მომწიფებაში
[5] და ადგილობრივი იმუნიტეტის ფორმირებაში [6,
7].
მიმდინარე კვლევის კითხვები ეხება იმას, თუ როგორ
არის ჩამოყალიბებული ჯანსაღი რესპირატორული
მიკრობიოტა და რა ეკოლოგიური და გარემო
ფაქტორები განაპირობებს მის განვითარებას.
პარალელურად, რესპირატორული მიკრობიომის
ფუნქციების ფართო სპექტრი ხდება ნათელი. ამ
მიმოხილვაში ჩვენ ყურადღებას ვაქცევთ იმ როლს,
რომელიც აქვს რესპირატორული მიკრობიოტას
ადამიანის რესპირატორული ჯანმრთელობის
განვითარებასა და შენარჩუნებაში.

ანატომიური განვითარება და მიკრობიოტა
ადამიანის სასუნთქი გზების სტრუქტურების
განვითარება
რთული
მრავალსაფეხურიანი
პროცესია, რომელიც იწყება ორსულობის მეოთხე
კვირას, ცხვირის პლაკოდების, ოროფარინგეალური
მემბრანისა და ფილტვის კვირტების განვითარებით
[8, 9]. დაბადებისას URT-ის ანატომია არსებითად
განსხვავდება მოზრდილებისგან, ხორხის უფრო
მაღალი მდებარეობის გამო, რაც იწვევს მსხვილ
ნაზოფარინქსს, ოროფარინქსთან შედარებით [10].
გარდა ამისა, ახალშობილთა ფილტვებში ალვეოლის
ნაკლებობა ხაზს უსვამს LRT-ის უმწიფრობას
დაბადებისას. მართლაც, ალვეოლის წარმოქმნა

20

Therapia საქართველო

იწყება ნაყოფის გვიან ეტაპზე და მათი განვითარება
გრძელდება სიცოცხლის პირველი სამი წლის
განმავლობაში [11]. სრულწლოვანებამდე მრავალი
განსხვავებული ქვეგანყოფილება ვითარდება სასუნთქ
გზებში, რომელთაგან თითოეულს აქვს სპეციფიკური
მიკრობული, უჯრედული და ფიზიოლოგიური
მახასიათებლები, როგორიცაა ჟანგბადი და
ნახშირორჟანგის დაძაბულობა, pH, ტენიანობა და
ტემპერატურა (სურ. 1).

მიკრობიოტა და სასუნთქი გზების
მორფოგენეზი
რესპირატორული
ტრაქტის
ანატომიური
განვითარების მსგავსად, მიკროორგანიზმების საწყისი
მოპოვება აღნიშნავს რესპირატორული მიკრობიოტის
ჩამოყალიბებას ადრეულ ასაკში. ითვლება, რომ
რესპირატორული მიკრობიოტის ჩამოყალიბება
გავლენას ახდენს სასუნთქი გზების მორფოგენეზზე.
მართლაც, სტერილურ მღრღნელებს აქვთ უფრო
მცირე ზომის ფილტვები [12] და მომწიფებული
ალვეოლის რაოდენობა [5]. ეს უკანასკნელი
აღმოჩენა მხარი დაუჭირა ექსპერიმენტებს, რომლის
დროსაც თაგვის გარეშე ჩანასახების ლეკვების
ცხვირის ღრუს კოლონიზაცია ჩაუტარდა Lactobacillus
spp., რის შემდეგაც მომწიფებული ალვეოლის
რაოდენობა ნორმალიზდა [5]. საინტერესოა, რომ
ნაზოფარინგთან ასოცირებული ლიმფოიდური
ქსოვილი (NALT) ასევე ძირითადად ვითარდება
დაბადების შემდეგ, რაც მიგვითითებს იმაზე, რომ მისი
განვითარება გარემოსდაცვით მინიშნებებს მოითხოვს
- მაგალითად, ადგილობრივი მიკრობიოტიდან [13].

