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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
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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.

ლიტერატურის ნუსხა იმყოფება რედაქციაში
doi:10.1038/nrmicro.2017.14 Published online
20 Mar 2017

Therapia საქართველო

27

