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აბსტრაქტი
მძიმე მწვავე რესპირატორული სინდრომი კორონავირუსი 2 (SARS-CoV-2) წარმოადგენს კორონავირუსის ახალ
შტამს და არის ამჟამინდელი კორონავირუსული დაავადების 2019 (COVID-19) გლობალური პანდემიის გამომწვევი
აგენტი. ამჟამად არ არსებობს FDA-ის მიერ დამტკიცებული ანტივირუსული პრეპარატები COVID-19-ისთვის და
არსებობს სასწრაფო საჭიროება ახალი სამკურნალო სტრატეგიების შემუშავებისთვის, რომლებსაც შეუძლიათ
ეფექტურად დათრგუნონ SARS-CoV-2 ინფექცია. ამ დრომდე შესწავლილია მრავალი მიდგომა, რომელთაგანაც
ერთ-ერთია ეგზოსომებზე დაფუძნებული თერაპიები. ეგზოსომები ნანო ზომის, ლიპიდური ორშრიანი სტრუქტურები,
რომლებსაც საერთო სტრუქტურული მსგავსებები აქვთ ვირუსებთან, რომლებიც ყველა ტიპის უჯრედებიდან
არიან სეკრეტირებულნი, მათი ჩათვლით, რომლებიც ფარავენ რესპირატორულ ტრაქტს. მნიშვნელოვანია, რომ
ურთიერთქმედება ეგზოსომებსა და ვირუსებს შორის პოტენციურად ექსპლუატირდება ანტივირუსული პრეპარატისა
და ვაქცინის შემუშავებისთვის. ეგზოსომები წარმოიქმნება ვირუსით ინფიცირებულ უჯრედებში და მნიშვნელოვან
როლს თამაშობენ ინფიცირებულ და არაინფიცირებულ უჯრედებს შორის კომუნიკაციაში. SARS-CoV-2 ახდენს
ეგზოსომების წარმოებისა და შემადგენლობის მოდულირებას, და შეიძლება მოახდინოს ეგზოსომის ფორმირების,
სეკრეციისა და გამოშვების ბილიკების ექსპლუატაცია, რათა ხელი შეუწყოს ინფექციას, გადაცემას, და უჯრედშორის
გავრცელენას. ეგზოსომები გამოიყენება თერაპიული სარგებლისთვის პაციენტებში, რომლებიც დაზიანებულები
არიან სხვადასხვა დაავადებებით, COVID-19-ის ჩათვლით. მეტიც, ეგზოსომების გამოყენება, რომლებიც
დატვირთულნი არიან იმუნომოდულაციური ტვირთით, ანტივირუსულ პრეპარატებთან კომბინაციაში, წარმოადგენს
ახალ ინტერვენციას ისეთი დაავადებების სამკურნალოდ, როგორიცაა COVID-19. კერძოდ, ეგზოსომები, რომლებიც
წარმოშობილნი არიან მეზენქიმური ღეროვანი უჯრედებისგან (MSCs) გამოიყენებიან, როგორც უჯრედისგან
თავისუფალი თერაპიული აგენტები. მეზენქიმური ღეროვანი უჯრედებისგან წარმოქმნილი ეგზოსომები ამცირებენ
ციტოკინურ შტორმს და ახდენენ მასპინძლის ანტივირუსული დამცველობის შექცევას, რომელიც უკავშირდება COVID19-ს და ასევე, აძლიერებს მიტოქონდრიულ ფუნქციას, ფილტვის დაზიანების აღსადგენად. ჩვენ განვიხილავთ
ეგზოსომების როლს გადაცემასთან, ინფექციასთან, დიაგნოზთან, მკურნალობასთან, თერაპიასთან, პრეპარატის
მიწოდებასთან, და ვაქცინებთან მიმართებაში, და წარმოვადგენთ ზოგიერთ სამომავლო პერსპექტივას, COVID-19-ის
დასამარცხებლად მათი გამოყენების კუთხით.

შესავალი
კორონავირუსული დაავადება 2019 (COVID-19),
რომელსაც იწვევს მძიმე მწვავე რესპირატორული
სინდრომი კორონავირუსი 2 (SARS-CoV-2) პირველად
დაფიქსირდა ვუჰანში [Wuhan], ჩინეთი, 2019 წლის
დეკემბეში და ამჟამად წარმოადგენს ყველაზე ცუდ
პანდემიას ისტორიაში. SARS-CoV-2-ის აფეთქებას
აქვს პოტენციალი, გახდეს ყველაზე ხანგრძლივი
გლობალური ჯანდაცვის კრიზისი. 2021 წლის 3
თებერვალს, ახალი კორონავირუსით ინფიცირებული

N4 (25) 2021

ინდივიდების
რაოდენობამ
გლობალურად
112,726,316 შეადგინა, 2,498,395 სიკვდილით
და 88,298,471 გამოჯანმრთელების მაჩვენებლით
(https://covid19.who.int). SARS-CoV-2 მიეკუთვნება
ვირუსების ჯგუფს, კორონავირუსები (CoVs) ეწოდება,
რომლებიც წარმოადგენენ პოტენციურად პათოგენური
რნმ ვირუსების დიდ ჯგუფს, რომლებიც, ტიპირად,
უკავშირდებიან რესპირატორულ დაავადებებს. ეს
ვირუსები იწვევს მრავალ დაავადებას ძუძუმწოვრებსა
და ჩიტებში და შეიძლება მათი გავრცელება
მოხდეს სახეობებს შორის, იწვევენ რა სერიოზულ
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რესპირატორულ პათოლოგიებს ადამიანებში,
როგორებიცაა შუა აღმოსავლეთის რესპირატორული
სინდრომი (MERS), მძიმე მწვავე რესპირატორული
სინდრომი (SARS), და COVID-19. მათი სპაიკცილებს სტრუქტურა მათ გვირგვინის შესახედაობას
ანიჭებს, რის გამოც ამ ვირუსებს უწოდებენ CoVs-ს.
COVID-19 უფრო კონტაგიოზურია, ვიდრე SARSCoV, MERS, ღორის მწვავე დიარეის სინდრომი
(SADS), და სხვა მძიმე ვირუსული დაავადებები,
ებოლა ვირუსული დაავადებისა და გრიპის ჩათვლით,
მისი ადვილი გავრცელების გამო (1). SARS-CoV-2
ინფექციის პირველადი საიტი ადამიანის სხეულში
არის ფილტვები და ეს იწვევს სხვადასხვა დისტრესს
სხვადასხვა ორგანოში. COVID-19-ის პირველადი
ნიშნებია ცხელება, მშრალი ხველა და დაღლილობა.
SARS-CoV-2-ის ინკუბაციური პერიოდი დაახლოებით
14 დღეა.
SARS-CoV-2 სფერული ფორმისაა, საშუალო ზომით
80-120 ნმ დიამეტრით (2). ვირუსის ინტერნალიზაციის
განმავლობაში, S ცილები ეჭიდებიან ანგიოტენზინ
გარდამქმნელ ფერმენტის 2 (ACE2) რეცეპტორებს
მასპინძელ უჯრედზე, და ტრანსმემბრანული
პროტეაზა სერინი 2 (TMPRSS2) ასწორებს S ცილას
ინტერნალიზაციისთვის, მასპინძლის მემბრანასთან
შესარწყმელად (3). SARS-CoV-2-ის რეპლიკაციას
ადგილი აქვს სექვენირების პროცესების მეშვეობით.
პირველი ეტაპის განმავლობაში, ვირუსული გენები
შედიან მასპინძელ უჯრედში და თანდათანობით
იწვევენ ვირუსული პოლიპეპტიდების წარმოქმნას,
რომლებიც აეწყობიან ვირუსულ ცილებად, რომლებიც
საჭიროა ვირუსული ბირთვისა და ზედაპირის S ცილის
ფორმირებისთვის. ამის შემდეგ, ვირუსი მწიფდება,
რეპლიცირდება და ტოვებს მასპინძელ უჯრედებს,
ახალი უჯრედების დასაინფიცირებლად (4).
ექსტრაცელულარული ვეზიკულები (EVs) ნანო
ზომის ნაწილაკებია, რომლებსაც ყველა ტიპის
უჯრედი წარმოქმნის და იგი მოიცავს ხსნად
მოლეკულებს, როგორებიცაა ცილები და ნუკლეინის
მჟავები, როგორებიცაა მიკრორნმ (miRNA) and
მესენჯერული რნმ (mRNA) (5). EVs, როგორებიცაა
ეგზოსომები, მცირე ზომის, ლიპიდური მემბრანის,
ჰეტეროგენული მემბრანის მქონე ვეზიკულებია,
რომლებიც სეკრეცირდება სხვადასხვა ბიოლოგიურ
სითხეებში. ეგზოსომების ზომები დამოკიდებულია
მათ უჯრედოვან წარმოშობაზე. ექსტრაცელულარული
ვეზიკულების საერთაშორისო საზოგადოების
თანახმად, EVs მოიცავს სამი ტიპის ვეზიკულებს:
ეგზოსომები,
მიკროვეზიკულები
(MVs),
და
აპოპტოზური სხეულები (5). ეგზოსომები შეიცავენ
სხვადასხვა ტიპის ბიომოლეკულებს, რომლებიც
ეხმარებიან სამიზნე უჯრედების მიწოდებაში
გადასაპროგრამებლად, ფუნქციონირებისა, და
სამიზნე უჯრედების მორფოლოგიისთვის (6–8).
ეგზოსომები თავდაპირველად აღწერილნი იყვნენ
უჯრედებიდან არასასურველი კომპონენტების
მოშორებისთვის (9), თუმცა, შემდგომა კვლევებმა
აღმოაჩინეს, რომ ეგზოსომები საჭიროა უჯრედშორისი
კომუნიკაციისთვის და ჩართულები არიან სხვადასხვა
ტიპის დაავადებაში, ინფექციური დაავადებებისა
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და კიბოს ჩათვლით (7). ეგზოსომური ცილის
არსებობა განსაზღვრავს მათ წარმოშობას და
განსხვავდება მასპინძელი უჯრედის ტიპის მიხედვით.
ეგზოსომის ტვირთია RNA, mRNAs, miRNAs,
და სხვა არამაკოდირებელი RNAs, რომლებიც
მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ მრავალფეროვან
სიგნალირებაში. ეგზოსომური miRNA შერჩევითად
მიეწოდება ეგზოსომებს და მისი ექსპრესია
შეიძლება განსხვავდებოდეს ფიზიოლოგიური ან
პათოლოგიური პირობების ფარგლებში (10, 11).
ეგზოსომები ატარებენ კონკრეტულ ლიპიდებს,
როგორებიცაა ქოლესტეროლი, სფინგოლიპიდები,
ფოსფოგლიცერინები,
კერამიდები,
და
სატურირებული ცხიმოვანი მჟავას ჯაჭვები, რომლებიც
მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ბიოლოგიური
აქტივობის შენარჩუნებაში და ინარჩუნებენ მათ
სტაბილურობას, და ხელს უწყობენ ინტერნალიზაციის
პროცესს (12). ეგზოსომები მოიცავენ სხვადასხვა
ტიპის ტვირთს, როგორებიცაა ცილები, რომლებიც
ააქტიურებს ცილების ზედაპირულ განლაგებას და
ქსოვილოვან თარგეტირებას; siRNA გამოიყენება
საინტერესო
გენების
დასაშლელად
გენურ
თერაპიაში და miRNA-ით დატვირთული ეგზოსომები
გამოიყენება სპეციფიკური გენების ექსპრესიის
მოდიფიცირებაში,
ამგვარად
კონკრეტული
დაავადებების მკურნალობის გზით (13). ეგზოსომები
მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ სხვადასხვა
პათოლოგიური მდგომარეობის პროგრესირებაში
(14). ეგზოსომებს შეუძლიათ ვირუსული ნაწილაკების
გადატანა
ინფიცირებული
უჯრედებიდან
ჯანმრთელებში და მასპიძნლის იმუნური პასუხების
მოდულირება (15). რამდენიმე კვლევამ მოახდინა
იმის დემონსტრირება, რომ ეგზოსომები გადამწყვეტ
როლს თამაშობენ ფილტვის და რესპირატორული
ტრაქტის ვირუსულ ინფექციებში (16), ანთებასა
(17, 18), და დაზიანებაში (19). ეგზოსომებისა და
ვირუსების მსგავსი სტრუქტურული და ფიზიოქიმიური
თვისებები, ხელს უწყობს ვირუსების შესვლას,
ბიოგენეზსა და გამრავლებას მასპინძელ უჯრედებში
(16). ვირუსები და ეგზოსომები იზიარებენ მრავალ
საერთო თვისებას, როგორებიცაა ზომა, სტრუქტურა,
ბიოქიმიური შემადგენლობა და უჯრედებს შორის
ბიომოლეკულის ტრანსპორტირების მექანიზმები (20,
21). მეზენქიმური ღეროვანი უჯრედები (MSCs) და
MSC-ისგან წარმოქმნილი ეგზოსომები პოტენციურად
სასარგებლოა COVID-19-ის თერაპიაში. ეგზოსომები
უპირატესი, უფრო მარტივი და კლინიკურად უფრო
მოსახერხებელია, მათ მშობლიურ MSCs-ებთან
შედარებით (22). EVs-ის თანდაყოლილი თვისებების
წყალობით, იმუნომოდულაციასთან, ჭრილობის
შეხორცებასა და პრეპარატის მიწოდებასთან
მიმართებაში, EVs წარმოადგენენ ღირებულ
მიდგომას ანტივირუსული თერაპიისთვის, COVID19-ის ჩათვლით (4). Polak et al. შეიმუშავეს EV-ზე
დაფუძნებული ვაქცინის პლატფორმები, რომლებიც
ნატიური ვირუსული კონვერტის ცილებს განალაგებენ
EVs-ში და ასტიმულირებენ მძლავრ ანტი-SARS-CoV-2
რეაქციას თაგვებში (23). მკურნალობის სხვადასხვა
მოდალობა შემუშავდა COVID-19-თან დაკავშირებული