ჯანსაღი მიკრობიოტის განვითარება
დიდი ხნის ჰიპოთეზისგან განსხვავებით,
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რომ ჩვენ სტერილურები ვიბადებით, ცოტა
ხნის წინ ვარაუდობდნენ, რომ ჩვილები იძენენ
მიკროორგანიზმებს საშვილოსნოში [14, 15], თუმცა
ეს წინადადება საკამათოა [16]. მიუხედავად დედის
ანტისხეულების და მიკრობული მოლეკულების
გადატანა
საშვილოსნოში,
მნიშვნელოვნად
მოქმედებს
მშობიარობის
შემდგომ
იმუნურ
განვითარებაზე [17, 18]. ეს, თავის მხრივ, ახარებს
ახალშობილს იმ მნიშვნელოვანი მიკროორგანიზმების
ზემოქმედებისათვის, რაც ხდება დაბადების შემდეგ.
სიცოცხლის პირველ საათებში მიკროორგანიზმების
ფართო
სპექტრი
შეიძლება
გამოვლინდეს
ჯანმრთელი ვადის ახალშობილებში URT-ში [19,
20]. თავდაპირველად, ეს მიკროორგანიზმები
არასპეციფიკურია და მიჩნეულია დედობრივი
წარმოშობისად. სიცოცხლის პირველი კვირის
განმავლობაში, URT-ში ნიშების დიფერენციაცია იწვევს
Staphylococcus spp.-ს სიჭარბეს, რასაც მოჰყვება
Corynebacterium spp.-ით და Dolosigranulum spp.ით, და შემდგომში უპირატესად Moraxella spp.ით გამდიდრება [20]. მიკრობიოტას პროფილები,
რომლებიც ხასიათდება Corynebacterium spp.-ით
და Dolosigranulum spp.-ით ადრეულ ასაკში და
Moraxella spp.-ით - 4-6 თვის ასაკში, ნაჩვენები იყო,
რომ ეს დაკავშირებულია ბაქტერიული საზოგადოების
სტაბილურ შემადგენლობასთან და რესპირატორულ
ჯანმრთელობასთან [21, 22].
დაბადების რეჟიმი და კვების ტიპი მიკრობიოტის
ადრეული
მომწიფების
მნიშვნელოვანი
მამოძრავებელია, როდესაც ბავშვები, რომლებიც
იბადებიან ვაგინალურად და/ან ძუძუთი იკვებებიან,
გადადიან ჯანმრთელობის ხელშემწყობ სავარაუდო
მიკრობიოტას პროფილზე უფრო ხშირად და უფრო
სწრაფად [20, 23]. ეს დასკვნები დადასტურდა
ეპიდემიოლოგიური დასკვნებით, რომლებმაც აჩვენეს
ძუძუთი კვებით გამოწვეული დაცვა ინფექციებისგან
[24], რაც სავარაუდოდ დედის ანტისხეულების [18]
და დედის რძეში სასარგებლო მიკროორგანიზმების
გადაცემის შედეგია, როგორიცაა Bifidobacterium
spp. და Lactobacillus spp. [25, 26]. პირიქით,
რესპირატორული მიკრობიოტის განვითარება
შეიძლება შეფერხდეს, მაგალითად, ანტიბიოტიკების
გამოყენებით, რომლებიც ჩვეულებრივ გამოიყენება
მცირეწლოვან ბავშვებში ინფექციების სამკურნალოდ
[27]. ანტიბიოტიკურ დარღვევებს ახასიათებდა
სავარაუდო სასარგებლო კომენსალური ბაქტერიების
შემცირება, როგორიცაა Dolosigranulum spp. და
Corynebacterium spp. ჯანმრთელი ბავშვების URT-ში
[22, 28, 29]. ამან, თავის მხრივ, შეიძლება გაზარდოს
სასუნთქი გზების ინფექციების რისკი ანტიბიოტიკებით
მკურნალობის შემდეგ [30]. გარდა ამისა, სეზონი,
ვაქცინაცია, და-ძმების ყოლა, დღის მოვლა, კვამლის
ზემოქმედება და წინასწარი ინფექციები ასევე
გავლენას ახდენს ჩვილის მიკრობიოტებზე [22,
31–35], რაც მიუთითებს იმაზე, რომ მიკრობიოტა
ადრეულ ასაკში დინამიურია და გავლენას ახდენს
მრავალი მასპინძელი და გარემოს ფაქტორები (სურ.
2). როგორც ჩანს, მასპინძელი გენეტიკა უმნიშვნელო
გავლენას ახდენს URT მიკრობიოტაზე ჯანმრთელ
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ადამიანებში, მხოლოდ ცხვირის ბაქტერიების
სიმკვრივეზე და არა მიკრობიოტის შემადგენლობაზე
[36]. ამის საპირისპიროდ, ნახველის მიკრობიოტას
შემადგენლობაზე, როგორც ჩანს, თანაბრად გავლენას
ახდენს მასპინძელი გენეტიკა და გარემო ფაქტორები
[37].
მიუხედავად იმისა, რომ ნაწლავის მიკრობიოტა
ზრდასრულთა მსგავსი საზოგადოებაში ვითარდება
სიცოცხლის პირველი 3 წლის განმავლობაში
[38], დრო, რომელიც საჭიროა რესპირატორული
სტაბილური მიკრობიოტის დასამკვიდრებლად,
დადგენილია. მიუხედავად იმისა, რომ ნიშების
დიფერენციაცია ხდება დაბადებიდან 1 კვირის
შემდეგ [20], რესპირატორული მიკრობიოტა
ვითარდება სიცოცხლის პირველი რამდენიმე წლის
განმავლობაში [21, 33, 39]. მას შემდეგ, რაც შეიქმნა
რესპირატორული მიკრობიოტა, ანტიბიოტიკოთერაპია
რჩება მიკრობული წონასწორობის მნიშვნელოვან
შემაშფოთებელ ფაქტორად მთელი ცხოვრების
განმავლობაში [40]. აქტიური მოწევა ასევე მოქმედებს
URT-ის მიკრობულ საზოგადოებებზე [37, 41];
თუმცა, LRT-ში მოწევას არ აქვს მკაფიო გავლენა
მიკრობიოტის შემადგენლობაზე [42]. საინტერესოა,
რომ ვარაუდობენ, რომ ნიშების სპეციფიკური
განსხვავებები კვლავ გაქრება ხანდაზმულებში [43].
აღსანიშნავია, რომ არა მხოლოდ სასარგებლო
ბაქტერიების ზემოქმედებაა მნიშვნელოვანი, არამედ
ამ ექსპოზიციის დროც გადამწყვეტ როლს თამაშობს
რესპირატორული ჯანმრთელობის შენარჩუნებაში,
ვინაიდან
განსაკუთრებით
სასოწარკვეთილი
რესპირატორული
კოლონიზაციის
ნიმუშები
ჩვილებში სასუნთქი გზების დაავადების მთავარი
განმსაზღვრელი ფაქტორი ჩანს მოგვიანებით
ცხოვრებაში [21, 22, 44]. ეს შეიძლება გამოწვეული
იყოს მასპინძელ-მიკრობული ურთიერთქმედების
გავლენით იმუნურ განათლებაში ადრეულ ასაკში
[6]. შემოთავაზებულია, რომ ადრეულ ასაკში
განვითარებადი მიკრობიოტის დინამიურმა ბუნებამ
შეიძლება უზრუნველყოს მიკრობიოტის მოდულაციის
შესაძლებლობა მომგებიანი შემადგენლობისკენ [45];
თუმცა, ამ პერიოდის ხანგრძლივობა ამჟამად უცნობია.

ზედა სასუნთქი გზების მიკრობიოტა
URT შედგება მკაფიო ანატომიური სტრუქტურებისგან,
რომლებსაც აქვთ სხვადასხვა ეპითელური უჯრედების
ტიპი და ექვემდებარება გარემოს სხვადასხვა
ფაქტორებს. ეს მრავალფეროვანი მიკრო ნიშები
კოლონიზირებულია სპეციალიზებული ბაქტერიული
საზოგადოებების, ვირუსებისა და სოკოების მიერ.
წინა ნარევი ყველაზე ახლოს არის გარე გარემოსთან
და გარშემორტყმულია კანის მსგავსი კერატინიზებული
ბრტყელი ეპითელიუმით, მათ შორის სეროზული
და ცხიმოვანი ჯირკვლებით, რომელთაგან ეს
უკანასკნელი წარმოქმნის ცხიმს, რაც იწვევს კანის
ლიპოფილური კოლონიზატორების გამდიდრებას,
მათ შორის Staphylococcus spp., Propionibacterium
spp და Corynebacterium spp. [46-48]. ბაქტერიები,
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რომლებიც ხშირად გვხვდება სხვა რესპირატორულ
ნიშებში, მათ შორის Moraxella spp., Dolosigranulum
spp. და Streptococcus spp., ასევე დაფიქსირდა წინა
ნესტოებში [29, 43, 48, 49]. ნაზოფარინქსი უფრო
ღრმად მდებარეობს ცხვირის ღრუში და დაფარულია
სტრატიფიცირებული ბრტყელი ეპითელიუმით,
რომელიც სასუნთქი ეპითელური უჯრედების ლაქებით
არის გამსჭვალული. ნაზოფარინქსში არსებული
ბაქტერიული საზოგადოებების შემადგენლობა უფრო
მრავალფეროვანია ვიდრე წინა ნაწილებში [50] და
აჩვენებს მნიშვნელოვან გადახურვას წინა ნარევებთან;
ის ასევე შეიცავს Moraxella spp., Staphylococcus spp.
და Corynebacterium spp. თუმცა, სხვა ბაქტერიები
უფრო ხშირად ბინადრობენ ნაზოფარინგალურ
ნიშში, განსაკუთრებით Dolosigranulum spp.,
Haemophilus spp. და Streptococcus spp. [20–
22, 33]. ოროფარინქსს, რომელიც ამოფენილია
არაკერატინიზებული სტრატიფიცირებული ბრტყელი
ეპითელიუმით, აქვს უფრო მრავალფეროვანი
ბაქტერიული საზოგადოება ვიდრე ნაზოფარინქსი
[41], რომლებიც ხასიათდება სტრეპტოკოკული
სახეობებით, Neisseria spp., Rothia spp. და

