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აბსტრაქტი
აუტოფაგია უჯრედის თვითგანახლების პროცესია, რომელიც დამოკიდებულია ციტოპლაზმის ცილების ან
ლიზოსომების ორგანელების დეგრადაციაზე. მრავალი დაავადება, კიბო, ნეიროდეგენერაციული დაავადებები და
ფილტვის დაავადებები დამტკიცებულ კავშირშია აუტოფაგიის მომატებულ ან გაუმართავ დონეებთან. ამ დროისთვის,
კვლევებმა დაადგინეს, რომ აუტოფაგია მონაწილეობს ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების (COPD),
ფილტვის იდიოპათიური ფიბროზის, ფილტვისმიერი ჰიპერტენზიის, ფილტვის მწვავე დაზიანების, ფილტვის
კიბოს, და ფილტვის სხვა დაავადებების რეგულაციაში. ეს მიმოხილვა მიზნად ისახავს, უახლესი ლიტერატურის
გამოყენებით, ფილტვის დაავადების მექანიზმების დაზუსტებას, იმ აუტოფაგიის სიგნალური ტრანსდუქციასა და
აუტოფაგიის ეფექტებზე ზემოქმედების შესწავლას, რომლებიც ახდენენ ფილტვის დაავადებების სიგნალირებას,
რათა მოხდეს კავშირში მყოფი დაავადებების მკურნალობის წარმართვა.

შესავალი
აუტოფაგია, უჯრედის სიკვდილის ერთ-ერთი
ტიპი, ზრდად ყურადღებას იქცევს და განხილვის
საგანს წარმოადგენს ბოლო წლებში. იაპონელმა
მოლეკულურმა და უჯრედულმა ბიოლოგმა იოშინორი
ოჰსუმიმ [Yoshinori Ohsumi], რომელმაც ნობელის
პრემია მიიღო ფიზიოლოგიასა და მედიცინაში, ახსნა
ძირითადი პრინციპი, რომელიც აუტოფაგიის პროცესს
უდევს საფუძვლად: აუტოფაგია წარმოადგენს
გასაღებს, რომელიც ახდენს უჯრედებში „ნაგვის“
მოშორებას, ხელს უშლის პათოლოგიური უჯრედის
სიკვდილს და უნარჩუნებს ნორმალურ უჯრედებს
ფუნქციებს. იგი წარმოადგენს მექანიზმს, რომელიც
დგას ლიზოსომებზე, რომლებიც ახდენენ საკუთარი
ორგანელების ან ცილების დეგრადაციას, უჯრედის
თავდაცვისა და თვითგანახლებისთვის. კვლევების
ზრდადი რაოდენობა ადგენს, რომ აუტოფაგია
მნიშვნელოვან როლს თანამშობს ინტრაუჯრედული
გარემოს სტაბილურობის შენარჩუნებაში და
მონაწილეობს უჯრედულ მექანიზმებში. და პირიქით,
ზოგიერთმა კვლევამ დაადგინა, რომ აუტოფაგია
ჩართულია მრავალი დაავადების პათოგენეზში,
როგორებიცაა კიბო და ანთებითი დარღვევები.
აუტოფაგიის პროცესი საჭიროებს აუტოფაგიასთან
დაკავშირებული ათობით გენის ჩართულობას. ეს
საკვანძო ცილები ახდენენ აუტოფაგიის პროცესის
მედიაციას ცილების სხვადასხვა კომპლექსის
მეშვეობით. თუმცაღა, როგორ მონაწილეობს
აუტოფაგია სხვადასხვა დაავადების პათოგენეზში,
ჯერ კიდევ გაურკვეველია. დაავადების პათოგენეზი
შეიძლება მოიცავდეს აუტოფაგიასთან დაკავშირებული
გენების რეგულაციას, კავშირში მყოფი ცილების
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აქტივაციას, და პოზიტიურ და ნეგატიურ რეგულაციას.
როდესაც აუტოფაგია დისფუნქციური ხდება, ხდება
დაავადების განვითარება.

აუტოფაგიის ტიპები
აუტოფაგია
წარმოადგენს
ევოლუციურად
განპირობებულ, ლიზოსომებზე დაფუძნებულ,
სუბუჯრედული დეგრადაციის გზას, რომელიც
შეიძლება დაიყოს სამ ტიპად, იმ სხვადასხავა გზის
გამო, რომლითაც სუბსტრატს შეუძლია ლიზოსომაში
შეღწევა: მაკროაუტოფაგია, მიკროაუტოფაგია, და
შაპერონით მედიირებული აუტოფაგია (CMA) [1,2].
აუტოფაგიის კვლევა ფოკუსირდება ძირითადად
მაკროაუტოფაგიაზე,
და
მაკროაუტოფაგიის
მექანიზმი ასევე ყველაზე კარგადაა განსაზღვრული.
მაკროაუტოფაგია ხშირად განიმარტება, როგორც
უჯრედის აუტოფაგია ვიწრო გაგებით, და მოიცავს
ინიციაციას, გაფართოებას, დახურვისა, და
დეგრადაციის
პროცესებს.
აუტოფაგოსომის
ბიოგენეზის კრიტიკულ წერტილს წარმოადგენს
ციტოპლაზმაში მცირე მემბრანული პარკის ნუკლეაცია,
რომელსაც ფაგოფორი ეწოდება. ნუკლეაციის შემდეგ,
ფაგოფორი გრძელდება ორივე მხრიდან ჭიქისებრ
სტრუქტურად, რომელიც ახდენს ციტოპლაზმის
ნაწილის გამოყოფას. როდესაც ფაგოფორის ორივე
მხარე ერთდება, მემბრანები უერთდება ახლომდებარე
აუტოფაგოსომებს და გამოყოფს ციტოპლაზმური
ტვირთის გამოყოფას. აუტოფაგოსომებს შეუძლია
ტვირთის გამოყოფა როგორც შერჩევის გარეშე,
მოცულობის მიხედვით, ან სელექციურად, კონკრეტული
ტვირთის მიერთებით აუტოფაგის მემბრანებთან.
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[3,4] მიკროაუტოფაგია წარმაოდგენს ტვირთის
მიწოდების ფორმა, რომელიც გარს უვლის ვეზიკულურ
შუალედურ პროდუქტებს და პირდაპირ მიაქვს
ტვირთი ლიზოსომებში, პირდაპირი ინვაგინაციით
ლიზოსომურ მემბრანაში. მსგავს პროცესს შეიძლება
ადგილი ჰქონდეს გვიანი ენდოსომების ზედაპირზე,
რაც გამოიწვევს მულტივეზიკულური სხეულების
(MVBs) ფორმირებას. ამის შემდეგ, MVBs ურთდებიან
ლიზოსომებს დეგრადაციისთვის. აუტოფაგიის
ეს უკანასკნელი ფორმა ცნობილია, როგორც
ენდოსომური მიკროაუტოფაგია. [5,6] ტვირთის
ვეზიკულურ შუალედურ პროდაუქტებთან მიერთების
საპირისპიროდ, CMA აწვდის ცალკეულ სუბსტრატებს
პირდაპირ ლიზოსომურ სანათურში. ამგვარად, CMA
აღიწერება მხოლოდ ძუძუმწოვრების უჯრედებში. [7,8]
მიუხედავად იმისა, რომ აუტოფაგიის სამივე
ტიპი სხვადასხვა შემთხვევაში გვხვდება, ისინი
მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ უჯრედული
საპასუხო რეაქციის პროცესებში გარე სტიმულებთან
მიმართებაში და დაზიანებული ნივთიერებებისგან
მათ გაწმენდაში. ზემოთ აღწერილ პროცესებში, ხდება
ათეულობით ცილის ფორმირება აუტოფაგიასთან