N4 (25) 2021

სადისკუსიო კლუბი

ავადობისა და სიკვდილობის დასაძლევად (24).
ვაქცინაცია და კონვალესცენტური პლაზმა შეიძლება
იყოს მკურნალობის ეფექტური ვარიანტები; თუმცა,
სტაბილური ვირუსული ეპიტოპებია საჭირო მათი
ეფექტურობისთვის. SARS-CoV-2-ის მუტაციის
მაღალი მაჩვენებლების გამო, მას პირდაპირ
შეუძლია მასპინძლის T უჯრედების ფუნქციონირებაზე
ზემოქმედება, რომელიც თერაპიებს არაეფექტურს
ხდის (25). MSC-ისგან წარმოშობილმა ეგზოსომებმა
აჩვენეს დამაიმედებელი შედეგები მძიმე COVID-19-ის
მქონე პაციენტების მკურნალობაში, რომლებიც უკვე
იღებენ ჰიდროქსიქლოროქინითა და აზითრომიცინით
მკურნალობას (26). ეგზოსომებით მკურნალობა
იწვევდა პაციენტების 71%-ის განკურნებას COVID19-ისგან. „ძვლის ტვინის მეზენქიმური ღეროვანი
უჯრედების (bmMSCs) მიერ სეკრეტირებული“ ახალი,
მულტითარგეტული, მომავალი თაობის ბიოლოგიური
აგენტებია, რომლებიც შედგებიან მასიგნალებელი
ნანოვეზიკულების
კომპლექსური
მიქსისგან,
რომლებსაც შეუძლიათ ციტოკინური შტორმის
პრევენცია და მასპინძლის ანტივირუსული დაცვის
სუპრესიის შექცევა, რომელიც დამახასიათებელია
SARS-CoV-2 ინფექციისთვის (27). ეგზოსომები
მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ვირუსულ
ინფექციებში და ინფიცირებული უჯრედები უშვებენ
მეტ ვეზიკულებს. საინტერესო ურთიერთქმედება
ეგზოსომებსა და ვირუსებს შორის იწვევს
ეგზოსომებიის ექსპლუატაციას, ახალი თერაპიის
სახით. ამგვარად, ეს მიმოხილვა მიზნად ისახავს
ნანო-ზომის ვეზიკულების როლის განხილვას
გადაცემის, ინფექციის, დიაგნოზის, მკურნალობის,
თერაპიის, პრეპარატის მიწოდების, და ეგზოსომებზე
დაფუძნებული ვაქცინების კუთხით.

SARS-CoV-2 მიეკუთვნება Coronaviridae-ს ოჯახს
და ბეტა-კორონავირუსის სახეობას, რომელიც
წარმაოდგენს
კონვერტირებულ,
დადებითი
მგრძნობელობის მქონე ერთჯაჭვიან RNA ვირუსებს
(28). SARS-CoV-2-ის გენომური თანმიმდევრობა
იზიარებს თანმიმდევრობის დაახლოებით 80% და
50%, შესაბამისად, SARS CoV-თან და MERS-CoVთან (29, 30). SARS-CoV-2-ის გენომი ახდენს ოთხი
ძირითადი ცილის კოდირებას, კერძოდ, S, კონვერტი
(E), მემბრანა (M), და ნუკლეოკასპიდური (N) ცილების,
რამდენიმე დამატებით ცილასთან ერთად (26). S
ცილას აქვს რეცეპტორის შემბოჭველი დომეინი (RBD),
რომელიც პასუხისმგებელია ACE2-ის შებოჭვაზე.
TMPRSS2 ხელს უწყობს ვირუსის შესვლას პლაზმურ

ურთიერთქმედების გზით. ვირუსული RNA შედეგად
სინთეზირდება ვირუსით ინდუცირებულ ორმაგ
მემბრანიან ვეზიკულებში (DMVs), ინფიცირებული
უჯრედების ციტოპლაზმაში. DMVs შეიცავს RNA-ს,
რომელიც ტრანსპორტირდება სეკრეტორული
ვეზიკულებით, რომელსაც უშვებს ეგზოციტოზი (31).
ჰისტოპათოლოგიურმა კვლევებმა გამოავლინა, რომ
SARS-CoV-2 მდებარეობს მასპინძელი უჯრედების
ვაკუოლებში ან DMVs-ში და აღმოაჩნეს, რომ SARSCoV-2 განლაგებულია კორონავირუსისმაგვარი
ნაწილაკების კლასტერების სახით, დამახასიათებელი
სპაიკებით, თირკმლის მილაკოვან ეპითელიუმში
(32, 33). SARSCoV-2 ინფექციის პირველადი საიტი,
როგორც ჩანს, ფილტვია, რომელიც შეიძლება
წარმოადგენდეს ვირუსის გავრცელების წყაროს სხვა
ორგანოებში, როგორებიცაა თირკმელები, ნაწლავები
(34), და შარდის ბუშტი (35). ბოლოდროინდელი
კვლევები გვამცნობენ, რომ SARS-CoV-2 ახდენს
სისხლძარღვების ინფიცირებას სხვა ქსოვილებზე ადრე
(36). SARS-CoV და SARS-CoV-2 იზიარებენ ვირუსის
აწყობის მსგავს მექანიზმს, უხეში ენდოპლაზმური
რეტიკულუმის (ER) ახლოს (37). ეს აღმოჩენები
გვამცნობენ, რომ ეგზოსომური ბილიკი შეიძლება
ჩართული იყოს SARS-CoV-2-ის ტრანსპორტირებაში.
SARS-CoV და SARS-CoV-2 ახდენენ ინფიცირებას და
უშვებენ თავისუფალ ვირუსულ ნაწილაკებს მოსაზღვრე
უჯრედებსა და ქსოვილებში, და ფართოვდებიან,
სისტემური ცირკულაციისთვის, აღწევენ რა
მოშორებით მდებარე ქსოვილებსა და სხვადასხვა
ორგანოს, სისხლძარღვოვანი სისტემის ჩათვლით,
სამიზნეების ჩამოყალიბების გზით, ფიბრინით მდიდარ
ჰიალინურ მემბრანებში (20, 36, 38, 39).
ვირუსული გავრცელება და მასპინძელ უჯრედებზე
მიერთება დამოკიდებულია მასპინძელი უჯრედის
ამთვისებლობასა და შემწყნარებლობაზე. ყველა
ორგანოდან, ფილტვები წარმოადგენს SARS-CoV2-ის პირველად სამიზნეს. SARS-CoV-2-ის ფილტვის
ინფექციის დროს, ACE2-ის ექსპრესია (mRNA და
ცილა) ინდუცირდება ტიპი I და II ინტერფერონების
(IFNs) გზით (40, 41). SARS-CoV-2-ის პათოგენურობა
იზრდება S ცილა RBD-ის მუტაციისას, რომელიც
ახლო კონტაქტს ამყარებს ACE2-სთან (29, 42,
43). ეგზოსომები გადამწყვეტ როლს თამაშობენ
SARS-CoV-2-ის გადაცემასა და ვირუსულ ტვირთში,
როგორც ეს დემონსტრირებულია ენდოსომური
მასორტირებელი
კომპლექსის
მოთხოვნით,
რომელიც მანქანის ტრანსპორტირებისთვისაა
საჭირო (ESCRT), რაც ხელს უწყობს SARS-CoV2-ის სასიცოცხლო ციკლს ადამიანების ტიპი II
ალვეოლური უჯრედების პოპულაციაში, რაც
გვამცნობს, რომ SARS-CoV-2 იტაცებს ტიპი II
ალვეოლური უჯრედების მცირე პოპულაციას, ACE2ისა და სხვა პროვირუსული გენების ექსპრესიის