ნაწლავის მიკრობიოტა, ასოცირდება ჯანმრთელობის
შედეგებთან. მაგალითად, ნაწლავური ბაქტერიების
გაზრდილი მრავალფეროვნება უკავშირდება
ნაწლავის ანთებითი დაავადების არარსებობას,
სიმსუქნეს [60] და ენტეროპათოგენების მიერ მწვავე
ინფექციების წინააღმდეგობას [61]. პირიქით,
სხეულის სხვა ადგილებში, მაგალითად საშოში,
დაბალი ბაქტერიული მრავალფეროვნება ითვლება
"ჯანსაღად", რადგან ის ასოცირდება ბაქტერიული
ვაგინოზის [62, 63] და ნაადრევი მშობიარობის
შემთხვევების შემცირებასთან, რაც ხაზს უსვამს
ნიშის სპეციფიკურ ეფექტს ბიომრავალფეროვნება
ადამიანის ჯანმრთელობაზე. რესპირატორულ
ტრაქტში, მტკიცებულება მიუთითებს, რომ მწვავე
URT ინფექციები, როგორიცაა მწვავე ოტიტი (AOM)
[29, 65] და ლორწოვანი გარსის ანთება ქრონიკული
რინოსინუსიტი [66] ასოცირდება ადგილობრივი
ბაქტერიული საზოგადოებების მრავალფეროვნების
შემცირებასთან. თუმცა, სხვა კვლევები აცხადებენ
ნაკლებად მკაფიო კავშირს მრავალფეროვნებასა
და რესპირატორულ ჯანმრთელობას შორის,
რაც მიგვითითებს იმაზე, რომ ბაქტერიული

ანაერობები, მათ შორის Veillonella spp., Prevotella
spp. და Leptotrichia spp. [39, 41, 51, 52].
ბაქტერიული მობინადრეების გარდა, PCR-ზე
დაფუძნებული კვლევები ვარაუდობენ URT-ში
ვირუსული პათოგენების ფართო არსებობას. ამ
კვლევებმა მოგვახსენა საერთო გამოვლენის
მაჩვენებელი 67% რესპირატორული ვირუსების
ჯანმრთელ ასიმპტომატურ ბავშვებში, მათ შორის
ადამიანის რინოვირუსი (HRV), ადამიანის ბოკავირუსი,
პოლიოვირუსები, ადამიანის ადენოვირუსი და
ადამიანის კორონავირუსი [31, 53]. თუმცა,
ბოლოდროინდელმა მიღწევებმა მეტაგენომიკაში
გამოავლინა, რომ მთელი რესპირატორული ვირომი
შეიცავს ბევრ სხვა ვირუსს. მაგალითად, ახლახანს
აღმოჩენილი Anelloviridae ოჯახი გამოვლინდა,
როგორც ყველაზე გავრცელებული ვირუსების ოჯახი
URT ვირუსში [54, 55]. უფრო მეტიც, ჯანმრთელ URT-ს
აქვს მიკრობიოტა, რომელიც მოიცავს Aspergillus spp.,
Penicillium spp., Candida spp. და Alternaria spp.
[56, 57]. მიუხედავად იმისა, რომ რესპირატორული
მიკობიომის ზომა უცნობია, ნაწლავისა და კანის
მიკობიომები მიახლოებით შეადგენს 0,1% და 3,9%
-ს, შესაბამისად, მათ შესაბამის ნიშებში მთლიანი
მიკრობიომის შესაბამისად [47, 58].
გარემოზე ზეწოლა, ისევე როგორც მიკროორგანიზმიმიკროორგანიზმი და მასპინძელი-მიკროორგანიზმის
ურთიერთქმედება, გავლენას ახდენს ბაქტერიული
ეკოსისტემის
შემადგენლობაზე
ადამიანთა
მასპინძელში და, შედეგად, მის ფუნქციონირებაზე.
სხვადასხვა მაკროსისტემის ეკოსისტემებისთვის,
როგორიცაა ტყეები და მარჯნის რიფები, კარგად არის
დადგენილი, რომ უფრო დიდი ბიომრავალფეროვნება
ზრდის ეფექტურობას, რომლითაც ეკოლოგიური
საზოგადოებები შეძლებენ გამოიყენონ აუცილებელი
რესურსები [59]. ანალოგიურად, ადამიანის
ორგანიზმში არსებული მიკროსქემის სპეციფიკური
ეკოსისტემების მრავალფეროვნება, როგორიცაა

საზოგადოებების შემადგენლობა, სპეციფიკურ
ეკოლოგიურ კონტექსტში, ასევე მოქმედებს
რესპირატორული ჯანმრთელობაზე [52]. უფრო მეტიც,
მიკრობიოტას ზოგიერთ წევრს, რომელიც ცნობილია
როგორც „საკვანძო სახეობები“, შეიძლება ჰქონდეს
ძალიან დიდი სასარგებლო ეფექტი ეკოსისტემის
ბალანსზე, ფუნქციებსა და ჯანმრთელობაზე [67].
URT მიკრობიოტაში პოტენციური ძირითადი ქვებია
Dolosigranulum spp. და Corynebacterium spp.,
რადგან ისინი მტკიცედ იყო დაკავშირებული
რესპირატორულ ჯანმრთელობასთან და პოტენციური
პათოგენების გამორიცხვასთან, განსაკუთრებით
Streptococcus pneumoniae-სთან, რამდენიმე
ეპიდემიოლოგიურ და მექანიკურ კვლევაში [21, 29,
68, 69].
ნებისმიერი მიკრობული ეკოსისტემის პირველადი
ფუნქციაა სიმბიოზის მდგომარეობის გამომწვევი,
რომელიც
უზრუნველყოფს
პათოგენური
მიკროორგანიზმების წინააღმდეგ კოლონიზაციის
წინააღმდეგობას [4, 70]. მთავარი მექანიზმი,
რომელიც ემყარება კოლონიზაციის წინააღმდეგობას,
არის ის, რომ მრავალფეროვანი ადგილობრივი
მიკრობიომის წევრები ალბათ იყენებენ ყველა
არსებულ საკვებ ნივთიერებას, რითაც ხელს უშლიან
პათოგენებს კოლონიზაციისათვის საჭირო რესურსების
პოვნაში. მიუხედავად იმისა, რომ ჯვარედინი
კვლევები აჩვენებს კავშირს მრავალფეროვნების
შემცირებასა და პათოგენთა კოლონიზაციას შორის,
არ არსებობს პირდაპირი მტკიცებულება, რომელიც
აჩვენებს, რომ სასუნთქი გზების მიკრობული
მრავალფეროვნების დაცვა შეიძლება დაიცვას
პათოგენების შეძენისგან. თუმცა, გამოვლენილია
მიკრობიოტის კონკრეტული წევრები, რომლებსაც
შეუძლიათ აქტიურად გამორიცხონ პათოგენები
ნაზოფარინგეალური
ნიშიდან.
მაგალითად,
აღმოჩნდა, რომ Staphylococcus epidermidis
გამორიცხავს Staphylococcus aureus და ანადგურებს
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უკვე არსებულ ბიოფილმებს სერინის პროტეაზების
სეკრეციის გზით [71]. გარდა ამისა, კოლონიზაციის
წინააღმდეგობა შეიძლება გაძლიერდეს მასპინძელ
იმუნურ სისტემასთან ურთიერთქმედებით. მაგალითად,
ნეიტროფილებს უფრო შეეძლოთ S. pneumoniae
მოკვლა Haemophilus influenzae-ით დაწყების
შემდეგ [72].
URT ზოგადად განიხილება როგორც ძირითადი
რეზერვუარი პოტენციური პათოგენების, მათ
შორის S. Pneumoniae-ს გასაფართოებლად და
შემდგომში ფილტვებისკენ გავრცელებისთვის, რამაც
შეიძლება გამოიწვიოს სიმპტომური ინფექცია [3].
ამრიგად, URT-ში დაბალანსებული მიკრობიოტის
დამკვიდრება და შენარჩუნება, რომელიც მდგრადია
პათოგენური გაფართოებისა და შეჭრის მიმართ
შეიძლება სასიცოცხლო მნიშვნელობის აღმოჩნდეს
რესპირატორული ჯანმრთელობისთვის. ქვემოთ
მოცემულია მექანიზმები, რომლებიც ემყარება ჯანსაღი
რესპირატორული მიკრობიოტას, ასევე სპეციფიკური
მიკრობიოტა -მასპინძლის ურთიერთქმედებას.