პროცესი საფუარში და განსაზღვრა აუტოფაგიაში
ჩართული საკვანძო გენების
უმრავლესობა.
ერთმანეთთან კონსულტაციის შემდეგ, 2003 წელს,
სხვადასხვა კვლევითმა გუნდებმა მოახდინეს
აუტოფაგიაში ჩართული გენების კომბინირება
კატეგორიად, რომელიც ცნობილია, როგორც ATGs.
ამ დროისთვის, იდენტიფიცირებულია 40 საკვანძო
ATGs. აუტოფაგიის მოლეკულური ბირთვული
მექანიზმი რეგულირდება ცილების მიერ, რომელთა
კოდირებაც ხდება დაახლოებით 18 ბირთვული
გენით [9–11] და მათი შეჯამება შემდეგნაირად
შეიძლება:
აუტოფაგიასთან
დაკავშირებული
ცილა 1/ Unc-51-ისმაგვარი კინაზა 1 კომპლექსი
(Atg1/ULK1 კომპლექსი), რაც მოიცავს Atg1,
Atg13, Atg11, Atg17, Atg29 და Atg31, რომელიც
მნიშვნელოვან როლს თამაშობს აუტოფაგიის
ინიციაციაში; ვეზიკულები, რომლებიც შეიცავენ Atg9
და Atg2-Atg18 კომპლექსებს ასევე ჩართულნი არიან
აუტოფაგიის Atg9-მაექსპრესირებელ ვეზიკულებში,
რომლებსაც შეუძლიათ ორშრიან მემბრანასა და
ციტოპლაზმაში ცირკულირება, რაც ეფუძნება Atg17
ან Atg11 კომპლექსს, რათა მოახდინოს ვეზიკულების

დაკავშირებული გენების (ATGs) მიერ, რომელთა
პროდუქტებიც ახდენენ აუტოფაგიის მედიაციას,
ცილების სხვადასხვა კომპლექსის ფორმირების გზით.
(გრაფიკი 1)

ლოკალიზაცია პრაოტოფაგოსომულ სტრუქტურაში
(PAS) და Atg2- Atg18 კომპლექსი, რათა დატოვოს
PAS; ფოსფათიდილინოზიტოლ 3-კინაზა (PI3K)
კომპლექსები, ვასკულარული ცილის სორტირებასთან
დაკავშირებული ცილის (Vps)34, Vps15, Atg6/
ბეკლინ-1, Atg14, და Atg38 ჩათვლით, უკავშირდებიან
მემბრანას და ახდენენ ფოსფათიდილინოზიტოლის (PI)
კონვერსიის კატალიზაციას ფოსფათიდილინოზიტოლ3-ფოსფატად (PI3P), ამგვარად ახდენენ რა ცილების
რეკრუტირებას, რომლებიც უკავშირდებიან PI3P-ს;
ორი უბიქვიტინის სისტემა, ერთი მათგანი, Atg8/

აუტოფაგიის მოლეკულური ბიოლოგიური
მექანიზმი
ზადრეულ 1990-იანებში, იოშინორი ოჰსუმის
[Yoshinori Ohsumi] გუნდმა აღმოაჩინა აუტოფაგიის
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აუტოფაგიის მარკერის მსუბუქი ჯაჭვი 3 (LC3), Atg4,
Atg3, Atg7, და მეორე - რომელიც მოიცავს Atg12,
Atg7, Atg5, Atg10, და Atg16, აღწერილია. ბეკლინ-1
(Atg6) პირველად აღმოჩნდა როგორც მნიშვნელოვანი
მარეგულირებელი ფაქტორი აუტოფაგიის პროცესში,
LC3-ის (Atg8) დონე პირდაპირპროპორციულია
აუტოფაგიური ბუშტუკების რაოდენობასთან. ეს ორი
ცილა ყველაზე ხშირად გამოყენებადი აუტოფაგიის
მარკერია. ბოლო წლებში, მკვლევარებმა მოახდინეს
ახალი ტიპის გენზე დამოკიდებული აუტოფაგია,
რომელიც რეგულირდება Na+, K+ ატფაზათი, და
უჯრედის არაპაპოტოზური სიკვდილი, რომელსაც
უწოდებენ „აუტოზს“, რომელიც შეიძლება ინდუცირდეს
აუტოფაგიის მაინდუცირებელი პეპტიდებით (Tatბეკლინ1), რომლებიც ხასიათდება ენდოპლაზმური
რეტიკულუმის გაქრობით და ბირთვული სივრცის
ადგილობრივი შეშუპებით. Tat-ბეკლინ1 ზრდის
აუტოფაგიის დონეებს მექანიზმით, რომელიც მიიჩნევა,
რომ ჩართულია ბეკლინ1/ GAPR-1-ის დარღვევაში,
რომელიც უკავშირდება გოლჯის კომპლექსს. [12]