მემბრანაში, სადაც კატეპსინ L ახდენს S ცილის
აქტივირებას ენდოსომებში და შეიძლება მოახდინოს
უჯრედებში შესვლის კომპენსირება, რომლებსაც
აკლიათ TMPRSS2 (3). SARS-CoV-2 შედის ადამიანის
სისტემაში მასპინძლის დიპეპტილ პეპტიდაზა 4 (DPP4,
CD26) ცილასა და ვირუსულ S გლიკოცილას შორის

გზით, მისი პროდუქტიული რეპლიკაციისთვის
(ნახატი 1) (44). ფუნქციური პოლიბაზური (ფურინის)
გახლეჩის ადგილი (RRAR) მნიშვნელოვან როლს
თამაშობს RRAR-ის გახლეჩვაში S1/S2 გახლეჩის
ადგილას, S ცილაში (3, 45). SARS-ის მსგავსად,
SARS-CoV-2 გადაეცემა რესპირატორულ წვეთების,

ეგზოსომების როლი გადაცემაზე,
ინფექციაზე და მასპინძელი უჯრედის პასუხს
COVID-19-ის დროს
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კონტამინირებულ ზედაპირებთან პირდაპირი
კონტაქტის, ფეკალურ-ორალური გადაცემისა (46–
48), და რესპირატორული გზების მეშვეობით (29,
49), როგორიცაა ხველა (50–52). კონვერტირებული
ვირუსები და ეგზოსომები მსგავს ბილიკებს იყენებენ
მასპინძელ უჯრედთან შერწყმისა და ვირიონული
ნაწილაკების ბიოგენეზისთვის პლაზმურ მემბრანასთან
(ნახატი 2). ვირუსები საჭიროებენ უჯრედის
ზედაპირის რეცეპტორებს მასპინძელ უჯრედებში
შესასვლელად, და შეუძლიათ ამ რეცეპტორების
გადატანა რეცეპტორ-ნულოვან უჯრედებში, რითაც
იზრდება რა იმ უჯრედების რაოდენობა, რომელთა
დაინფიცირებაც მათ შეუძლიათ (53, 54). სხვადასხვა
უჯრედულ რეცეპტორებს შორის, ინტეგრინები
შესაფერისია რეცეპტორების მისაბმელად ან/და
უჯრედში შესვლისთვის როგორც არაკონვერტირებულ,
ასევე კონვერტირებულ
ვირუსებში (55). SARSCoV-ის ტრიპეპტიდური Arg-Gly-Asp (RGD) მოტივი
უკავშირდება ინტეგრინს, რომელიც ემსახურება
როგორც ალტერნატიულ რეცეპტორს, ხელს უწყობს
ვირუსული გადაცემას და პათოლოგიას (56).
ანალოგიურად, ითვლება, რომ მოცირკულირე

დამოკიდებული, ისე დამოუკიდებელი მექანიზმებით.
ეგზოსომური მემბრანაში გამდიდრებული რამდენიმე
ტეტრასპანინი ხელს უწყობს SARS-CoV-2-ის
უჯრედულ შეღწევას. CD9-სა და TMPRSS2-ს შორის
ურთიერთქმედება ხელს უწყობს MERS-ის შეყვანას და
ინფექციას თაგვების ფილტვებში (65). ეგზოსომებისა
და ვირუსების ფოსფატიდილ სერინის ჯგუფებს
აქვთ მსგავსი სტრუქტურული მახასიათებლები
მათ ზედაპირზე (66, 67). ეგზოსომებს შეუძლიათ
ACE2 გადაიტანონ მიმღებ უჯრედებში, რომლებიც
მხარს უჭერენ ვირუსის ინტერნალიზებას და
ინფექციას (68). ცნობილია, რომ მრავალი ვირუსი
შედის ორმაგი მემბრანის ექსტრაცელულარული
ვეზიკულაში (EDMV) ან ეგზოსომური სინთეზისა და
მასპინძელშიდა გავრცელების დროს (69). ადამიანის
ფილტვის ეპითელური უჯრედები მგრძნობიარეა
SARS-CoV-2 ინფექციების მიმართ და შეუძლიათ
გამოუშვან ვირუსული კომპონენტების შემცველი
ეგზოსომები, რაც ხელს უწყობს SARS-CoV-2
გენომის გადაცემას ადამიანის მიერ ინდუცირებულ
პლურიპოტენტურ ღეროვანი უჯრედების წარმოქმნილი
კარდიომიოციტებით (hiPSC-CMs). ვირუსული რნმ-ის

ეგზოსომები აკავშირებენ სამიზნე უჯრედების მემბრანას
უჯრედის სხვადასხვა ადჰეზიური მოლეკულების
მეშვეობით (57–61). ტეტრასპანინით გამდიდრებული
ეგზოსომები შეიძლება წარმოადგენდეს ენდოციტოზის
ალტერნატიულ გზას ეგზოსომის შერწყმისთვის.
მაგალითად, CoV პროტეოლიზური პრაიმინგი
ხდება TEM მიკროდომენებში, რაც ვარაუდობს,
რომ
ანტისხეულების
მიერ
ტეტრასპანინის
ფუნქციის დაბლოკვამ შესაძლოა დათრგუნოს CoV
ინფექცია (62). SARS-CoV-2-ის პათოგენეზი იწყება
რესპირატორულ ტრაქტში ეპითელურ უჯრედებთან
შეკავშირებით, SARS-CoV-2 იწყებს რეპლიკაციას
და მიგრაციას სასუნთქ გზებში და შედის ფილტვებში
ალვეოლურ ეპითელურ უჯრედებში და იწყებს
რეპლიკას და საბოლოოდ იწვევს ძლიერ იმუნურ
პასუხს. ვირუსული ინფექციები ზრის მოცირკულირე
ეგზოსომებს, რომლებიც შეიცავს ფილტვთან
ასოცირებულ თვით ანტიგენებს, ასევე, ვირუსულ
ანტიგენებს და 20S პროტეასომას. ეს დასკვნები
ვარაუდობს, რომ COVID-19 ვირუსის ინფიცირებული
ბაქტერიები აწარმოებენ ვირუსის ნაწილაკების
შემცველ ეგზოსომებს. ეგზოსომები წარმოადგენს
ექსტრაცელულარული ვეზიკულების ქვეჯგუფს,
რომლებიც მონაწილეობენ სხვადასხვა ფიზიოლოგიურ
და პათოლოგიურ ფუნქციებში. ეგზოსომები არიან
ენდოციტური ვეზიკულები, მიღებული საფუარისგან,
რომლებიც იზიარებენ ეუკარიოტული ეგზოსომების
მორფოლოგიასა და ბიოქიმიურ მახასიათებლებს
და თამაშობენ როლს ენდოციტურ და ეგზოციტურ
ბილიკებში (63, 64). ეგზოსომები ფორმირდება
მემბრანების
მულტივეზიკულური
სხეულების
(MVBs) შიდა დაკვირტვით, ამგვარად ქმრის რა
ინტრალუმინალურ ვეზიკულებს (ILVs) MVBs-ის
შიგნით (6). ეგზოსომ ბიოგენეზი კონტროლდება
MVB მემბრანაში განთავსებული ESCRT აპარატით,
რომელიც პასუხისმგებელია ILV-ების გენერირებაზე.
ეგზოსომ ბიოგენეზი რეგულირდება როგორც ESCRT-