სახეობების ფართო სპექტრი LRT-დან აღებულ
ნიმუშებში. დაბალი სიმკვრივის ნიმუშების პოტენციური
დაბინძურება რჩება ძირითად საზრუნავად ამ ტიპის
კვლევის ჩატარებისას და სიფრთხილეა საჭირო
შედეგების ინტერპრეტაციისას.

ფილტვის მიკრობიოტის წყარო
ჯანმრთელ ადამიანებში ბაქტერიები ფილტვებში
შედიან ლორწოვანი გარსის პირდაპირი გაფანტვით
და URT73-დან მიკრო-ასპირაციით. კულტურის
დამოუკიდებელი
მიკრობიოტას
კვლევებმა
დაადასტურა, რომ ფილტვის მიკრობიოტა დიდწილად
ჰგავს URT მიკრობიოტას, როდესაც ის შესწავლილია
ჯანმრთელ ადამიანებში [74–76]. როგორც ჩანს,
ოროფარინქსი არის ფილტვის მიკრობიოტის მთავარი
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ჯანმრთელი ფილტვები და მათი
მიკრობიოტა
LRT მოიცავს გამტარ სასუნთქ გზებს (ტრაქეა,
ბრონქები და ბრონქიოლები) და ალვეოლები,
რომლებშიც ხდება გაზის გაცვლა. გამტარი სასუნთქი
გზები გაფორმებულია სასუნთქი გზების მსგავსი
სასუნთქი ეპითელიუმით, რაც გვხვდება URT-ში,
ეპითელური უჯრედები თანდათანობით გადადიან
სასუნთქი ხის გასწვრივ კუბოიდური ფორმისკენ.
ფილტვების ალვეოლები გაფორმებულია ფუნქციურად
განსხვავებული
ალვეოლარული
ეპითელური
უჯრედებით. URT და ადამიანის ლორწოვანი
გარსის სხვა ადგილებისგან განსხვავებით, LRT
ტრადიციულად განიხილება როგორც სტერილური;
თუმცა, ბოლოდროინდელმა კვლევებმა, რომლებმაც
გამოიყენეს შემდეგი თაობის თანმიმდევრობა,
აღმოაჩინეს
მრავალფეროვანი
მიკრობული

წყარო მოზრდილებში [74], ხოლო ბავშვებში უფრო
სავარაუდოა, რომ იყოს როგორც ნაზოფარინქსი,
ასევე ოროფარინქსი [76]. ეს შეიძლება გამოწვეული
იყოს URT-ის ანატომიაში განსხვავებით და ბავშვებში
ცხვირის გამონადენის ხშირი გაზრდით, რაც,
სავარაუდოდ, ორივე შემთხვევაში აძლიერებს
მიკროორგანიზმების გაფანტვას ფილტვებში. LRTში ბაქტერიების კიდევ ერთი პოტენციური წყაროა
ჰაერის პირდაპირი ინჰალაცია, თუმცა დღემდე, მისი
უშუალო გავლენა ფილტვის მიკრობიომზე უცნობია.
კუჭის მიკრობიოტის წვლილი LRT-ის მიკრობულ
საზოგადოებაში კუჭ-საყლაპავის რეფლუქსის
საშუალებით, აქამდე, უმნიშვნელოდ იყო მიჩნეული
[74].
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ფილტვის მიკრობიოტის შემადგენლობა
ვინაიდან LRT შერჩევა განსაკუთრებით რთულია
ახალშობილებში (ჩარჩო 1), ახალშობილთა LRT
მიკრობიოტის შემადგენლობისა და განვითარების
შესახებ არსებული მონაცემები შემოიფარგლება
ინტუბირებული დღენაკლული ჩვილების ნიმუშებით
[77-79]. ამ კვლევებმა აჩვენა, რომ ნაადრევი
ჩვილების LRT მიკრობიოტაზე დომინირებს
პათოგენური Staphylococcus spp. [78, 79],
Ureaplasma spp. [79] ან Acinetobacter spp.
[77], რაც ხაზს უსვამს სირთულის ნაკლებობას ამ
განვითარებად ბაქტერიულ საზოგადოებებში.
ჯანმრთელ ბავშვებსა და მოზარდებში აღმოაჩინეს
ფილტვებში არსებული უნიკალური მიკრობული
საზოგადოება, რომელიც შეიცავს ბევრ ბაქტერიას,
რომლებიც საერთოა URT-სთვის. მცირეწლოვან
ბავშვებში ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ
მიუხედავად იმისა, რომ ფილტვის მიკრობიოტა
განსხვავებული იყო URT მიკრობიოტადან, მასში
დომინირებდნენ სახეობები, რომლებიც ასევე
გვხვდება URT-ში, მათ შორის Moraxella spp.,
Haemophilus spp., Staphylococcus spp. და
Streptococcus spp., მაგრამ არ გააჩნდა სხვა ტიპიური
URT სახეობები, როგორიცაა Corynebacterium
spp. და Dolosigranulum spp. [76]. როგორც ჩანს,
ზრდასრული ფილტვის მიკრობიოტა დომინირებს
გვარის ფილა ფირმაში (მათ შორის Streptococcus
spp. და Veillonella spp.) და Bacteroidetes (Prevotella
spp. ჩათვლით) [42, 75, 80]. საინტერესოა, რომ
Tropheryma whipplei გამდიდრებულია მხოლოდ
LRT-ში, რაც მიგვითითებს იმაზე, რომ ეს შეიძლება
იყოს ერთ-ერთი იმ მცირე ბაქტერიული სახეობიდან,
რომელიც არ მიიღება URT-დან დაშლის გზით [42, 75,
80].
LRT ვირომის კვლევებმა გამოავლინა Anelloviridae
ოჯახის
წევრების
მაღალი
გავრცელება,
ბაქტერიოფაგების მაღალი სიხშირის გარდა [8183]. გარდა ამისა, აღმოჩნდა, რომ ჯანმრთელი
ფილტვის მიკობიომი ძირითადად შედგებოდა
Eremothecium, Systenostrema და Malassezia
გვარის წარმომადგენლებისა და Davidiellaceae
ოჯახისგან, URT-ის საერთო სოკოებით, რომლებიც
გამოვლენილია მხოლოდ მცირე რაოდენობით [57,
84, 85].
მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ფილტვებში
ფიზიოლოგიური
პარამეტრების
დახვეწილი
რეგიონალური ვარიაციები (მაგალითად, ჟანგბადის
დაძაბულობა, pH და ტემპერატურა), რამაც
თეორიულად შეიძლება გავლენა მოახდინოს
მიკრობების შერჩევასა და ზრდაზე, ჯანსაღი
ადამიანების ფილტვებში სივრცითი მიკრობული
მრავალფეროვნება თითქმის არ არსებობს [75, 80,
86]. ეს მხარს უჭერს ჰიპოთეზას, რომ ჯანმრთელობის
თვალსაზრისით, ფილტვის მიკრობიოტა არის
გარდამავალი მიკროორგანიზმების საზოგადოება,
რომლებიც წარმოიქმნება URT-დან და არა
აყვავებული, რეზიდენტი საზოგადოება, როგორც ეს
ჩვეულებრივ გვხვდება ქრონიკული რესპირატორული
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დაავადებების დროს [80, 87, 88]. შესაბამისად,
ახლახანს შემოთავაზებული ეკოლოგიური მოდელი,
ადაპტირებული კუნძულის მოდელი, აცხადებს, რომ
ჯანმრთელი ფილტვის მიკრობიოტის შემადგენლობა
განისაზღვრება მიკრობული იმიგრაციისა და
აღმოფხვრის ბალანსით [80, 88]. მიუხედავად ამისა,
დღემდე, ფილტვის მიკრობიომს აქვს ზუსტი ფუნქცია
რესპირატორული ჯანმრთელობის ჩამოყალიბებისა
და შენარჩუნებისათვის გაურკვეველია, თუმცა ის
ალბათ მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ლორწოვანის
იმუნურ ჰომეოსტაზს.