აუტოფაგია და ფილტვის დაავადება
ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება
(COPD) გავრცელებული, პრევენცირებადი და
განკურნებადი დაავადებაა. COPD გამოწვეულია
ტოქსიკური ნაწილაკების ან გაზების მნიშვნელოვანი
ზემოქმედებით, რაც იწვევს სასუნთქი გზების
ან ალვეოლურ პათოლოგიებს და ტიპურად,
წარმოდგენილია მდგრადი რესპირატორული
სიმპტომებითა და სუნთქვის ნაკადის შეზღუდვებით.
[13,14] სიგარეტის კვამლის ექსტრაქტის (CSE)
ზემოქმედება წარმოადგენს COPD-ის ყველაზე
გავრცელებულ რისკის ფაქტორს. [15,16] მექანიზმები,
რომლებიც COPD-ის პათოგენეზს უდევს საფუძვლად
სრულყოფილად ჯერ კიდევ არაა გაგებული, მაგრამ
ექსპერიმენტების ზრდადმა რაოდენობამ გვაჩვენა,
რომ აუტოფაგია შეიძლება ჩართული იყოს COPD-ის
პათოგენეზში.
კლინიკურ კვლევებში, ჩენმა [Chen] და კოლეგებმა
აღმოაჩინეს აუტოფაგიის ზოგადი მარკერების
ექსპრესიის მატება (LC3-II, მიკრომილაკებთან
ასოცირებული ცილა-1 მსუბუქი ჯაჭვი-3B, Atg4,
Atg5/12, Atg7) COPD-ის მქონე ფილტვის ქსოვილში,
ჰისტონის დეაცეტილაზას (HDAC) შემცირებული
აქტივობა CSE-ის შედეგად, რაც იწვევს რა ადრეული
ზრდის რეაგირების-1 (Egr-1) და E2F ფაქტორების
შეჭიდებას LC3B პრომოუტერთან აუტოფაგიის გენზე,
და LC3B-ის მომატებულ ექსპრესიას. აუტოფაგიის
ინჰიბირება LC3B-ნოკდაუნით დაცული ეპითელური
უჯრედებიდან, CSE-ით ინდუცირებული აპოპტოზიდან.
[17] COPD და ჯანმრთელი პაციენტების აუტოფაგიის
დონეების შედარებით პერიფერული სისხლის
მონონუკლეარული უჯრედებში (PBMCs), ვუმ [Wu]
და კოლეგებმა აღმოაჩინეს, რომ აუტოფაგიის
დონეები (LC3II/I და ბეკლინ‑1 დონეები) PBMCs
COPD-ის მქონე პაციენტებში გაიზარდა, უარყოფით
კორელაციაში იყო პროგნოზირებულ FEV1-თან, და
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დადებით კავშირში იყო პრო-ანთებითი ციტოკინების
მოცირკულირე დონეებთან (IL‑6, IL‑8, და TNF‑α).
[18] მეტიც, პინგ-ვილანოვას [Puig-Vilanova] სამუშაო
ჯგუფმა აჩვენა, რომ აუტოფაგიის მარკერების
დონეები, ულტრასტრუქტურული აუტოფაგოსომის
რაოდენობის ჩათვლით, გაიზარდა კახექსიური
COPD-ის მქონე პაციენტების კუნთებში. [19] ეს
კვლევები გვამცნობენ, რომ აუტოფაგია წარმოადგენს
მნიშნელოვან ინდიკატორს COPD-ის დაწყებისა და
სიმძიმის შესაფასებლად; იგივე დასკვნა დამტკიცდა
ცხოველებზე ექსპერიმენტებში. ზენგმა [Zeng]
აღმოაჩინა, რომ თაგვების ფილტვის ქსოვილში,
აუტოფაგიის დონე COPD-ის მოდელურ ჯგუფში
მნიშვნელოვნად მაღალი იყო, ვიდრე საკონტროლო
ჯგუფში, და მიკრორნმ-21 ამძიმებდა COPD-ს,
აუტოფაგიისა და აპოპტოზის ხელშეწყობით ბრონქულ
ეპითელურ უჯრედებში. [20] თუმცაღა, ჩენის [Chen]
ჯგუფმა გამოიყენა ემფიზემური სასუნთქი სივრცის
გაზრდის მოდელი CSE-ის ქრონიკული ზემოქმედების
ქვეშ (6 თვე) მყოფ თაგვებში; აუტოფაგოსომის
მომატებული რიცხვი და აუტოფაგიის ცილების
მომატებული ექსპრესია (LC3B) ნანახი იყო თაგვების
ფილტვის ქსოვილში, რომლებიც ქრონიკულად
ექვემდებარებოდნენ
CSE-ის
ზემოქმედებას,
ჯანმრთელ თაგვებთან შედარებით, და LC3B−/−
თაგვებს მნიშვნელოვნად დაქვეითებული ჰქონდათ
ფილტვებში აპოპტოზის დონე, CSE-ის ზემოქმედების
შემდეგ, და აჩვენებდნენ რეზისტენტობას CSE-ით
ინდუცირებული საჰაერო სივრცის გაზრდასთან
მიმართებაში. [21] აუტოფაგიის ნაკლებობის
მქონე Becn1−/− თაგვები რეზისტენტულნი იყვნენ
მუკოცილიარული კლირენსის დარღვევის მიმართ
სასუნთქ გზებში, CSE-ის სუბქრონიკული ზემოქმედების
შემდეგ in vivo. [22] COPD-ის დროს, სასუნთქი გზების
გაუმართავმა კლირენსმა, რომელიც ინდუცირებულია
ცილიოფაგით მედიირებული ცილიის შემცირებით,
შეიძლება გავლენა იქონიოს სასუნთქი გზებიდან
პათოგენების მოცილებაზე, რამაც შეიძლება
გამოიწვიოს განმეორებითი რესპირატორული
ინფექციები. [23] ასევე, ბოლოდროინდელმა
კვლევებმა აჩვენა აუტოფაგიის კრიტიკული როლი
ანთების აქტივაციის რეგულირებასა და ანთებისწინა
ციტოკინების, როგორიცაა IL-1β, გამოშვებაში,
რომელიც მონაწილეობას ჰიპერანთებითი რეაგირების
ინიციაციაში COPD-ის დროს. [24–27] მეტიც,
ქსიაო-ქსიმ [Xiao-Xi] და კოლეგებმა დაადგინეს,
რომ CSE მონაწილეობს COPD-ის პათოგენეზში
(ინდუცირებული ნეიტროფილების სიკვდილი და
ელასტაზას გამოშვება), ნაწილობრივ PAFR-ზე
დამოკიდებული აუტოფაგის სიკვდილის ინდუცირებით
ნეიტროფილებში. [28] ეს აღმოჩენები გვამცნობენ,
რომ აუტოფაგიას რამდენიმე ფუნქცია აქვს COPDის პროგრესირების პათოგენეზში. პათოლოგიურად,
COPD ხასიათდება სასუნთქი გზების პირველადი
ანთებით, ალვეოლური დესტრუქციითა და უჯრედის
აპოტოზით, და აუტოზის საბოლოო პროცესი
აპოპტოზია. ჯერ კიდევ გაურკვეველია, COPD-ის
პათოგენეზი წარმოადგენს თუ არა აუტოზის ბილიკის
შედეგს. თუ როგორ მონაწილეობს აუტოფაგია COPD-
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ის პათოგენეზში ჯერ კიდევ გაურკვეველია. შემდგომი
კვლევები გააუმჯობესებს აუტოფაგიის როლის გაგებას
COPD-ის პათოგენეზში (გრაფიკი 2).