შემცველი ეგზოსომების შეთვისება იწვევს hiPSCCM-ებში დაკავშირებულ გენების ზერეგულაციას.
ეს დასკვნები ვარაუდობს, რომ SARS-CoV-2 რნმ-ის
შემცველი ეგზოსომები წარმოადგენს ვირუსული რნმის არაპირდაპირ მარშრუტს კარდიომიოციტებში (70).
მოცირკულირე ACE2 + ეგზოსომები პლაზმაში,
როგორც
ჯანმრთელი
დონორებისგან,
ისე
პაციენტებისგან, რომლებიც გამოჯანმრთელდნენ
COVID-19-ისგან, ახდენს SARS-CoV-2 ინფექციის
ინჰიბირებას ვირუსული სცილატის შებოჭვის
ბლოკირებით მის უჯრედულ რეცეპტორთან (71).
მაგალითად, აივ იყენებს ამ მექანიზმს უჯრედული
ინფექციისას ვირუსული ცილების და რნმ-ის შეფუთვით
ვეზიკულებში, რომლებიც მოგვიანებით გამოიყოფა
უჯრედგარე სივრცეში, რითაც ხელს უწყობს ვირუსის
გავრცელებას არაინფიცირებულ ვირუსებზე (72).
თუმცა, ეს ფენომენი ჯერ არ დაფიქსირებულა SARSCoV-2-ში (73). ეგზოსომები არის ექსტრაცელულარული
ვეზიკულების
ქვეკომპლექტი,
რომლებიც
მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ შორსშორის
კომუნიკაციასა და რეგულირებაში. ვირუსული
ინფექციების დროს ვეზიკულები ემსახურებიან
როგორც თანდაყოლილი იმუნური რეცეპტორების
ანტიგენებს ან აგონისტებს მასპინძლის თავდაცვისა
და იმუნიტეტის გამოსაწვევად, ან ემსახურებიან
როგორც მასპინძლის თავდაცვის რეგულატორები და
იმუნური აცილების შუამავლები (74). ინფიცირებული
უჯრედების
მიერ
წარმოებულ
ეგზოსომებს
ჩვეულებრივ აქვთ მოლეკულური ხელმოწერა,
რომელიც განსხვავდება ჯანმრთელი უჯრედებისგან.
ექსტრაცელულარული ვეზიკულები ან ეგზოსომები
ინტერნალიზდება მიმღებ უჯრედებში სხვადასხვა
პროცესების მეშვეობით, როგორიცაა ფაგოციტოზი,
მაკროპინოციტოზი, ენდოციტოზი და შერწყმა.
ვირუსები და ეგზოსომები იზიარებენ რამდენიმე
საერთო ბიოგენეზის მახასიათებლებს, და ორივე
ტრანსპორტის ბიომოლეკულებს რნმ-ის, ლიპიდების
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და ცილების ჩათვლით (ნახატი 3) (75). ბევრი ვირუსი
შედის მასპინძელ უჯრედებში და ვრცელდება EDMV
ან ეგზოსომების მეშვეობით (69). ბოლოდროინდელმა
ტესტებმა აჩვენა, რომ AT2 უჯრედების SARS-CoV
ინფექცია, ვირუსული ნაწილაკები ჩანს EDMVs-ში
(31, 76). კორონავირუსული რნმ სინთეზირდება
ვირუსით ინდუცირებულ DMV-ებში ინფიცირებული
უჯრედების ციტოპლაზმაში. ვირუსული ნაწილაკები
ტრანსპორტირდება
ციტოპლაზმის
გავლით
სეკრეტორულ ვეზიკულებში და გამოიყოფა
უჯრედებიდან ეგზოციტური პროცესით, ხოლო SARS-
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CoV-2 იმყოფება ვაკუოლებში ან DMV-ებში მასპინძელ
უჯრედებში (32, 33). SARS-CoV-2 აწყობა SARS-CoVის მსგავსია და ნაპოვნია უხეში ER-ის მახლობლად
(32). კორონავირუსი სპაიკ-ცილები კატეგორიზდება
I კლასის შერწყმის ცილებად (77). კორონავირუსების
უმეტესობას ესაჭიროება ორი განსხვავებული
გამომწვევი აგენტი შერწყმისთვის, რეცეპტორების
შებოჭვა და უჯრედშიდა პროტეოლიზური გაყოფა
რეცეპტორებთან
დაკავშირებული
ვირუსული
ლიგანდების
პროტეოლიზის
შემდეგ
(78).
კორონავირუსის რეცეპტორები ტრანსმემბრანული
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გლიკოცილებია, რომლებიც ხელს უწყობენ ინფექციის
მიმართ მგრძნობელობას (79, 80). კორონავირუსები
ურთიერთქმედებები მასპინძელ უჯრედებთან და
შედიან მასში DPP4-ის მეშვეობით (CD26). პროტეაზები
მნიშვნელოვანია ინფექციებისთვის და უჯრედის
შიგნით უკავშირდებიან ტიპი II ტრანსმემბრანული
სერინული პროტეაზას (TTSP) ოჯახს (81, 82).
მაგალითად, TTSP ოჯახის წევრები, როგორიცაა
TMPRSS2, აპობენ კორონავირუსის S ცილებს, უჯრედის
ზედაპირზე განბლოკილი და შერწყმის კატალიზატორი
სტრუქტურების შესაქმნელად, სწრაფი შესვლის
შუამავლებისთვის (81, 82). უჯრედში შესვლის შემდეგ,
სხვადასხვა გლიკოცილი ხელს უწყობს შერწყმას (83,
84). ვარაუდობენ, რომ რამდენიმე ტეტრასპანინი,
რომლებიც გამდიდრებულია ეგზოსომური მემბრანაში,
შეიძლება მონაწილეობდეს უსაფრთხოების შერწყმის
მოვლენებში (8, 85). ორივე, ტეტრასპანინი CD9
და TMPRSS2 ხელს უწყობს MERS-ის შესვლას და
თაგვის ფილტვების ძლიერ ინფექციას in vivo (65).
ეგზოსომური CD9 მოლეკულები მნიშვნელოვან როლს
თამაშობენ ტვირთის ეგზოსომებში ჩატვირთვაში,
რაც შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს SARS-CoV-2
ცილების ჩატვირთვაში. ვირუსული ინფექცია ზრდის
მოცირკულირე ეგზოსომების დონეს, რომელიც
შეიცავს ფილტვებთან ასოცირებულ თვითანტიგენებს,
ასევე ვირუსულ ანტიგენებს და 20S პროტეასომას (86).
ეს დასკვნები მხარს უჭერს იმ აზრს, რომ SARS-CoV-2ინფიცირებულმა უჯრედებმა შეიძლება წარმოქმნას
ეგზოსომები, ვირუსის ნაწილაკების გაზრდილი
რაოდენობით. SARS-CoV-2-სა და ACE2-ს შორის
უფრო ძლიერმა კავშირმა შეიძლება ხელი შეუწყოს
ინფექციას და ვირუსის გავრცელებას (87). TMPRSS2ის შუამავლობით S ცილის გაყოფა აუცილებელია
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SARS-CoV-2-ის შესვლისთვის, ხოლო ეგზოსომშუამავლობით ACE2-ის გადაცემა ზრდის SARSCoV2-ის შეყვანას და ინფექციას (68, 88). Gunasekaran
et al. აღმოაჩინეს, რომ ვირუსით ინფიცირებული
უჯრედებიდან მიღებული ეგზოსომები იწვევდნენ
მასპინძლის ჰუმორულ და უჯრედულ იმუნურ პასუხს,
ვირუსული და თვითანტიგენების გადაცემით (89). ეს
კვლევები ცხადყოფს, რომ ეგზოსომები გავლენას
ახდენს არა მხოლოდ ACE2-ის დახარისხებაში,
არამედ სხვა ტვირთების დახარისხებაში, როგორიცაა
miRNAs და ცილები, რომლებიც მსგავსია სხვა
ვირუსების შემთხვევაში, შეიძლება გადავიდეს ჯანსაღ
უჯრედებში. Krishnamachary et al. იტყობინებიან, რომ
ეგზოსომები ფუნქციონირებს, როგორც გამომწვევი
აგენტები COVID-19-ისთვის, ცვლის პროანთებით,
კოაგულოპათიურ და ენდოთელური დაზიანების
ცილის ტვირთს (90). ეგზოსომები მნიშვნელოვან
როლს ასრულებენ COVID-19-ის განმეორებაში
და, ამრიგად, შეიძლება ურთიერთქმედდეს
circRNA და lncRNA-ს ექსპრესიასთან. GO და
KEGG გამდიდრების ანალიზი აჩვენებს, რომ
დიფერენციალურად ექსპრესირებული circRNA და
lncRNA ძირითადად მონაწილეობენ მასპინძელიცილი
ციკლის, აპოპტოზის, იმუნური სინათლის, ბილიკის
სიგნალიზაციის და სხვა პროცესების რეგულირებაში.
ეგზოსომებთან
დაკავშირებულ
მონაცემთა
ბაზებთან შედარება აჩვენებს, რომ არსებობს 114
დიფერენციალურად ექსპრესირებული circRNA, და
10 დიფერენციალურად ექსპრესირებული lncRNA
დაკავშირებულია ეგზოსომებთან (91). მაშინ, როცა
SARS-CoV-2 აინფიცირებს უჯრედებს, მასპინძელი
უჯრედები ათავისუფლებენ ეგზოსომებს და სხვა
ექსტრაცელულარულ ვეზიკულებს, რომლებიც
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ატარებენ ვირუსულ და მასპინძელ კომპონენტებს,
რომლებსაც
შეუძლიათ
იმუნური
პასუხის
მოდულირება. Barberis et al. (92) იტყობინებიან,
რომ SARS-CoV-2 ინფექცია ახდეს ეგზოსომების
შემცველობის
მოდულირებას,
ეგზოსომების
ჩართვას დაავადების პროგრესირებაში და პლაზმის
ეგზოსომების პოტენციურ გამოყენებას, როგორც
დაავადების სიმძიმის ბიომარკერებს. პაციენტისგან
მიღებული
ეგზოსომების
პროტეომეტრული
ანალიზი, რომელიც შეიცავს ცილებს, ჩართულია
იმუნურ პასუხში, ანთებაში, და კოაგულაციისა და
კომპლემენტური ბილიკების აქტივაციაში, რომლებიც
წარმოადგენენ COVID-19-თან დაკავშირებული
ქსოვილოვანი დაზიანების და მრავლობითი ორგანოს
დისფუნქციის მთავარ მექანიზმებს. Gambardella et al.
(93) იტყობინებიან, რომ ეგზოსომურმა მიკრორნმ-მ
შეიძლება გამოიწვიოს თრომბოზი COVID-19-ის მქონე
პაციენტებში და GM3-ით გამდიდრებული ეგზოსომები
დადებით კავშირში იყო დაავადების სიმძიმესთან,
COVID-19-ის პირობებში (94).
ბოლო ხანებში, Barberis et al.-ის (92) აღმოჩენები
გვამცნობენ, რომ რომ მოცირკულირე ეგზოსომები

ეგზოსომები პოტენციურად მონაწილეობენ SARSCoV-2 ინფიცირებულ პაციენტებში, რათა გამოიწვიონ
სხვადასხვა უჯრედული პასუხი, როგორიცაა
დაავადების სიმძიმე, ქსოვილის დაზიანება და
მრავალი ორგანოს დისფუნქცია.