ინტერბაქტერიული ურთიერთობები
მომდევნო თაობის თანმიმდევრობის კვლევებმა
გამოავლინა ღირებული ინფორმაცია როგორც
დადებით, ასევე უარყოფით მიკრობულ ასოციაციებზე.
მონაცემების თანმიმდევრობის შედარება მექანიკურ
მუშაობასთან ერთად, ნაწილობრივ შეიძლება
აღდგეს ეკოლოგიური ურთიერთქმედების ქსელები
მიკრობული საზოგადოების წევრებს შორის, ან
მიკრობიოტასა და მასპინძელს ან გარემოს შორის.
მიკრობიოტის წევრებს შორის ასოციაციები შეიძლება
ნიშნავდეს პირდაპირ ურთიერთდამოკიდებულებას
ან კომენსალიზმს (პოზიტიური ურთიერთქმედება),
ან ანტაგონიზმს (ნეგატიურ ურთიერთქმედებას).
დადებითი
ურთიერთქმედება
აღწერილია
პირველ რიგში ოროფარინგალური მიკრობიოტის
წევრებისათვის; როგორც ასეთი, Veillonella spp.
ნაჩვენები იყო, რომ იწვევს სტრეპტოკოკული
ბიოფილმის ზრდას სახეობების სპეციფიკური ფორმით,
სავარაუდოდ, კვორუმის შეგრძნების საერთო
სისტემების გამო [89]. ეს საკომუნიკაციო სისტემები
ასევე მოქმედებს პოზიტიურ ურთიერთქმედებაზე
სტრეპტოკოკუს clade90 თანმხლები და პათოგენური
წევრებისა და ნაზოფარინგალური საზოგადოების
წევრებს შორის Moraxella catarrhalis და H. Influenzae
[91]. ნაზოფარინქსის მიკრობიოტაში არსებობს სხვა
ორმხრივი ან კომენსალური ურთიერთქმედება, რაც
ილუსტრირებულია Corynebacterium spp-ს შორის
ურთიერთქმედებით. და Staphylococcus spp. ამ
სახეობებს შორის ურთიერთობა რთულია და მისი
მიმართულება, ალბათ, სახეობების სპეციფიკური
ან თუნდაც შტამი სპეციფიკურია; Corynebacterium
accolens და S. aureus ურთიერთდახმარებით იწვევენ
ერთმანეთის ზრდას უცნობი მოლეკულური მექანიზმით
[50], მაშინ როდესაც არსებობს შერეული ცნობები
Corynebacterium pseudodiphtheriticum და S.
aureus შორის ურთიერთქმედების შესახებ [46, 50,
92]. გარდა ამისა, გამოვლენილია ანტაგონისტური
ურთიერთობები, როგორიცაა S. aureus და S.
pneumoniae [32], რაც ნაწილობრივ შეიძლება აიხსნას
პნევმოკოკური წყალბადის ზეჟანგის წარმოებით,
რაც იწვევს ლეტალური ბაქტერიოფაგის ინდუქციას
S. Aureus-ში [93, 94]. ადამიანის ექსპერიმენტული
კოლონიზაცია Neisseria lactamica-ით ამცირებს
Neisseria meningitidis-ის არსებულ კოლონიზაციას
და იცავს კიდეც მენინგოკოკური ახალი შენაძენისგან,
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თუმცა ზუსტი მექანიზმები, რომლებიც ემყარება ამ
ანტაგონისტურ ურთიერთობას, უცნობია [95].
მარეგულირებელი T უჯრედები (Treg უჯრედები).
T უჯრედების სუბპოპულაცია, რომელიც ახდენს
მასპინძლის იმუნური სისტემის მოდულირებას და
გადამწყვეტია შემწყნარებლობის შენარჩუნებაში.
მწვავე რესპირატორული დისტრეს სინდრომი
(ARDS). კლინიკური ფენოტიპი, რომელიც გვხვდება
კრიტიკულად დაავადებულ პაციენტებში და
ახასიათებს ფილტვების აშკარა ანთება სხვადასხვა
პათოლოგიების საპასუხოდ, მათ შორის ტრავმას,
სეფსისს და პნევმონიას.
შეიძლება ითქვას, რომ, განსაკუთრებით ადრეულ
ასაკში, ადამიანთა მასპინძელმა შეიძლება იკვებოს
და ხელი შეუწყოს მიკრობიოტის სპეციფიკურ
წევრებს, როგორიცაა S. aureus, რათა ისარგებლოს
ანტიმიკრობული მოლეკულების ფართო სპექტრით,
რომელსაც ის აწარმოებს; ამან შეიძლება ხელი
შეუწყოს ადამიანის მასპინძელს თავდაცვაში
პათოგენების წინააღმდეგ [96]. ის ფაქტი, რომ S.
aureus გვხვდება თითქმის ყველა ახალშობილში,
მაგრამ მხოლოდ სპორადულად იწვევს დაავადებას
ამ ასაკში, თავის მხრივ, შეიძლება დაკავშირებული
იყოს სპეციფიკურ მიკრობულ ურთიერთქმედებებთან;
მაგალითად, Corynebacterium striatum-თან
ერთდროული გამოვლენა აჩვენებს S. Aureus-ის
კომენსალურ ქცევას და ამცირებს მის ვირუსულობას
ინ-ვივო ინფექციის მოდელში [97]. გარდა
ამისა, სტაფილოკოკის გვარის სახეობებს შორის
ურთიერთქმედება შესაძლოა ხელი შეუშალოს S.
Aureus-ის გადაჭარბებულ ზრდას; მაგალითად, მისი
კოლონიზაცია განისაზღვრება სეროინ პროტეაზას
აქტივობით S. epidermidis [71] და ლუგდუნინის
წარმოებით Staphylococcus lugdunensis, რომელიც
არის ბუნებრივი ანტიბიოტიკი, რომელიც ასევე
აქტიურია სხვა პოტენციური პათოგენების წინააღმდეგ
[98].
მიკრობიოტის წევრებმა ასევე შეიძლება შეცვალონ
ერთმანეთის ზრდა არაპირდაპირი გზით; მაგალითად,
გარე მემბრანის ვეზიკულის (OMV) იმუნიტეტის
თავიდან აცილების გზით [99], ან ადგილობრივი
გარემოს სპეციფიკური თვისებების გამოყენებით,
როგორც ეს ნაჩვენებია C. Accolens-ისთვის, რომელიც
მასპინძელ ტრიაცილგლიცეროლებს გარდაქმნის
თავისუფალ ცხიმოვან მჟავებად (FFA), რაც, თავის
მხრივ, ზღუდავს პნევმოკოკური ზრდას [68]. ამ
მექანიზმების მეორე მაგალითია Corynebacterium
spp. და Dolosigranulum spp. ნაზოფარინქსში [20,
22, 69], რომელშიც Dolosigranulum spp. შეიძლება
იყოს პასუხისმგებელი ადგილობრივი გარემოს
მჟავიანობაზე, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს
Corynebacterium spp.-ის გაფართოებას; თუმცა, ამ
სახეობებს შორის პირდაპირი ურთიერთქმედება არ
არის გამორიცხული. LRT-ში დაბალი სიმკვრივისა
და სავარაუდოდ გარდამავალი მიკრობიოტის
გათვალისწინებით, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ამ
მიკრობიოტის მრავალფეროვნება განისაზღვრება
ინტერბაქტერიული ურთიერთობებით უფრო მცირე
ზომით, ვიდრე URT-ის ბაქტერიული საზოგადოებები,
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თუმცა ცოტაა ცნობილი სიახლოვისა და ალბათობის
შესახებ. ინტერბაქტერიული ეფექტები.
ეპიდემიოლოგიურ კვლევებში გამოვლენილი
ბაქტერიული
ასოციაციები
ასევე
შეიძლება
მიუთითებდეს ერთობლივი მასპინძლის ან გარემოს
მამოძრავებელი საშუალებების არსებობაზე და
არა თავისთავად პირდაპირი ან არაპირდაპირი
მიკრობული ურთიერთქმედების არსებობაზე.
მაგალითად, C. accolens და Propionibacterium
spp.
წინა
ნარევის
ლიპიდებით
მდიდარ
ლორწოვანზე [48] შეიძლება აიხსნას მხოლოდ მათი
ერთობლივი ლიპოფილური ბუნებით. გარდა ამისა,
ეპიდემიოლოგიური მონაცემები მიუთითებს დადებით
ასოციაციებზე M. catarrhalis, H. influenzae და S.
Pneumoniae-ს შორის, რაც შეიძლება განპირობებული
იყოს
ბიოლოგიური
ურთიერთქმედებით
ან
დაფუძნებული იყოს ხალხმრავალ პირობებთან მათ
საერთო კავშირზე (მაგალითად, ახალგაზრდა დაძმების ყოფნა და დღის მოვლა) და/ან მათი ხშირი
ასიმპტომური თანდასწრებით რესპირატორულ
ვირუსებთან [53, 100].