აუტოფაგია და ფილტვის კიბო
კვლევებმა აჩვენეს, რომ აუტოფაგია მჭიდრო
კავშირშია კიბოს უჯრედების მოძრაობასთან, კიბოს
უჯრედების ინვაზიასთან, კიბოს ღეროვანი უჯრედების
დიფერენციაციასა და იმუნურ გაქცევასთან. ერთი
მხრივ, აუტოფაგიას შეუძლია ხელი შეუწყოს ფილტვის
კიბოს უჯრედების გადარჩენას, რომლებიც ხელს
უწყობენ კიბოს გაჩენასა და განვითარებას. მეორე
მხრივ, აუტოფაგიას ასევე შეუძლია გამოიწვიოს
აპოპტოზი ან ფილტვის კიბოს უჯრედების სიკვდილი,
კავშირში მყოფი არხების მეშვეობით და ხელი
შეუშალოს კიბოს განვითარებას.
აუტოფაგია
ჩართულია
ფილტვის
კიბოს
ჩამოყალიბებასა
და
განვითარებაში.
ქსუმ
[Xue] და კოლეგებმა შეისწავლეს აპოპტოზის
მასტიმულირებელი ცილის P53 (iASPP) ინჰიბიტორის
პოტენციური ფუნქცია და მოლეკულური მექანიზმი
აუტოფაგიაში ადამიანის არაწვრილუჯრედოვან
ფილტვის კიბოში (NSCLC), და მათმა მონაცემებმა
აჩვენეს, რომ iASPP-ს შეუძლია ხელი შეუწყოს სიმსივნის
ზრდას აუტოფაგის ნაკადის გაზრდის გზით. [29]
აუტოფაგია უზრუნველყოფს მეტაბოლურ სუბსტრატებს
რესდრივენის ფილტვის კიბოს უჯრედებისთვის, რათა
დააკმაყოფილოს მათი ენერგიის საჭიროებები და
შეინარჩუნოს მათი ნულეომჟავები, ამგვარად, ხელს
უწყობს რა მათ გადარჩენას. [30] ბოლოდროინდელმა
კვლევამ აჩვენა BECN1-ის ონკომხარდამჭერი
როლი NSCLC უჯრედების მიგრაციაში, ვიმენტინის
უბიქვიტინიზაციის რეგულაციის გზით. BECN1-ის ჭარბი
ექსპრესია ზრდიდა უჯრედების მიგრაციას, და BECN1ის ჩამოშლა მნიშვნელოვნად ამცირებდა NSCLC
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უჯრედების მიგრაციულ შესაძლებლობებს. [31] რაც
არ უნდა პარადოქსული იყოს, როგორც უჯრედული
დაცვის მექანიზმების მნიშვნელოვან კომპონენტს,
აუტოფაგიას აქვს სავარაუდო ანტიკანცეროგენული
ეფექტი, მიტოქონდრიების შენახვის, სუბცელულარული
ნარჩენების კლირენსის, მეტაბოლური პრეკურსორების
გადამუშავებისა და ანთების ჩაცხრობის გზით. [32]
კვლევამ 66 პაციენტზე, I/II NSCLC-ით, აღმოაჩინა,
რომ აუტოფაგიის ცილა LC3-ის მაღალ ექსპრესიას
უკეთესი პროგნოზები აქვს, ვიდრე იმ პაციენტებში,
ვისაც LC3-ის დაბალი ექსპრესია აქვთ. [33] ბეკლინ1-ის ექსპრესია უკუპროპორციულ კავშირშია სიმსივნის
ზომასთან და სიმსივნის პირველადი სტადიასთან,
ადამიანის ფილტვის ადენოკარცინომას დროს,
და შემცირებულია NSCLC ქსოვილში, ნორმალურ
ქსოვილთან შედარებით. [34,35] აუტოფაგია
ინდუცირდება ეპიდერმული ზრდის ფაქტორის
რეცეპტორ-ტიროზინ კინაზას ინჰიბიტორით (EGFRTKI), რომელსაც შეუძლია EGFR-ის დონეების
შემცირება, და აჩვენებს ძლიერ ინჰიბიტორულ ეფექტს
NSCLC-ზე, როგორც in vitro, ისე in vivo. [36] AMPKmTOR და JNK სასიგნალო ბილიკებით, გინსენოზიდის
მეტაბოლიტის კომპონენტს K (C-K) შეუძ₾ია ხელი
შეუწყოს აუტოფაგიით მედიირებულ აპოპტოზს
NSCLC უჯრედებში. [37] ამ შედეგების საფუძველზე,
აუტოფაგიის შედეგები შეიძლება განსხვავდებოდეს,
სიმსივნის განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე.
აუტოფაგიის როლი ფილტვის კიბოს თერაპიაში.
ქიმიოთერაპია ხშირად ახდენს კიბოს უჯრედების
აუტოფაგიას, და აუტოფაგიის ინჰიბირებას
შეუძლია გააძლიეროს ფილტვის კიბოს უჯრედების
მგრძნობელობა ქიმიოთერაპიის მიმართ, რომელიც
გონივრულ საფუძველს წარმოადგენს აუტოფაგია
ინჰიბიტორების და ქიმიოთერაპიის კომბინირებული
გამოყენებისთვის, იმ პირობებში, რომ ქიმიოთერაპიით
ინდუცირებულ აუტოფაგიას აქვს სიმსივნური უჯრედების
დამცველობითი ეფექტი. [38,39] გემციტაბინი
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ახდენს ფილტვის კიბოს უჯრედების აუტოფაგიის
ინდუცირებას, ამგვარად, ცვლის რა ფილტვის
კიბოს უჯრედების მგრძნობელობას ქიმიოთერაპიის
მიმართ; გემციტაბინით ინდუცირებული აუტოფაგია
იცავს ადამიანის ფილტვის კიბოს უჯრედებს
აპოპტოზური სიკვდილისგან. [40] აუტოფაგია ხელს
უწყობს ფილტვის ადენოკარცინომას უჯრედების
რეზისტენტობას ცისპლატინის მიმართ, აქტივირებული
ადენოზინ მონოფოსფატით აქტივირებული პროტეინ
კინაზას/ძუძუმწოვართა სამიზნე რაპამიცინის (AMPK/
mTOR) სასიგნალო ბილიკების გზით. ცისპლატინი
აუტოფაგიის ინჰიბიტორებთან კომბინაციაში იწვევს
გაზრდილ აპოპტოზს ფილტვის კიბოს უჯრედებში.
აუტოფაგიის დაბლოკვას შეუძლია ფილტვის
კიბოს მგრძნობელობის მატება ეუროპიუმის
მიმართ, სიმსივნესთან დაკავშირებული იმუნური
ტოლერანტობის ზრდა, იმუნური უჯრედების
ინფილტრაციის ზრდა სიმსივნურ მიკროგარემოში
და ფილტვის კიბოს პროგრესირებისა და მეტასტაზის
ინჰიბირება. [41] აუტოფაგია ავლენს დამცველობით
როლს კამპტოთეცინით (CPT)-ნამკურნალევ ფილტვის
კიბოს უჯრედებში, და აუტოფაგიის ინჰიბირება
აძლიერებს CPT-ით ინდუცირებული დნმ-ის დაზიანების
დონეებს ფილტვის კიბოს უჯრედების ფენებში. [42]
ამჟამინდელ შემოთავაზებებთან კომბინაციაში,
კვლევების
უმრავლესობა
აჩვენებს,
რომ
აუტოფაგიის დათრგუნვა აძლიერებს ფილტვის კიბოს
მგრძნობელობას ქიმიოთერაპიული პრეპარატების
მიმართ. ამგვარად, აუტოფაგიის ინჰიბირება
შეიძლება გახდენს ახალი სტრატეგია ფილტვის კიბოს
მკურნალობაში.