პოტენციურად
მონაწილეობენ
SARS-CoV-2
ინფექციასთან
დაკავშირებულ
პროცესებში.
გარდა ამისა, ბიოინფორმატიკურმა ანალიზმა
გამოავლინა ცილების არსებობა ეგზოსომებში,
რომლებიც მონაწილეობენ კოაგულაციის პროცესში,
სატრანსპორტო
აქტივობაში,
კომპლემენტის
აქტივობაში, პროტეაზას ინჰიბიტორულ აქტივობაში
და თავდაცვის/იმუნიტეტის ცილა აქტივობაში.
რესპირატორულის
სინციტიური
ვირუსით
ინფიცირებული
უჯრედებისგან
წარმოქმნილ
ეგზოსომებს შეეძლოთ თანდაყოლილი იმუნური
პასუხის აქტივირება, ადამიანის მონოციტებისა
და სასუნთქი გზების ეპითელიუმის უჯრედებიდან
ციტოკინისა და ქიმიოკინის გამოთავისუფლების
ინდუქციით (95). კორონავირუსებით, როგორებიცაა
SARS და MERS, ინფიცირებული პაციენტები აჩვენებენ
პროანთებითი ციტოკინებისა და ქემოკინების მაღალ
დონეს, რომლებიც უკავშირდებიან ფილტვის ანთებას
და ფილტვის ჭარბ ჩართულობას (96). Jamilloux
et al. (97) იტყობინებიან, რომ თანდაყოლილი
იმუნური პასუხის სწრაფი გააქტიურება იწვევს
მწვავე ფაზის რეაქტიულ ნივთიერებების მატებას
COVID-19-ის მქონე პაციენტებში, მათ შორის, ESR,
C-რეაქტიული ცილის (CRP), შრატის ამილოიდის A
და ფერიტინის. რამდენიმე კვლევამ აღნიშნა, რომ
SARS-CoV-2 ინფიცირებული პაციენტების ცილები
ჩართულია თრომბოციტების დეგრანულაციაში
(98), თრომბოციტების დაბალ რაოდენობასთან
ერთად, რომელიც დაკავშირებულია მძიმე COVID19-თან და სიკვდილიანობასთან (99, 100). SARSCoV-2 ინფიცირებულ პაციენტებში იზრდება IL-6-ის
დონე, რამაც ასევე შეიძლება გავლენა მოახდინოს
უჯრედებიდან ცილის სეკრეციაზე EV-ების მეშვეობით
(101). SARS-Co-V-2 ინფიცირებულ პაციენტებში
ხდება უჯრედული პასუხის გამოწვევა და საბოლოოდ,
იწვევს ციტოკინურ შტორმს და TNF, IL-1b და IL6-ის არსებობას (102). ამგვარად, მოცირკულირე

ურთიერთქმედების რთულ ქსელში (103). Fujita et al.
გამოავლინა COVID-19-ის სამი პოტენციური ადრეული
ბიომარკერი, მათ შორის, ანტივირუსულ პასუხთან
დაკავშირებული EV ცილები, კოაგულაციასთან
დაკავშირებული
მარკერები
და
ღვიძლის
დაზიანებასთან დაკავშირებული exRNAs (104). ამ
მარკერებს შორის, EV COPB2-ს ჰქონდა საუკეთესო
პროგნოზირებადი მნიშვნელობა ამ კოჰორტაში
COVID-19 პაციენტების მძიმე გაუარესებისთვის.
იზოლაციის სიმარტივის, სტაბილურობისა და
შენახვის სიმარტივის გამო, ეგზოსომები შესანიშნავი
ბიომარკერებია მინიმალურად ან არაინვაზიური
ბიო ლ ო გიუ რ ი
ნ იმ უ შებიდ ან
ინ ფექც იე ბის
გამოსავლენად
(105).
ეგზოსომური-miRNA
გამოიყენება ქრონიკული B ჰეპატიტის ვირუსის (HBV)
ინფექციის მონიტორინგისთვის. C ჰეპატიტის ვირუსი
(HCV) ცვლის ეგზოსომების miRNA ტვირთი, რომელიც
შეიცავს HCV RNA კომპლექსს Ago2, HSP90 და miR122 (90). SARS-CoV-2-დან მიღებული ეგზოსომები
შეიცავს სპეციფიკურ ცილებს, რომლებიც დაავადების
მნიშვნელოვან ბიომარკერებად მსახურობენ. Kim
et al. მოახდინეს სუბგენომური SARS-CoV-2 RNAsის კულტივირება in Vero უჯრედებში (9). S (Orf2),
Orf3a, E (Orf4), M (Orf5), Orf6, Orf7a, და N (Orf9)
ცილების მაღალი დონე და Orf7b-ის დაბალი დონე
დაფიქსირდა სუბგენომიურ რნმ-ებში (106). Wölfel
et al.-ის სხვა კვლევამ აღმოაჩინა, რომ E გენის
ქვეგენომიური რნმ-ის არსებობა მიუთითებს აქტიურ
ვირუსულ ინფექციაზე და ტრანსკრიფციაზე (107).
Alexandersen et al. აღმოაჩინეს SARS-CoV-2
ქვეგენომიური რნმ-ები დიაგნოსტიკურ ნიმუშებში,
რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ეს ნიმუშები არ არის
შესაბამისი ინდიკატორები, აქტიური ინფექციის
რეპლიკაციის ან ინფექციისთვის (108). SARS-CoV-2
იწვევს ქსოვილოვანი ფაქტორის (TF) ექსპრესიას
და ზრდის მოცირკულირე TF-დადებითი EV-ების
დონეს, რამაც შეიძლება ხელი შეუწყოს თრომბოზს

N4 (25) 2021

ეგზოსომები, როგორც COVID-19-ის
სადიაგნოსტიკო ბიომარკერები
ეგზოსომები და ექსტრაცელულარული რნმ-ები
(exRNAs) მონაწილეობენ რამდენიმე პათოლოგიურ
პროცესში. exRNAs-ის უმეტესობა დაცულია ბიოსითხეებში დეგრადაციისგან ეგზოსომებში ან
ლიპიდებთან და ცილებით კომპლექსებში ჩართვის
გზით. სხვადასხვა ტიპის exRNA (მაგ., mRNAs,
miRNAs, მცირე ბირთვული რნმ, გადაცემის RNAs,
lncRNAs) წარმოიქმნება და გამოიყოფა ანტივირუსული
რეაქციების დროს, რომლებიც ფუნდამენტურ როლს
თამაშობენ მასპინძლის თანდაყოლილი იმუნური
სისტემის მოდულაციაში. ეს exRNA ჩართულია ვირუსსა
და ინფიცირებულ მასპინძელ უჯრედებს შორის
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პაციენტებში COVID-19-ით. EV-TF აქტივობა ასევე
დაკავშირებული იყო დაავადების სიმძიმესთან
და სიკვდილიანობასთან (104). ელექტრონულმა
მიკროსკოპმა გამოავლინა ტიპიური DMV-ების
ადრეული ფორმირება და დაგროვება, რომლებიც
შეიცავს SARS-CoV-2-თან ასოცირებული ვირუსული
რეპლიკაციის კომპლექსებს (109). ცილების შემცველი
პაციენტებისგან მიღებული ეგზოსომების პროტეომური
ანალიზი ემსახურება პოტენციურ ბიომარკერებს,
როგორებიცაა ფიბრინოგენი, ფიბრონექტინი,
C1r ქვეკომპონენტი და შრატის ამილოიდური
P-კომპონენტი. მეტიც, მოცირკულირე ეგზოსომები
მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ანთებაში,
კოაგულაციასა და იმუნომოდულაციაში - SARS-CoV-2
ინფექციების დროს (92).