ვირომისა და მიკობიომის ეფექტი
ალბათ რესპირატორულ ტრაქტში ვირუსულბაქტერიული ურთიერთქმედების ყველაზე ცნობილი
ისტორიული მაგალითი მოდის ესპანური გრიპის
პანდემიიდან 1918–1919 წლებში, როდესაც
მილიონობით ადამიანი გარდაიცვალა მეორადი
ბაქტერიული პნევმონიით გრიპის A ვირუსით
პირველადი ინფექციის შემდეგ [101]. გარდა
ამისა, დაავადების არარსებობის შემთხვევაში,
ეპიდემიოლოგიურმა კვლევებმა გამოავლინა
ვირუსულ -ბაქტერიული ურთიერთქმედების არსებობა
(განხილულია REF. 102). ბიოლოგიური მექანიზმები,
რომლებიც ემყარება ამ ორმხრივ ურთიერთქმედებას,
ფართოდ არის შესწავლილი, თუმცა უმეტესად
ვირუსებისა და ბაქტერიებისათვის, რომლებიც
ცნობილია როგორც რესპირატორული დაავადებების
გამომწვევი [102].
მოქმედების ერთ-ერთი ძირითადი მეთოდი, რომლის
მიხედვითაც რესპირატორული ვირუსები მიიჩნევენ,
რომ ადამიანებს ბაქტერიული დაავადებისკენ უბიძგებს,
არის სასუნთქი გზების ეპითელური ბარიერის მოშლა,
რაც ხელს უწყობს ბაქტერიული პათოგენების ადჰეზიას
[103-105]. გარდა ამისა, ნაჩვენები იყო, რომ გრიპის
ვირუსული ინფექცია აძლიერებს კოლონიზაციას
(განსაკუთრებით პნევმოკოკების მიერ) მასპინძელი
საკვები ნივთიერებების განთავისუფლებით [106]
და ლორწოვანის კლირენსის შემცირებით [107].
გარდა ამისა, რესპირატორულ ვირუსებს შეუძლიათ
თანდაყოლილი და ადაპტირებული იმუნური
პასუხების მოდულირება მასპინძელში, რითაც
ხელს უწყობენ ბაქტერიული კოლონიზაციას და
ინფექციას; მაგალითად, მონოციტების აქტივობის
დაქვეითებით [108], ალვეოლარული მაკროფაგების
გახანგრძლივებული დესენსიბილიზაცია ტოლის
მსგავსი რეცეპტორებისთვის (TLR)-ლიგანდები
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[109], ალვეოლარული მაკროფაგების ფაგოციტური
შესაძლებლობების ჩახშობა [110] და ანტიმიკრობული
პეპტიდების
გამომუშავების
ინჰიბირებით.
გამოწვეულია T დამხმარე 17 უჯრედით [111].
ტოლის მსგავსი რეცეპტორი
ევოლუციური კონსერვატიული ტრანსმემბრანული
ცილა, რომელსაც გადამწყვეტი როლი აქვს
თანდაყოლილ
იმუნურ
რეაქციებში
შეჭრის
პათოგენების წინააღმდეგ.
T ჰელპერი 17 უჯრედები
T დამხმარე უჯრედები, რომლებიც ხასიათდება
ინტერლეიკინ 17 -ის (IL 17) პრეფერენციული
მწარმოებლებით,
შუამავლობენ
მასპინძლის
თავდაცვის მექანიზმებს სხვადასხვა ინფექციების
მიმართ და მონაწილეობენ რამდენიმე აუტოიმუნური
დარღვევის პათოგენეზში.
ლიპოპოლისაქარიდი (LPS). გრამუარყოფითი
ბაქტერიების
უჯრედის
კედლის
ძირითადი
შემადგენელი ნაწილი და ძლიერი ტოლის მსგავსი
რეცეპტორი 4 (TLR4) ლიგანდი.
პირიქით, რესპირატორულ ბაქტერიებს ასევე
შეუძლიათ ხელი შეუწყონ ვირუსულ ინფექციას
მრავალი გზით [112-116]. მაგალითად, ადჰეზიური
რეცეპტორების გადაჭარბებული რეგულირება,
როგორიცაა უჯრედშორისი ადჰეზიის მოლეკულა 1
(ICAM1), აჩვენა, რომ ზრდის HRV და რესპირატორული
სინციტიური ვირუსის (RSV) შეკავშირებას ეპითელურ
უჯრედებთან და აძლიერებს ანთების საწინააღმდეგო
რეაქციებს [114-116]. ეს დასკვნები დასაბუთებულია
უახლესი კლინიკური კვლევით, რომელმაც აჩვენა,
რომ ახალშობილებში ცხვირ-ხახის კოლონიზაცია
S. pneumoniae და H. influenzae-ით ასოცირდება
RSV-ით გამოწვეული სისტემური მასპინძლის იმუნური
პასუხის გაძლიერებასთან, რაც სავარაუდოა, რომ
იწვევს უფრო მძიმე RSV ინფექციას [117].
პირიქით, სპეციფიკური ბაქტერიული სახეობების
არსებობამ
რესპირატორულ
მიკრობიოტაში
შეიძლება შეაფერხოს ვირუსული ინფექციები. ეს
ურთიერთქმედება შეიძლება იყოს პირდაპირი
[118, 119] ან არაპირდაპირი მასპინძელი იმუნური
სისტემის მეშვეობით. მაგალითად, გრიპის ვირუსით
ინფექცია ნაკლებად ეფექტური აღმოჩნდა იმუნური
პრაიმინგის შემდგომ ლიპოპოლისაქარიდის (LPS)
შუამავლობით თანდაყოლილი იმუნური უჯრედების
TLR4 გააქტიურებით [120, 121]. სინამდვილეში,
ზოგიერთი კვლევა ვარაუდობს, რომ LPS სიგნალი
აუცილებელია შესაბამისი იმუნური გადაკვეთისა და
იმუნური „მზადყოფნისთვის“ ვირუსებთან შემდგომი
შეხვედრებისთვის [122, 123].
ზოგადად, ბაქტერიული ინფექციით ბაქტერიების
ინფექცია ყოვლისშემძლეა. ამ ფენომენმა კი
გამოიწვია ანტივირუსული თავდაცვის მექანიზმების
მრავალფეროვანი
ევოლუცია
კომენსალურ
ბაქტერიებში [124]. შესაბამისად, კონკრეტული
ბაქტერიული შტამების სელექციურმა ინფექციამ
შეიძლება
დაარეგულიროს
ბაქტერიული
საზოგადოების შემადგენლობა და ხელი შეუწყოს
ბაქტერიული საზოგადოების ადაპტირებას ახალ
გარემოში, მისი მრავალფეროვნების შენარჩუნებით
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[125]. ბოლოდროინდელმა კვლევამ ასევე აღნიშნა
ფართო სახეობა სპეციფიკური ბაქტერიოფაგებისა და
ფილტვებში არსებული ბაქტერიული საზოგადოების
მრავალფეროვნებას შორის, რაც ვარაუდობს, რომ
მიკრობიოტასა და ბაქტერიოფაგებს შორის არსებითი
ურთიერთქმედება არსებობს ჯანსაღ სასუნთქ გზებშიც
[126].