აუტოფაგია ფილტვის ინფექციური
დაავადების დროს
საუტოფაგია ჩართულია მასპინძლისა და პათოგენის
ურთიერთქმედებებში და გადამწყვეტ როლს
თანამაშობს ინფექციის პროცესში. შეჭრილი
პათოგენები გადაიტანება ლიზოსომებში აუტოფაგიით,
ახდენს რა აუტოფაგი ლიზოსომების ფორმირებას
და პათოგენების განადგურებას. აუტოფაგიას
მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს მასპინძლის დაცვაში
სხვადასხვა მიკრობის წინააღმდეგ, ბაქტერიების,
სოკოებისა და ვირუსების ჩათვლით. ამ დროისთვის,
აუტოფაგიის ანტიბაქტერიული და ანტიპათოგენური
ფუნქციები
ფართოდაა
დემონსტრირებული.
[24] ბაქტერიულ კვლევებში, ვანგმა [Wang] და
კოლეგებმა პირველად მოახდინეს დემონსტრირება,
რომ შეჭრილი Acinetobacter baumannii ახდენდა
სრულყოფილი,
უბიქვიტინით
მედიირებული
აუტოფაგის რეაქციის ინდუცირებას, რომელიც
დამოკიდებულია SEPT2 და SEPT9 სეპტინებზე,
ძუძუმწოვრების უჯრედებში, და რომ A. Baumanniiით ინდუცირებული აუტოფაგია იყო ბეკლინ-1-ზე
დამოკიდებული, AMPK/ERK/mTOR ბილიკით. [43] A
streptococcus ჯგუფს (GAS) შეუძლია მაკროფაგებში
რეპლიკაცია და პროლიფერაცია, აუტოფაგიის
გაქცევის ხელშეწყობით, სტრეპტოკოკის ჰემოლიზინში
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O. [44] ნიუმანმა [Neumann] და კოლეგებმა
მოახდინეს სელექციური აუტოფაგიის დემონსტრირება
Staphylococcus aureus-ით ინფექციის დროს, ასევე,
S. Aureus-ის გაქცევა აუტოფაგოსომებისგან და S.
Aureus-ის პროლიფერაცია ციტოპლაზმაში, უჯრედის
ცოცხალი გამოსახულების მიღების გზით. ინვაზიის
შემდეგ, S. aureus ხდება უბიქვიტინიზებული და
ამოიცნობა რეცეპტორის ცილების მიერ, როგორიცაა
Sequestosome1/p62 (SQSTM1/p62), რაც იწვევს
ფაგოფორის რეკრუტირებას. თუმცაღა, S. Aureus
თავს არიდებს ფაგოფორებს და ხელს უშლის
შემდგომ დეგრადაციას მიტოგენით აქტივირებული
პროტეინ კინაზას 14/p38α მიტოგენ-აქტივირებული
აუტოფაგიის პროტეინ კინაზათი (MAPK14/p38α
MAP კინაზა)-მედიირებული ბლოკადით. [45] ასევე,
აუტოფაგიის აქტივირება ხელს უწყობს ანთების
კონტროლირებაში, რაც ეხმარება უფრო ეფექტურ
თანდაყოლილ იმუნურ რეაქციას Mycobacterium
tuberculosis-ის წინააღმდეგ. აუტოფაგიის აქტივაციას
იზონიაზიდით, ტუბ-ის საწინააღმდეგო პრეპარატით,
შეუძლია პრო-ანთებითი რეაქციის ინჰიბირება,
რომელიც ინდუცირებულია M. Tuberculosis-ის
მიერ მაკროფაგებში. [46] ბოლოდროინდელი
კვლევა გვამცნობს, რომ აუტოფაგიის აქტივაცია
მონაწილეობდა სეფსისის პათფიზიოლოგიურ
პროცესში, და უადვილებდა ციტოკინის [ციტოკინი
სიმსივნის ნეკროზის ფაქტორი (TNF), ინტერლეიკინი
(IL)-6, IL-10, მონოციტის ქემოტაქტური ცილა (MCP)1,
და მაღალი მობილობის ჯგუფური ბოქსი (HMGB)1]
ჭარბ გამოშვებას და ფილტვის დაზიანებას სეფსისის
დროს. [47] იმავდროულად, შესაბამისმა კვლევებმა
დაადგინეს, რომ აუტოფაგია დამცველობით როლს
თამაშობს სოკოვანი ინფექციის დროს. არაკანონიკური
სოკოვანი აუტოფაგია ახდენს ანთების ინჰიბირებას,
ინტერფერონ-γ (IFN-γ) საპასუხოდ, სიკვდილთან
ასოცირებული პროტეინ კინაზას 1(DAPK1) მეშვეობით.
[48] აუტოფაგიასთან დაკავშირებული Atg7 გენის
არარსებობა მასპინძლის დამცველობით მექანიზმებს
საშუალებას აძლევს, ადვილად მოკლან კრიპტოკოკი
და C. Neoformans-ის იმპლანტაციას ართულებს
მასპინძელში. [49] მეტიც, კვლევებმა აჩვენეს,
რომ აუტოფაგია მნიშვნელოვან როლს თამაშობს
ანტივირუსულ პროცესში. გრიპის ვირუსებით
ინფექციებს შეუძლიათ ხელი შეუწყონ აუტოფაგიის
ინდუქციასა და აუტოფაგოსომის ფორმაციას,
რომელიც საჭიროა ვირუსის რეპლიკაციისთვის. A
გრიპის ვირუსით (IAV) ინფექციისას, აუტოფაგიას
შეუძლია ექსტრაცელულარული ვეზიკულებით
მედიირებული ცილების სეკრეციის აქტივირება და
ვირუსის არაეფექტურობის გაძლიერება, სუპეროქსიდ
დისმუტაზა 1-ის ექსპრესიის ქვერეგულირებით
ალვეოლურ ეპითელურ უჯრედებში. [50–53]
ამგვარად, აუტოფაგია მიიჩნევა როგორც საკვანძო
მოთამაშე ინფექციის პროგრესირებაში (გრაფიკი 3).
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აუტოფაგია და ფილტვის იდიოპათიური
ფიბროზი