ეგზოსომების გამოყენების თერაპიული
სტრატეგია COVID-19-ის სამკურნალოდ
ეფექტური თერაპია ჯერ კიდევ მიუწვდომელია
COVID-19 პაციენტებისთვის. თუმცა, ბოლო
კლინიკურმა კვლევებმა მნიშვნელოვან წინსვლას
მიაღწიეს, რათა ეპოვათ შესაფერისი, ეფექტური და
ხელმისაწვდომი თერაპიული გადაწყვეტილებები
COVID-19-ის სხვადასხვა ფორმისთვის, რომლებიც
გამოწვეულია სხვადასხვა მუტანტური შტამებით.
სამწუხაროდ, პაციენტები, რომლებსაც აქვთ
ძირითადი დაავადებებები, როგორებიცაა გულის
დაავადება და დიაბეტი, COVID-19-ის მაღალი
რისკის ქვეშ არიან. მიუხედავად იმისა, რომ
ეგზოსომები ხელს უწყობენ SARS-CoV-2 ინფექციას,
ისინი შესაძლოა პარადოქსულად მომგებიანი იყოს
COVID-19-ის დაავადებისთვის. მეზობელი უჯრედების
მიერ ეგზოსომის შეწოვის დათრგუნვა ვირუსის
გავრცელების შეზღუდვის კიდევ ერთი სტრატეგიაა
(110). მიღებულ იქნა რამდენიმე სტრატეგია
COVID-19-ისთვის შესაფერისი მკურნალობის
შესაქმნელად, მათ შორის MSC-ები და MSCწარმოებული ეგზოსომები. მაგალითად, MSC-ებს
შეუძლიათ წარმოქმნან სხვადასხვა ციტოკინები და
პარაკრინული ფაქტორები, რომლებსაც შეუძლიათ
უშუალოდ ურთიერთქმედება იმუნურ უჯრედებთან, მათ
შორის T უჯრედებთან, B უჯრედებთან, დენდრიტულ
უჯრედებთან, მაკროფაგებთან და ბუნებრივ
მკვლელ უჯრედებთან. ეს მახასიათებლები ანიჭებს
MSC-ს იმუნომოდულაციურ შესაძლებლობებს. ამ
იმუნომოდულაციურ ეფექტს შეუძლია დაეხმაროს
იმუნური სისტემის გადაჭარბებული გააქტიურების
დათრგუნვაში (4, 106). კერძოდ, MSC-ებს შეუძლიათ
თავიდან აიცილონ ციტოკინური შტორმი, რომელიც
დაკავშირებულია COVID-19-თან. ბოლოდროინდელმა
კლინიკურმა კვლევებმა გამოავლინა , რომ ადამიანის
ჭიპლარიდან წარმოქმნილი MSCs -ის (HUMSCs)
გამოყენებამ დადებითი პასუხი აჩვენა COVID-19
პაციენტებში (107, 111, 112). Leng et al. აღმოაჩინა,
რომ MSC ტრანსპლანტაცია მნიშვნელოვნად
აუმჯობესებდა SARS-CoV-2-თან დაკავშირებული
პნევმონიის მქონე პაციენტების ფილტვის ფუნქციას
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ორი დღის განმავლობაში (107). თუმცა, MSCის ტრანსპლანტაცია დაკავშირებულია ზოგიერთ
არასასურველ გვერდით მოვლენებთან; ამიტომ,
აუცილებელია ალტერნატიული გადაწყვეტილებების
პოვნა, რომლებიც მოიცავს MSC-ს წარმოებულ
პროდუქტებს, როგორებიცაა სეკრეტომები და
ეგზოსომები. სეკრეტომებს და ეგზოსომებს შეუძლიათ
ურთიერთქმედება სამიზნე უჯრედებთან ლიგანდის
რეცეპტორების შებოჭვის ან ინტერნალიზაციით,
უჯრედული პასუხების მოდულაციის გზით, ხოლო
სეკრეტომზე დაფუძნებული თერაპია გვპირდება
COVID-19 პაციენტების მკურნალობას (113115). აღმოჩნდა, რომ უჯრედის სეკრეტომისგან
იზოლირებული ეგზოსომები უფრო ეფექტურია
COVID-19-ის დაავადებისთვის, ვიდრე MSC-ები
(115). MSC-გან მიღებული ეგზოსომები უვნებელია
და ავლენენ მსგავს ეფექტს, როგორც მათი მშობლის
უჯრედები სხვადასხვა მოდელებში (ფილტვის
მწვავე და ქრონიკული დაზიანების, სეფსისის და
ARDS მოდელების ჩათვლით), ამიტომ MSC-დან
მიღებული ეგზოსომები, როგორც ჩანს, უფრო
ღირებულია, ვიდრე თავად MSC-ები, COVID-19-ის
ანთებითი კასკადის ინჰიბირების კუთხით (116, 117).
ეგზოსომები მოქმედებენ როგორც სატრანსპორტო
საშუალებები, რომლებიც გადასცემენ სპეციფიკურ
ტვირთებს, როგორიცაა mRNA, არამაკოდირებელი
რნმ-ები, ცილები და დნმ მშობლების უჯრედებიდან
მეზობელ უჯრედებში და აპროგრამებენ მიმღებ
უჯრედებს მათი აქტიური მოლეკულური ტვირთის
გამო; ამიტომ, ეგზოსომები განიხილება, როგორც
"სიგნალოსომები" უჯრედების ფუნდამენტური
ფუნქციების კონტროლისთვის (118, 119). Derkus et
al. გვამცნეს, რომ ეგზოსომებს შეუძლიათ სხვადასხვა
პათოლოგიურ პირობებში უჯრედების რეგენერაციისა
და ფუნქციური აღდგენის სტიმულირება. MSCგან მიღებული ეგზოსომები თრგუნავენ ფიბროზს
ფიბრობლასტების
მიოფიბრობლასტებად
დიფერენციაციის პრევენციით (120, 121). როგორც
MSC, ისე MSC-დან მიღებული ეგზოსომები ძალიან
სასარგებლოა კლინიკურ პრაქტიკაში; თუმცა, ისინი
ავლენენ სხვადასხვა სასარგებლო ეფექტს. ერთის
მხრივ, რამდენიმე კვლევამ აჩვენა, რომ MSC-ები
უფრო ეფექტურია, ვიდრე MSC-ისგან წარმოებული
ეგზოსომები. მაგალითად, Silva et al. აჩვენა,
რომ MSCs უფრო ეფექტურია, ვიდრე ეგზოსომები,
ფილტვის დაზიანების შემცირებაში ARDS-ის დროს
(122). მიუხედავად იმისა, რომ MSC-ები ავლენენ
ეფექტურობას ზოგიერთ კონტექსტში, MSC-ებს
მაინც აქვთ გარკვეული გვერდითი მოვლენები, მათ
შორის ინტრავასკულარული აგრეგაცია, რომელიც
იწვევს ფილტვის დისფუნქციას, რომელიც შესაძლოა
სინერგიით იყოს დაკავშირებული პნევმონიასთან
და სისხლძარღვთა თრომბებთან, რომლებიც
დაკავშირებულია COVID-19-თან, რაც იწვევს
ცენტრალურ ან პერიფერიულ სისხლძარღვთა
მნიშვნელოვან უკმარისობას (22). მეორეს მხრივ,
სხვა კლინიკური კვლევები ვარაუდობენ, რომ MSC
მიღებული ეგზოსომები ამცირებენ პრო-ანთებითი
ციტოკინების დონეს და აღადგენს დაზიანებული
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ფილტვის არქიტექტურას. მთლიანობაში, ეს დასკვნები
ვარაუდობს, რომ MSC-სეკრეტომი არის მაღალი
ხარისხის, უსაფრთხო და ეფექტური თერაპიული
აგენტი (113). გრიპის ვირუსის ინფიცირების
დროს, გამოიყოფა სასუნთქი გზების ეგზოსომები
და ასტიმულირებს ანტივირუსულ თანდაყოლილ
იმუნურ პასუხს (123). ეგზოსომების გამოყენება
მძიმე COVID-19 შემთხვევებისთვის გულისხმობს
კონვალესცენტური პლაზმის გამოყენებას, რომელიც
შეიცავს
ტრილიონ
ეგზოსომას,
რომლებიც
იმუნომოდულატორების როლს ასრულებენ. Abraham
et al. გვამცნეს, რომ პოსტ-ეგზოსომურმა ინფუზიამ
შეამცირა ციტოკინურ შტორმის დონე და პროანთებითი სიგნალიზაცია, რომლებიც, პირველ რიგში,
პასუხისმგებელნი არიან ARDS-ის პათოგენეზზე
(124). სხვა კვლევამ აჩვენა, რომ ეგზოსომები ზრდის
ანთების საწინააღმდეგო სასიგნალო შუამავლების
დონეს, რომლებსაც შეუძლიათ შეამცირონ ფილტვის
დაზიანების სიმძიმე ალვეოლური ეპითელიუმის
გამტარიანობისა და ფუნქციის გაზრდით (116).
რამდენიმე პრეკლინიკურმა და კლინიკურმა
კვლევამ გამოიკვლია ეგზოსომების პოტენციური
გამოყენებადობა COVID-19-ის სამკურნალოდ.
დღეისათვის შემუშავებულია სხვადასხვა თერაპიული
სტრატეგიები COVID-19-ის დასაძლევად, მათ
შორის
ანტივირუსული,
ანტიბიოტიკები
და
ბიოლოგიური საშუალებები (მაგ., რედესივირი,
ჰიდროქსიქლოროკინი
და
ტოცილიზუმაბი),
რომლებმაც გამოიღო შერეული შედეგები (24,
125–127). ვაქცინაცია და კონვალესცენტური
პლაზმა შეიძლება იყოს ეფექტური მკურნალობა;
თუმცა, მათი ეფექტურობა მოითხოვს სტაბილურ
ვირუსულ ეპიტოპებს. SARS-CoV-2-ის მუტაციის
მაღალ მაჩვენებელს შეუძლია პირდაპირ დათრგუნოს
მასპინძელი T უჯრედის ფუნქცია, რაც თერაპიას
არაეფექტურს ხდის (25). პლაზმური თერაპია იწვევს
დადებით პასუხს მძიმედ დაავადებულ პაციენტებში
და ზრდის მათ გადარჩენის მაჩვენებელს (128).
ასევე, შემოთავაზებული იყო SARS-CoV-2 S ცილის
თარგეტირება, მანეიტრალიზებელი ანტისხეულების
(nAbs) გამოყენებით, როგორც COVID-19-ის
თერაპიული საშუალება (129, 130). ციტოკინით
თერაპიას კი შეუძლია დათრგუნოს ვირუსული
რეპლიკაცია (131, 132). მაგალითად, ინტერფერონa2b-მა აჩვენა დადებითი პასუხი COVID-19
პაციენტებში, რამაც გამოიწვია ვირუსული გამოყოფის
ხანგრძლივობის შემცირება და მწვავე ტკივილის
მარკერების დაქვეითება, როგორიცაა C-რეაქტიული
ცილა და ინტერლეიკინ -6 (IL-6) (133). კიდევ ერთი
მიდგომაა SARS-CoV-2 ვირუსული რნმ-ის გენომის
თარგეტირება, მცირე ინტეფერენციული რნმ-ების
(siRNAs) გამოყენებით, SARS-CoV-2 რნმ-ის სამიზნე
და გასანეიტრალებლად. siRNA, რნმ აპტამერები
და ანტიმგრძნობიარე ოლიგონუკლეოტიდები
ეფექტური ალტერნატიული მიდგომებია SARSის სამკურნალოდ. იგივე ფენომენი შეიძლება
გამოყენებულ იქნას SARS-CoV-2-ით გამოწვეული
პათოლოგიური გართულებების დასაძლევად (134,
135). ეგზოსომების თანდაყოლილი მახასიათებლების