სოკო-ბაქტერიული ურთიერთქმედება
ჯანმრთელობის დროს სოკოების, ბაქტერიების
და მასპინძლის ურთიერთქმედების მექანიკური
შეხედულება მწირია. თუმცა, ინ ვიტრო და ინვივო აჩვენა, რომ ბიოფილმების წარმოქმნა S.
aureus, Streptococcus spp. და P. aeruginosa
აზიანებს რესპირატორულ ეპითელიას, რაც
სოკოვანი ბიოფილმების განვითარების საშუალებას
იძლევა [127–129]. გარდა ამისა, P. aeruginosa
ასტიმულირებს Aspergillus fumigatus-ის ზრდას
არასტაბილური მეტაბოლიტების შეგრძნებით
მანძილზე [130]. პირიქით, აღმოჩნდა, რომ Candida
albicans-მა გაზარდა P. aeruginosa-ს გავრცელება
თაგვებში ალვეოლარული მაკროფაგების მიერ
ჟანგბადის რეაქტიული სახეობების (ROS) წარმოების
შეფერხებით [131]. დღემდე, სამწუხაროდ,
შესწავლილი რჩება მექანიზმების ზუსტი როლი და
სიგანე, რომლითაც სოკოები ხელს უწყობენ სასუნთქი
გზების ჯანსაღ წონასწორობას.
მიუხედავად იმისა, რომ კვლევები ცხადყოფს,
რომ რესპირატორული ვირომისა და მიკობიომის
მნიშვნელობა რესპირატორულ ჯანმრთელობაშია,
არსებობს მნიშვნელოვანი ცოდნა უფსკრული მათ
ჯანმრთელობაში, ბაქტერიული მიკრობიომის როლთან
შედარებით. თუმცა, ამჟამინდელი მტკიცებულება
იძლევა მნიშვნელოვან საფუძველს ბაქტერიების,
ვირუსებისა და სოკოების ურთიერთქმედების
შემდგომი სიღრმისეული ანალიზისათვის, ასევე
მასპინძლის და გარემო ფაქტორების ზემოქმედებას
ამ ურთიერთქმედებაზე.