ინტერსტიციული ქსოვილით და აქტივირებული
მეზენქიმური უჯრედების გაზრდით. დელ პრინციპმა
[Del Principe] აღმოაჩინა, რომ აუტოფაგიის

ფილტვის იდიოპათიური ფიბროზი (IPF)
დაუდგენელი
წარმოშობის
მაფიბროზებელი
ინტერსტიციული
პნევმონიის
ქრონიკული,
პროგრესირებადი და ფატალური ფორმაა. ტიპური
კლინიკური მიმდინარეობა მოიცავს დისპნეას,
შემცირებულ სავარჯიშო მოცულობას, მშრალ ხევლას
და სიკვდილს, დიაგნოზიდან 2.5–5 წელში. [54]
ფიბრობლასტიდან მიობლასტამდე დიფერენციაცია
IPF-ის განვითარებაში მნიშვნელოვანი პროცესია.
[55] კვლევებმა აჩვენეს, რომ აუტოფაგია ჩართულია
IPF-ის პათოგენეზში, და იგი მნიშვნელოვან როლს
თამაშობს ფიბროზის ხელშეწყობაში. აუტოფაგია
ხელს უწყობს ტრანსფორმაციული ზრდის ფაქტორს
β1( TGF-β1) პროფიბროზულ ეფექტებს ადამიანის
ფილტვის ფიბრობლასტებში. [56] Akt1-ით
მედიირებული მიტოფაგია მონაწილეობს ალვეოლური
მიკროფაგების აპოპტოზის რეზისტენტობაში და
საჭიროა ფილტვის ფიბროზის განვითარებისთვის.
[57] ასევე, ბალანსი უჯრედის აუტოფაგიასა და
აპოპტოზს შორის მნიშვნელოვანი რეგულატორია IPFის დროს. არსებობს ურთიერთქმედება აპოპტოზსა
და აუტოფაგიას შორის; ფილტვის ფიბროზის
პროცესში,
ფიბრობლასტების
არასაკმარისი
აპოპტოზი მნიშვნელოვანი პათოგენური პროცესი
ხდება. IPF პაციენტების ფილტვის ქსოვილი და
ადამიანის ფილტვის ფიბრობლასტები, რომლებიც
დამუშავებულია TGF-β-ით, ახდენენ გაზრდილი
უჯრედული დაბერების და აუტოფაგის დაქვეითებული
აქტივობის დემონსტრირებას, რომელიც ხასიათდება
აუტოფაგიის მარკერი LC3B ცილის მომატებული
ექსპრესიით. [58,59] არსებობს სხვა კვლევები,
რომლებიც გვამცნობს, რომ აუტოფაგიის ინდუქციას
ან გაძლიერებას შეიძლება ჰქონდეს ფილტვის
საწინააღმდეგო ფიბროზული ეფექტები. პირველ
რიგში, ფიბროზი ხასიათდება ჭარბი ექსტრაუჯრედული
მატრიცის (ECM) ცილის დაგროვებით მემბრანის
საფუძველში და დაზიანებული ეპითელიუმის

ნაკლოვანებას შეუძლია ECM-ის დაგროვების
ხელშეწყობა ფილტვის ფიბრობლასტებში და
ფიბროზის პროცესის დაჩქარება. [60,61] ბოლო
ანგარიშმა აღმოაჩნა, რომ eEF2K შეიძლება ახდენდეს
TGF-β1-ინდუცირებული ფილტვის ნორმალური
ფიბრობლასტის (NHLF) პროლიფერაციისა და
დიფერენციაციის ინჰიბირებას და ახდენდეს NHLF
უჯრედის აპოპტოზის და აუტოფაგიის აქტივაციას
p38 MAPK სიგნალირების გზით, რამაც შეიძლება
გააუმჯობესოს
ფილტვის
ფიბრობლასტიდან
მიობლასტად დიფერენცირება. [62] შემცირებული
აუტოფაგია ახდენს ალვეოლური ეპითელური EMT
უჯრედების ინდუცირებას და შეუძლია ხელი შეუწყოს
ფიბროზს, ნორმიდან გადახრილი ეპითელურფიბრობლასტური ჯვარედილი ხარვეზების გზით.
[63] პირფენიდონი და ნინტედანიბი მხოლოდ
ორი პრეპარატია, რომლებიც დადასტურებულია
აშშ-ის სურსათისა და საკვების ადმინისტრაციის
(FDA) მიერ, ფილტვის ფიბროზის სამკურნალოდ.
ნინტდანიბი თამაშობს ანტიფიბროზულ როლს,
თრგუნავს რა ECM-ის სეკრეციას და ახდენს TGF-β
სიგნალირების ინჰიბირებას, და ახდენს ბეკლინ-1-ზე
დამოკიდებული, ATG7-დამოუკიდებელი აუტოფაგიის
ინდუცირებას. [64,65] მეტიც, Atg4b მნიშვნელოვანი
ფაქტორია აუტოფაგიის რეგულირებაში. როდესაც
Atg4b გამოიდევნება, ბრონქიალური და ალვეოლური
ეპთელური ქსოვილების დაზიანება მძიმდება
და აპოპტოზი იზრდება. [66] IPF პაციენტებსი
ფიბრობლასტების
გამოყენებით,
ჯანმრთელ
კონტროლებთან შედარებით, რიჩიმ [Ricci] და
კოლეგებმა მოახდინეს დემონსტრირება, რომ
ბეკლინ-1-ის ექსპრესია ქვეითდებოდა, bcl-2-ის
ექსპრესია იზრდებოდა, აუტოფაგია არასკმარისი
იყო და აპოპტოზი ინჰიბირდებოდა. [67] ეს
კვლევა გვამცნობს, რომ mTOR-ის ინჰიბირება,
TGF-β სიგნალირების ინჰიბირება და აუტოფაგიის
გაძლიერება შეიძლება იყოს თერაპიული სტრატეგიები
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IPF-ის მკურნალობისთვის (გრაფიკი 4).