N4 (25) 2021

გამო, როგორიცაა მაღალი ბიოშეღწევადობა,
განსაკუთრებული ბიოშეთავსებადობა და დაბალი
იმუნოგენურობა,
ეგზოსომები
უჯრედშორისი
კომუნიკაციისთვის პრეპარატის დამაჯერებელი
მიწოდების კანდიდატებია. ამ მახასიათებლებმა
განაპირობა ეგზოსომებმა თერაპიული ყურადღების
მიქცევა ბოლო წლებში (136). COVID-19თან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი საკითხი
მდგომარეობს ადრეულ გამოვლენაში, რაც
აუცილებელია COVID-19 პაციენტთა სიკვდილიანობის
შესამცირებლად. გარდა ამისა, აუცილებელია
ახალი თერაპიული სტრატეგიების შემუშავება. EVები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ, როგორც
ბიომარკერები, COVID-19 პაციენტებში დაავადების
პროგრესირების პროგნოზირებისთვის. ეგზოსომები
არის ორმაგი ლიპიდური ორფენა, რომელიც შეიცავს
სხვადასხვა ბიომოლეკულებს, რომლებიც ჩართულნი
არიან სხვადასხვა ფიზიოლოგიურ და პათოლოგიურ
პროცესებში, მათ შორის, მასპინძელი იმუნური
პასუხით. ბოლოდროინდელი მეცნიერი ვარაუდობს,
რომ exRNA-ები კრიტიკულ როლს ასრულებენ
ბიომარკერების აღმოჩენასა და მკურნალობაში
(137). ამიტომ, exRNA-ების იდენტიფიკაციას დიდი
მნიშვნელობა ექნება COVID-19-ის მკურნალობისთვის.
Databridgemarketresearch.com-ის თანახმად,
მოსალოდნელია ეგზოსომის თერაპიულის ბაზარის
ზრდა 2019–2026 წლების საპროგნოზო პერიოდში
და მიაღწევს 31,691.52 მილიონ აშშ დოლარს 2026
წლისთვის. ამიტომ, ეგზოსომზე დაფუძნებული თერაპია
COVID-19-ისთვის არის მნიშვნელოვანი თერაპიული
აქცენტი. MSC-ები გამოიყენებოდა სხვადასხვა ტიპის
დაავადებებისთვის, მათ შორის გრაფტის მასპინძლის
დაავადების წინააღმდეგ (138), ტიპი 2 დიაბეტი (139)
აუტოიმუნური დაავადებებ (140) და ზურგის ტვინის
დაზიანება (141). HUMSC-ების ინტრავენური ინექცია
თრგუნავს ციტოკინურ შტორმს და მნიშვნელოვნად
აუმჯობესებს
მძიმე
COVID-19
პაციენტების
შედეგებს (107). Leng et al. აჩვენეს MSC თერაპიის
დამაიდებელი შედეგები, მძიმე გართულებების მქონე
COVID-19 პაციენტების სიცოცხლის გადარჩენაში.
MSC-გან მიღებული ეგზოსომები აჩვენებდნენ
პერსპექტიულ შედეგებს მძიმე COVID-19 პაციენტებში,
რომლებიც უკვე იღებდნენ ჰიდროქსიქლოროქინს და
აზითრომიცინით მკურნალობას (26). ეგზოსომებით
მკურნალობა იწვევდა პაციენტების 71%-ის
გამოჯანმრთელებას COVID-19-ისგან. ძვლის
ტვინიდან მიღებული ეგზოსომები, რომლებიც
გამოიყოფა bmMSC-ების მიერ, არის ახალი,
მრავალმიზნობრივი, შემდეგი თაობის ბიოლოგიური
აგენტები, რომლებიც წარმოადგენენ სასიგნალო
ნანო ვეზიკულების კომპლექსურ ნაზავს, რომელსაც
შეუძლია დათრგუნოს ციტოკინური შტორმი და
შეცვალოს მასპინძელი ანტივირუსული დაცვის
სუპრესია, რომელიც დამახასიათებელია COVID19-სთვის (27). ცხოველების რამდენიმე მოდელი
ფილტვის მწვავე დაზიანებით, ARDS-ით, ასთმითა,
და სხვა ანთებითი დაავადებებით, გვამცნობენ,
რომ ინტრავენურად შეყვანილი ძვლის ტვინიდან
წარმოქმნილი ეგზოსომები ამცირებდნენ ალვეოლურ
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ანთებაა, აძლიერებდნენ შეშუპების კლირენსს,
აღადგენდნენ მჟონავ ეპითელურ მემბრანებს, და
გავლენას ახდენდნენ სხვა პროცესებზე, რომლებიც
ჩართულია ციტოკინურ შტორმში (142–147).
miRNA-155 მიმიკით დატვირთულმა ეგზოსომებმა
მნიშვნელოვნად გაზარდა miRNA-155-ის დონე
თაგვის პირველად ჰეპატოციტებში და miRNA-155-ის
დონე ნოკაუტ თაგვების ღვიძლში. შესაბამისად, LPSის ინდუცირებული TNFa წარმოების და SOCS1 mRNA
დონის მნიშვნელოვანი შემცირება და პრევენცია
დაფიქსირდა RAW მაკროფაგებში (148).
MSC-გან მიღებული ეგზოსომისგან მიწოდებული
miR-21-5p იცავს ფილტვის ეპითელურ უჯრედებს,
ოქსიდაციური სტრესით გამოწვეული უჯრედების
სიკვდილისგან (149). ალფა-1-ანტიტრიფსინის
ექსპრესია MSC-ის წარმოებულ ეგზოსომების
ზედაპირზე ემსახურება როგორც ნეიტროფილირებული
პროტეოლიზური ფერმენტების ძლიერ ინჰიბიტორს და
იცავს ფილტვის ეპითელურ უჯრედებს ანტიანთებითა
და იმუნომოდულაციური ეფექტებისგან (150).
ცხოველებზე ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ
MSC-ისგან მიღებული ეგზოსომების მიღებამ გაზარდა
ფილტვის ეპითელურ უჯრედების პროლიფერაცია
(151). ეგზოსომები შეიცავს miRNA-ებს, როგორიცაა
miR-145 და ცილები, რომლებიც ხელს უწყობენ
ფილტვის ქსოვილის რეპარაციას და რეგენერაციას
(152). MSC-დან მიღებული ეგზოსომები იწვევენ
იმუნოსუპრესიული ციტოკინების ექსპრესიას,
როგორებიცაა IL-10 და TGF-b, და, შესაბამისად,
ახდენენ ფილტვის ფილტრაციული დენდრიტული
უჯრედების ფენოტიპისა და ფუნქციის მოდულირებას,
რაც იცავს ფილტვებს მავნე მაკროფაგებისგან და DC
პასუხისმგებელი სისტემური და იმუნური პასუხისგან
და ასევე, ჩართულია ციტოკინური შტორმის
რეგულირებაში, რომელიც გამოწვეულია SARSCoV-2-ისგან (ნახატი 4) (153). MSC-დან მიღებული
ეგზოსომების სისტემურმა შეყვანამ შეამცირა
Escherichia coli-ის ენდოტოქსინით ინდუცირებული
მწვავე ფილტვის დაზიანება თაგვის მოდელში და
აღადგინა ალვეოლური სითხის კლირენსი (154).
MSC წარმოებული ეგზოსომების ინტრავენური ინექცია
მნიშვნელოვნად იცავდა ტვინს ვირთხებში, სეფსისით
გამოწვეული დაზიანებისგან ფილტვებში, TNF-a, IL1b, NF-kB და მატრიქსის მეტალოპეპტიდაზა 9-ის
დონის შემცირებით. გარდა ამისა, ამან შეამცირა
ენდოთელური უჯრედების აპოპტოზი და IL-6-ის
წარმოება და, შესაბამისად, გაზარდა IL-10 წარმოება
(155). COVID-19 პაციენტებს აღმოაჩნდათ დიფუზური
ალვეოლური დაზიანებისა და მიკროსისხლძარღვების
თრომბოზის ექსუდაციური და პროლიფერაციული
ფაზები, რაც ცვლის ალვეოლურ გამტარიანობას და
ნეიტროფილების ინფილტრაციას (148, 156, 157).
მძიმე E. coli პნევმონიით ფილტვის დაზიანების in
vivo მოდელმა აჩვენა ნეიტროფილების შემცირებული
ინფილტრაცია MSC-დან მიღებული EV-ების შეყვანით
(154, 158). გრიპის ვირუსით გამოწვეული ფილტვის
დაზიანების მქონე ღორის მოდელის შემდგომმა
მტკიცებულებამ აჩვენა, რომ MSC-გან მიღებული EVებს აქვთ ანტივირუსული აქტივობის იმედისმომცემი