მასპინძელ-ბაქტერიული ურთიერთქმედება
ვინაიდან არსებობს უამრავი რესპირატორული
ტრაქტის ლორწოვან გარსში შემავალი კომენსალური
და პოტენციური პათოგენების დიდი რაოდენობა,
უნდა შენარჩუნდეს დელიკატური წონასწორობა
იმუნური აღქმისა და არაპათოგენური თანმხლები
ნივთიერებების შემწყნარებლობისა და მდგრადი
პათოგენების შეკავებას შორის და ახალი
დამპყრობლები. ამ მშვენიერ ბალანსს აქვს
განსაკუთრებული მნიშვნელობა LRT-სთვის, რადგან
აირების გაცვლა აბსოლუტურად აუცილებელია
ადამიანის
სიცოცხლისთვის
და
ფილტვები
განსაკუთრებულად მგრძნობიარეა ანთებითი
რეაქციების დაზიანების გამო. ქვემოთ, ჩვენ
მოგაწვდით იმუნური კომპონენტების მიმოხილვას,
რომლებსაც აქვთ როლი იმუნური ჰომეოსტაზში
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URT და ფილტვებში. მასპინძელ-ბაქტერიული
ურთიერთქმედების დეტალური განხილვა და მათი
როლი იმუნურ ჰომეოსტაზში, ორგანოგენეზში და
იმუნურ განათლებაში მოცემულია, შესაბამისად,
ჩარჩოები 2, 3. ბაქტერიების გარდა, ვირუსებმა
შეიძლება ხელი შეუწყონ მასპინძლის იმუნურ
ჰომეოსტაზს.

დასკვნა
მასიური პარალელური თანმიმდევრობის
შემუშავებამ [147] მოგვცა ვრცელი წარმოდგენა
ადამიანის სხეულის ჰაბიტატების მიკრობულ
ეკოლოგიაზე, მათ შორის სასუნთქი გზებზე.
კვლევებმა აჩვენა, რომ სასუნთქი გზების სხვადასხვა
ეკოლოგიური ნიშები დაკავებულია სხვადასხვა
მიკრობული საზოგადოებებით, რომლებსაც შეუძლიათ
შეასრულონ რესპირატორული ჯანმრთელობის
მეკარიბჭეების როლი. შემდგომი კვლევები იქნება
საჭირო იმის გასაგებად, თუ რა ზეწოლები ქმნიან ამ
საზოგადოებებს, მათ ზუსტ ფუნქციებსა და წვლილს
ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ძალისხმევა უნდა იყოს
ორიენტირებული რედუქციონისტულ მიდგომებზე,
რათა
გავიგოთ
გარემო-მიკროორგანიზმი,
მიკროორგანიზმი-მიკროორგანიზმი
და
მიკროორგანიზმი-მასპინძლის ურთიერთქმედება
მათ ნამდვილ ეკოლოგიურ კონტექსტში. ინ ვიტრო
მოდელების გამოყენებამ, რომელიც შესაძლებელს
გახდის კონკრეტული ბაქტერიული, მასპინძელი
ან გარე ფაქტორების მანიპულირებას, არსებითად
შეუწყოს ხელი სასუნთქი მიკრობიოტის გაგებას. გარდა
ამისა, ინ-ვივო ოპტიკური ვიზუალიზაციის ტექნიკა
ხელს შეუწყობს მასპინძელ-მიკრობიოტას ან ინტრამიკრობიოტას ურთიერთქმედების ვიზუალიზაციას
მათ სივრცულ კონტექსტში ჯანმრთელობასა
და დაავადებებში [148]. ამ მიდგომებიდან
მიღებული მონაცემები შეიძლება გამოყენებულ
იქნას მათემატიკურ მოდელებში ბაქტერიული
ურთიერთქმედების აღსადგენად და მასპინძელი
და გარემოს ძალების შესასწავლად, რომლებიც
მართავენ მიკრობულ ქცევას [149].
უაღრესად რთული და კონტექსტზე დამოკიდებული
ინტერსესისა
და
მასპინძელ-მიკრობიოტათა
ურთიერთქმედების
ქსელების
სიღრმისეული
კვლევების გარდა, ჰოლისტიკური მიდგომები
კვლავ მნიშვნელოვანია. მიუხედავად იმისა, რომ
სასუნთქი გზების მიკრობიოტის შემადგენლობის
კვლევებმა არ აჩვენა არსებითი განსხვავებები
სხვადასხვა განვითარებულ ქვეყნებს შორის, კითხვა
ღიაა თუ არა მასპინძელი და გარემოს ფაქტორები
არეგულირებენ დაბალი/საშუალო შემოსავლის
ქვეყნებში მცხოვრები ადამიანების რესპირატორულ
მიკრობიოტას. მსოფლიოს განვითარებად რაიონებში
ინფექციური და ანთებით გამოწვეული დაავადებების
მაღალი ტვირთი ნაწილობრივ მაინც ნაწილობრივ
შეიძლება დაკავშირებული იყოს რესპირატორული
მიკრობიოტა შემადგენლობის ცვლილებებთან
და პირიქით [150]. ყველაზე დიდი პროგრესი
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შეიძლება მოსალოდნელი იყოს დიდი ჯგუფების
კვლევებიდან, რომლებშიც გრძელი ხასიათი აქვს
ჯანმრთელი ადამიანების და პირების მიკრობიოტას,
რომლებსაც აქვთ რესპირატორული ინფექციური
დაავადებების გაზრდილი რისკი. პარალელურად,
მრავალმხრივი (მაგალითად, ტრანსკრიპტომიული და
მეტაბოლური) და კლინიკური მონაცემები უნდა იყოს
ინტეგრირებული მასპინძელსა და მიკროორგანიზმს
შორის, მიკრობიოტის ფუნქციასა და მიკრობიოტის
შემადგენლობაზე გარემოს ფაქტორების ზემოქმედების
შესასწავლად. შესაბამისად, ბიოინფორმატიკაში
წინსვლა იქნება საჭირო მრავალგანზომილებიანი
მონაცემთა ნაკრების სათანადოდ გაერთიანებისა
და გასაანალიზებლად. რთული კომბინატორული
მონაცემთა
ნაკრების
ანალიზის
მეთოდები
იშვიათია, მაგრამ ველი სწრაფად პროგრესირებს
მანქანათმცოდნეობის ალგორითმების და დროში
გადაწყვეტილი
მონაცემების
მოდელირების
გამოყენებით. ამ კვლევებიდან ნიმუშებისა და
ასოციაციების ამოღების მულტიდისციპლინარულმა
მიდგომამ შეიძლება მიაღწიოს რისკის ინდივიდუალურ
შეფასებას და პროფილაქტიკურ პერსონალიზირებულ
მედიცინას [151]. მიკრობიოტებზე დაფუძნებული
ჩარევები, სავარაუდოდ, ყველაზე მომგებიანი იქნება
მცირეწლოვან ბავშვებში, როგორც შესაძლებლობის
ფანჯარა, რომლის ფარგლებშიც ადგილობრივი
მიკრობიოტა ასახავს იმუნური სისტემის სპეციფიკურ
მახასიათებლებს. ამ შთამბეჭდავი პერიოდის
განმავლობაში ჩარევებმა შეიძლება გადამისამართოს
განვითარების
აბრენერაციული
მარშრუტი,
რაც პოტენციურად აისახება სასუნთქი გზების
გრძელვადიან ჯანმრთელობაზე.
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