აუტოფაგია და ფილტვის არტერიული
ჰიპერტენზია
ფილტვის არტერიული ჰიპერტენზია (PAH)
სერიოზული დაავადებაა, რომელიც გავლენას
ახდენს ფილტვის ვასკულატურაზე, და ხასიათდება
ფილტვის
არტერიული
წნევის
მდგრადი
მატებით (>25 მმ.ვრცხ. დასვენებისას). [68] PAH
კლასიფიცირდება, როგორც ფილტვის სელექციური
ვასკულარული რემოდელაციური დაავადება, რომლის
დროსაც, სისხლძარღვის გლუვი კუნთი ავლენს
პროლიფერაციულ და ანტი-აპოპტოზურ ფენოტიპს.
ფილტვის არტერიის გლუვი კუნთის უჯრედის და
ფილტვის ვასკულარული ენდოთელიური უჯრედის
აუტოფაგია ჩართულია ფილტვის ვასკულარულ
რემოდელირებაში და მნიშვნელოვან როლს
თამაშობენ PAH-ის პათოგენეზში. [69]
მოხსენებულია,
რომ
აუტოფაგიას
ანტიპროლიფერაციული ეფექტი აქვს ფილტვის
ვასკულარულ უჯრედებზე. [70,71] ესტრადიოლს
პირდაპირ შეუძლია ვასკულარული ენდოთელიური
უჯრედების
პროლიფერაციის
ინჰიბირება,
ჰემოდინამიკის გაუმჯობესება და ფილტვისმიერი
ჰიპერტენზიის განვითარების ინჰიბირება, აუტოფაგიის,
განსაკუთრებით მიტოქონდრიული აუტოფაგიის
გაძლიერებით. [72] აუტოფაგიისა და აპოპტოზის
გაძლიერებით, კარფილზომიბს შეუძლია ფილტვის
ვასკულარული რემოდელირებისა და PAH-ის შექცევა.
[73]
თუმცაღა, სხვა კვლევებმა აჩვენეს, რომ აუტოფაგიას
შეუძლია ფილტვისმიერი ჰიპერტენზიის განვითარების
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ხელშეწყობა. PAH-ის მქონე პაციენტების ფილტვის
ქსოვილებში mTOR-ის ექსპრესია მნიშვნელოვნადაა
დათრგუნული. mTOR-ის ჭარბი ექსპრესიისას,
ნანახია, რომ აუტოფაგიის ინჰიბირება ტრიგერდება
ჰიპოქსიით, რომელსაც იწვევს LC3B-ის ექსპრესიის
დაბლოკვა. ჰიპოქსია ასევე აძლიერებდა ადამიანის
ფილტვის არტერიის გლუვი კუნთის უჯრედების
(HPASMCs)
პროლიფერაციას,
რომელიც
მნიშვნელოვნად ანულირდება mTOR-ის ჭარბი
ექსპრესიით. [74] აუტოფაგიის დეფიციტი, რომელიც
გენერირდება აუტოფაგიის ცილა ბეკლინ-1-ის
ექსპრესიის დაბლოკვით, იწვევდა გაუმჯობესებულ
ანგიოგენურ ფუნქციებს ფილტვის არტერიის
ენდოთელურ უჯრედებში მუცლადმყოფ კრავებში,
მდგრადი ფილტვისმიერი ჰიპერტენზიით. [75] აივთან ასოცირებული PAH-ის დროს, აუტოფაგია ახდენს
ფილტვის ვასკულარული ენდოთელიური უჯრედების
ტრანსფორმაციის დაჩქარებას აპოპტოზურიდან
ჰიპერპროლიფერაციულ
ფენოტიპამდე.
[76]
ცხიმოვანი უჯრედის სინთაზას (FAS) ექსპრესია და
აქტივობა ზრდის ადამიანის ფილტვის არტერიის
გლუვი კუნთის ჰიპოქსიურ უჯრედებს (HPASMCs).
სინგჰის
[Singh]
ნამუშევრებმა
მოახდინა
დემონსტირება, რომ FAS-ის ინჰიბირებას შეუძლია
HPASMC აპოპტოზის ზრდა და აუტოფაგიის შემცირება
HPASMCs-ში, ამგვარად, ფილტვის ვასკულარული
რემოდელირებისა და ფილტვის ენდოთელიური
დისფუნქციის შემცირებით. [77] გლუკაგონისმაგვარი
პეპტიდი-1-ის (GLP-1) რეცეპტორის აგონისტს
შეუძლია ხელი შეუწყოს PASMCs-ის პროლიფერაციას,
აუტოფაგიის
At g - 5 / At g - 7 / ბ ე კ ლ ი ნ - 1 / L C 3 βდამოკიდებული ბილიკების ინჰიბირებით PAH-ის
დროს. [78] და ბოლოს, ბირთვული ფაქტორიkappaB (NF-κB)-ინდუცირებული აუტოფაგია ხელს
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უწყობს PAH-ის განვითარებას MCT-ით ნამკურნალევ
ვირთხებში. [79]