44

Therapia საქართველო

დონე და შეუძლიათ დათრგუნონ გრიპის ვირუსის
რეპლიკაცია, ვირუსის ფილტვის ეპითელურ უჯრედებში
შეღწევის შემდეგ in vitro, ვირუსული დატვირთვის
შემცირების გზით (159). ანგიოგენეზი არის
მრავალსაფეხურიანი პროცესი, რომელიც ამაღლებს
ახალ კაპილარებს და სისხლძარღვებს უკვე არსებული
სისხლძარღვებიდან აუცილებელია სიმსივნის
ზრდისა და მეტასტაზებისთვის. კონკრეტულად,
სიმსივნური უჯრედები და სიმსივნური უჯრედებისგან
მიღებული ეგზოსომები უხვად ათავისუფლებენ
ეგზოსომებს, რომლებიც შეიცავს სხვადასხვა სახის
ბიომოლეკულებს, როგორებიცაა ანგიოგენური
მოლეკულები, რომლებიც ხელს უწყობენ ანგიოგენეზის
ინდუქციას (160). მაგალითად, ადამიანის პირველადი
ავთვისებიანი მეზოთელიომისგან (MM) გაწმენდილ
ეგზოსომს შეუძლია გამოიწვიოს მიგრაცია,
სისხლძარღვთა რემოდელირება და ანგიოგენეზი MM
მოდელში (161). პროტეომულმა ანალიზმა აჩვენა,
რომ ეგზოსომები შეიცავენ ონკოგენურ ტვირთს,
უჯრედების მიგრაციისა და მილების ფორმირების
მოლეკულების ინდუცირებით (162), თაგვის
მრავლობითი მიელომადან წარმოქმნილი ეგზოსომები
იწვევდა მეტასტაზურ ნიშას ძვლის ტვინში და ხელს
უწყობდა ანგიოგენეზს in vivo (163). ეგზოსომები,
მიღებული გლიობლასტომა მულტიფორმისგან (GBM)
შეიცავს ანგიოგენურ ცილებს, რომლებიც ხელს
უწყობენ ანგიოგენეზს ენდოთელიალურ უჯრედებში
(164-166). ეგზოსომები მომდინარეობს MSCებიდან, რომლებიც ასრულებენ MSC-ების ძირითად
თერაპიულ ეფექტორებს, რათა ხელი შეუწყონ
ქსოვილის რეგენერაციას (167). მიმოხილვა აჯამებდა
ეგზოსომების როლს COVID-19-ის კონვალესცენტური
პლაზმით თერაპიაში, და ამბობენ, რომ მათი
გამოყენება შეიძლება COVID-19-ის კავასაკისებრი
მულტისისტემური
ანთებითი
სინდრომის
მკურნალობაში და როგორც პრეპარატის მიწოდება
ნანოგადამტანებით, ანტივირუსული თერაპიისთვის
(168). ახლახან, ღეროვანი უჯრედის სეკრეტომმა
შეიძლება შესთავაზოს ახალი თერაპიული მიდგომა
COVID-19 ფიბროზული ფილტვების მკურნალობაში
მისი ანტიანთებითი და ანტიფიბროზული ფაქტორების
მეშვეობით.

ეგზოსომური ბილიკის ფარმაკოლოგიური
ინჰიბიტორების გამოყენება COVID-19
ინფექციის სამკურნალოდ
ვირუსები იყენებს ეგზოსომების მსგავს მექანიზმებს,
შესაბამისად, ფარმაკოლოგიური ეგზოსომური
ინჰიბიტორების გამოყენება შეიძლება იყოს
ღირებული თერაპიული მიდგომა ვირუსული
ინფექციების საწინააღმდეგოდ, მათ შორის, SARSCoV-2-ის ამჟამინდელი აფეთქების ჩათვლით
(53). მაგალითად, EV ინჰიბიტორი GW4869
თრგუნავს ZIKV-ს გავრცელებას ნეიტრალური
სფინგომიელინაზა-2-ის ბლოკირებით (169) და
Dynasore არღვევს ენდოციტურ და ეგზოციტურ
პროცესებს EBV- ვირუსებში (170). ეგზოსომებსა და

N4 (25) 2021

სადისკუსიო კლუბი

SARS-CoV-2-ს შორის მსგავსებაზე დაყრდნობით,
ფარმაკოლოგიური ეგზოსომური ინჰიბიტორები
შეიძლება წარმოადგენდნენ COVID-19-ის ეფექტურ
მკურნალობას ვირუსის დაკვირტვის ინჰიბირებით, EV
ტრეფიკინგის დაბლოკვით ან „ვირუსული“ EV-ების
განთავისუფლებისა და გავრცელების დათრგუნვით.
ეგზოსომის ინჰიბიტორები კლასიფიცირდება, როგორც
EV ტრეფიკინგის ინჰიბიტორები და ლიპიდური
მეტაბოლიზმის ინჰიბიტორები (53, 171). მაგალითად,
კალპეპტინი აფერხებს მიკროვეზიკულების წარმოებას
გააქტიურებული თრომბოციტების მიერ (172–174)
HEK293 უჯრედებში (175) და PC3 უჯრედებში
(176) და აინჰიბირებს SARS-CoV რეპლიკაციას in
vitro (177). Ras არის პატარა GTP-აზების ოჯახი,
რომელიც მონაწილეობს ეგზოსომების გამოშვებაში
(178). მანუმიცინ A-მა შეამცირა CD63-ის შემცველი
ეგზოსომების რაოდენობა F11 უჯრედებში (179)
და პროსტატის კიბო უჯრედებში და ჭრილობის
შეხორცების პროცესში (180, 181). ციტოჩონჩხის
ცილები,
როგორებიცაა
სერინი-თრეონინის
კინაზები ROCK1 და ROCK2, მნიშვნელოვან როლს
თამაშობენ ვეზიკულების დაკვირტვაში. ეს დასკვნები
ადასტურებს,
ფარმაკოლოგიურ
ეგზოსომურ
ინჰიბიტორზე დაფუძნებული მიდგომების დაპირებას
COVID-19-ის დაავადებაში (188). Verma et al.
ვარაუდობენ, რომ დოკინგის ანალიზის საფუძველზე,
პანტეტინი პოტენციურად უკავშირდება სუბსტრატის
შემაკავშირებელ ადგილს და აინჰიბირებს მთავარ
SARS-CoV-2 პროტეაზას (185). იმიპრამინი არის
მჟავა სფინგომიელინაზას ინჰიბიტორი, რომელიც
მნიშვნელოვან როლს ასრულებს კერამიდის
ფორმირებაში და მონაწილეობს მემბრანას
სითხის გაზრდაში, ეგზოსომის გამოყოფასა და
მიკროვეზიკულების წარმოქმნაში (189). SARS-CoV-2
იყენებს მაკროპინოციტოზს მრავალ სტადიაზე, მისი
რეპლიკაციის დროს. ამგვარად, იმიპრამინი შეიძლება
გამოყენებულ იქნას მაკროპინოციტოზის ინჰიბიტორად
და შეიძლება მოაზრებულ იქნას, როგორც
თერაპიული აგენტი, COVID-19-ის მკურნალობისთვის
(190). ანალოგიურად, GW4869 არის მემბრანას
ნეიტრალური
სფინგომიელინაზას
ძლიერი,
სპეციფიკური არაკონკურენტული ინჰიბიტორი,
რომელიც აკონტროლებს ვეზიკულების გამომუშავებას
და გამოყოფას. ამიტომ, GW4869 ითვლება
პოტენციურ თერაპიულ აგენტად COVID-19-ისთვის.
მთლიანობაში, ფარმაკოლოგიური ინჰიბიტორები,
რომლებიც აფერხებენ ეგზოსომების ბიოგენეზს,
COVID-19-ისთვის შესაბამისი კანდიდატები არიან.

ლოკალიზებული. ეგზოსომები მნიშვნელოვან როლს
ასრულებენ როგორც სიგნალოსომები, სხვადასხვა
დაავადების, მათ შორის, ვირუსული დაავადებების
პათოგენეზსა და პროგრესირებაში. ეგზოსომურმა
აქტივობამ შეიძლება გამოიწვიოს დაავადების
გამწვავება ან სასიკეთო ეფექტები, იმისდა
მიხედვით, თუ რა ტვირთი აქვთ მათ. SARS-CoV-2-ის
შემთხვევაში, ეგზოსომებმა შეიძლება ხელი შეუწყონ
გავრცელებისა და ინფექციების ხელშეწყობას CD9 და
ACE2-ის არსებობის გამო, რომლებიც მონაწილეობენ
SARS-CoV-2 ინფექციების პროპაგანდაში. ამდენად,
ეგზოსომის შუამავლობით განხორციელებული
მკურნალობა, როგორიცაა ღეროვანი უჯრედებიდან
წარმოქმნილი ეგზოსომური მკურნალობა, ეგზოსომაზე
დაფუძნებული მიწოდება, ეგზოსომის ბიოგენეზის და
შეწოვის დათრგუნვა, და ეგზოსომაზე დაფუძნებული
ვაქცინები, შესაძლოა, ეფექტური იყოს COVID-19ის მკურნალობისთვის. ბოლო, დროს ეგზომომებმა
დიდი ყურადღება მიიპყრო როგორც აკადემიურ,
ისე ინდუსტრიულ სფეროებში, მათი სასარგებლო
ეფექტის გამო და ახლა გამოიყენება როგორც
ბიომარკერები, იმუნომოდულატორები, თერაპია
და ვაქცინები. მაგალითად, bmMSC-დან მიღებული
ეგზომომები ამცირებს ციტოკინურ შტორმს COVID-19
პაციენტებში. SARS CoV-2 ამჟამინდელმა პანდემიამ
უბიძგა ეგზოსომზე დაფუძნებულ მკურნალობას.
ამ მიმოხილვაში განვიხილეთ ეგზოსომების
მრავალფეროვნება, მათ შორის, ეგზოსომების
ჩართვა COVID-19-თან დაკავშირებული ვირუსის
გადაცემაში, ინფექციაში, დიაგნოზში, მკურნალობაში,
თერაპიაში, პრეპარატის მიწოდებასა და ვაქცინაში.
ეგზოსომური თერაპია ჯერ კიდევ უკავშირდება
მრავალ შეზღუდვას, მათი წარმოების, გაწმენდის,
ქვედა დინების დამუშავებასა და გამოყენებასთან
დაკავშირებით. საჭიროა მომავალი კვლევა
ეგზოსომის იზოლაციის პროცესის ოპტიმიზაციისთვის,
მაღალი მოსავლიანობის მისაღებად და საუკეთესო
თერაპიული თვისებების დასადგენად, COVID-19-ის
მკურნალობაში გამოსაყენებლად.
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