აუტოფაგია და ფილტვის მწვავე დაზიანება
Dფილტვის მწვავე დაზიანება (ALI) გავრცელებული
კლინიკური
დარღვევაა,
რომელიც
იწვევს
ჯანმრთელობის
სუბსტანციურ
პრობლემებს
მსოფლიოს მასშტაბით, ALI-ის პათფიზიოლოგია
ხასიათდება მექანიზმების კომპლექსით, რომელიც
მოიცავს უჯრედის ანთებას, ციტოკინებს, და ფილტვის
უჯრედების პათოლოგიურ აპოპტოზს, ფილტვის
ალვეოლური ტიპი II ეპითელური უჯრედების,
ფილტვის ვასკულარული ენდოთელიური უჯრედების,
და ალვეოლური მაკროფაგების ჩათვლით. [80,81]
ჭარბი ანთებითი რეაგირება წარმოადგენს ALI-ის
ცენტრალურ მახასიათებელს, მაგრამ მექანიზმი კვლავ
გაურკვეველია, განსაკუთრებით, აუტოფაგიის როლი.
აუტოფაგია თამაშობს დამცველობით როლს
ფილტვის მწვავე დაზიანებისას. აუტოფაგია
თამაშობს
დამცველობით
როლს
თაგვებში
ლიპოპოლისაქარიდით (LPS)-ინდუცირებულ ALI-ში,
ქემოკინ CXCL16-ის დონის ექსპრესიის რეგულირების
გზით. MTOR-ის აქტივაცია ეპითელიუმში, ხელს
უწყობს LPS-ით ინდუცირებულ ALI-ის, სავარაუდოდ,
აუტოფაგიის დათრგუნვის გზით, და აუტოფაგიის
ინჰიბირება 3-MA-ით ამწვავებს LPS-ით ინდუცირებულ
ციტოტოქსიკურობას A549 ალვეოლურ ეპითელურ
უჯრედებში. [82–84] დიაბეტის მქონე პაციენტების
ფილტვები უფრო მოწყვლადია მიოკარიული
იშემიური რეპერფუზიის (IR) მიმართ, რაც მოიცავს
გაუმართავ აუტოფაგიას. დიაბეტის მქონე თაგვებმა,
რომლებსაც
მკურნალობდნენ
აუტოფაგიის
ინჰიბიტორი 3-მეთილადენინით (3-MA), აჩვენეს
უფრო სერიოზული ALI, ფილტვის დაზიანების
უფრო მაღალი ქულებით, როდესაც ადგილი აქვს
მიოკარდიუმის IR-ს, ასევე, გაუმართავი აუტოფაგია,
რაც ნაჩვენებია ბეკლინ-1-ის შემცირებული
ექსპრესიით. [85] ქლორის აირი (Cl2) ახდენს ALI-ის
რეაქციების პროცესის ინდუცირებას და აუტოფაგიის
დათრგუნვა იცავს Cl2-ით ინდუცირებული ფილტვის
ანთებისგან. [86] მაღალი მობილობის ჯგუფის
ბოქსი-1 (HMGB1) ასევე ახდენს ანთებითი რეაქციის
ინდუცირებას, რომელიც ამძიმებს ALI-ის PI3K/
AKT/mTOR ბილიკის მეშვეობით. [87] აუტოფაგიას
შეუძლია ფილტვის მწვავე დაზიანების დამძიმება.
კვლევებმა აჩვენა, რომ აუტოფაგიას შეუძლია
ALI-ის დამძიმება. პირველ რიგში, აუტოფაგიის
აქტივაცია ფილტვებში, მექანიკური ვენტილაციის
დროს, დრამატულად ატენუირდება ალვეოლური
მაკროფაგით შეჭმულ თაგვებში. აუტოფაგიასთან
დაკავშირებული ცილა 5-ის სელექციური გაჩუმება
ფილტვის მაკროფაგებში ანადგურებს მექანიკური
ვენტილაციით
ინდუცირებულ
ნუკლეოტიდის
შემბოჭველ ოლიგომერიზაციის დომეინის-მსგავს
რეცეპტორს, რომელიც შეიცავს პირინის დომეინი
3 (NLRP3) ინფლამაციურ აქტივაციას და ფილტვის
ანთებით დაზიანებას. აუტოფაგიის ფარმაკოლოგიური
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ინჰიბირება მნიშვნელოვნად ახდენს ანტებითი
რეაციების ატენუირებას, რომლებიც გამოწვეულია
ფილტვის ჰიპერინფლაციით. [88] MiR-34a შეუძლია
დათრგუნოს ჭარბი აუტოფაგიური აქტივობა (LC3
II/I და p62) ალვეოლური ტიპის II ეპითელურ
(AT-II) უჯრედებში, FoxO3-ზე დამიზნებით, რათა
შემცირდეს LPS-ინდუცირებული ALI-ის დაზიანება.
[89] მეტიც, აუტოფაგიამ ენდოთელურ უჯრედებში
(ECs) შეიძლება წვლილი შეიტანოს ვასკულარულ
დაზიანებაში. აუტოფაგიის ექსპრესიის რეგულირებით,
ვისფატინი ახდენს PI3K/AKT მასიგნალებელი ბილიკის
აქტივაციას და ამცირებს ALI-ის აუტოფაგიის დონეს
ალვეოლურ ეპითელურ უჯრედებში, იწვევს რა
ფილტვის ქსოვილის დამცველობით ეფექტს. [90]
ასევე, კვლევებმა მოგვახსენეს, რომ აუტოფაგიის
დონეები, რომლებიც აღმოჩენილია ALI-ის სხვადასხვა
სტადიაზე, განსხვავდება. ALI-ის ადრეულ ეტაპებზე (1
სთ და 2 სთ), აუტოფაგია LPS ჯგუფში აღწევდა პიკს
2 სთ-ზე. ვინაიდან ALI-ის პროცესი პროგრესირებდა,
აპოპტოზი თანდათანობით იზრდებოდა ფილტვის
ქსოვილებში და მაქსიმალურ დონეს აღწევდა შემდგომ
სტადიებზე (6 სთ), მაშინ, როცა აუტოფაგია დროზე
დამოკიდებულად ქვეითდებოდა. [91] ამგვარად,
აუტოფაგიის როლი ALI-ში შეიძლება უკავშირდებოდეს
ALI-ის პათფიზიოლოგიურ პროცესს, და იმას, რომ
აუტოფაგია ზედმეტადაა აქტივირებული; შემდგომი
კვლევაა საჭირო, აუტოფაგიასა და ALI-ის მოლეკულურ
მექანიზმებს შორის კავშირის დასადგენად.

დასკვნა
დასკვნის სახით, აუტოფაგია წარმოადგენს
უჯრედულ ქცევას, რომელიც ძლიერ შენარჩუნდა
ევოლუციის მანძილზე, და უჯრედების სხვადასხვა
სახეს აქვს აუტოფაგიის რეგულაციის უნიკალური
მექანიზმები. მიუხედავად იმისა, რომ პრეოკულარული
კვლევები აუტოფაგიის შესახებ მნიშვნელოვნად
წინ წავიდნენ ადამაინებში, ისინი მაინც შეზღუდულ
მონაცემებს გვთავაზობენ უჯრედულ დონეზე.
აუტოფაგიის პათოგენეზი ფილტვის დაავადებაში
კვლავ გაურკვეველი რჩება. აუტოფაგიის დადებითი
ეფექტის გამოყენების მეთოდები და არასასურველი
ეფექტების თავიდან აცილება ან შემცირება კვლავ
საჭიროებს დამატებით კვლევას. ლაბორატორიიდან
კლინიკურ პრაქტიკაში გადატანა მომავლის საკითხია.
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