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ანოტაცია
წყლიანი გარემოს დაბინძურება თანამედროვე მსოფლიოს და მათ შორის
საქართველოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროლემაა. გაზრდილი ანთროპოგენული
ზემოქმედება და გლობალურ დათბობასთან დაკავშირებული კლიმატის ცვლილება
საკმაოდ მოკლე დროში აისახება წყლის დაბინძურების ხარისხზე. სარეკრეაციო
წყალსატევების რეგულარული მონიტორინგი და დაბინძურების წყაროების გამოვლენა,
კონკრეტული ღონისძიებების დაგეგმვისა და ჩატარებისთვის მეტად მიშვნელოვანია.
წყლიანი გარემოს დაბინძურება განაპირობებს სხვადასხვა ბაქტერიული თუ
ვირუსული წყლისმიერი ინფექციის გავრცელებას, რაც ძირითადად, დაბინძურებულ
წყალთან სხვადახვა სახის კონტაქტითაა გამოწვეული. მიკრობულ პათოგენებად
დაბინძურებულ

წყლებში

Salmonella

გვხვდება:

spp.,

Shigella

spp.,

Vibrio

spp.,

ენტეროპათოგენური E. coli და სხვა ბაქტერიები, გარდა ამისა 100-ზე მეტი ტიპის
პათოგენური

ვირუსი,

უმარტივესები

და

სხვა.

წყალსატევების

დაბინძურება

ანტიბიოტიკებით, განსაკუთრებით „ცხელი წერტილებიდან“ მაგ: საავადმყოფოს ან
ქალაქის საკანალიზაციო სისტემებიდან არის მზარდი და სერიოზული პრობლემა
ჯანდაცვის სტრუქტურებისთვის. სხვადასხვა დაავადებების თავიდან აცილების მიზნით
აუცილებელია ინფექციის წყაროს და მისი გავრცელების გზების დადგენა.
დაგეგმილი კვლევის ძირითად მიზანს წარმოადგენდა თბილისის შემოგარენში
არსებული

სარეკრეაციო

მიზნით

გამოყენებული

ბუნებრივი

და

ხელოვნური

წყალსატევების (ლისის ტბა, თბილისის ზღვა, სიონის წყალსაცავი) მიკრობული
დაბინძურების შედარებითი შესწავლა სეზონური და ანთროპოგენური ფაქტორების
გათვალისწინებით.
კვლევა განხორციელდა ორ ეტაპად: 2011-14წწ და 2015-17 წწ. პირველ ეტაპზე
შევისწავლეთ საკვლევი
ქიმიური

და

შევაფასეთ
განსაზღვრით.

წყალსატევების

ჰიდროლოგიური)
მათი

მიკრობული

2015-17

განვახორციელეთ.

წლებში

გამოვავლინეთ

ძირითადი ეკოლოგიური ( ფიზიკო-

მაჩვენებლების
ხარისხი
ლისის
წამყვანი

ცვალებადობა

ბიოინდიკატორების
ტბის

უფრო

აუტოქტონური

სეზონურად

რაოდენობრივი

დეტალური
და

და

კვლევა

ალოქტონური
2

მიკროფლორა და ანტიბიოტიკორეზისტენტული ფლორა, გამოყოფილ იზოლატებში
მოვახდინეთ რეზისტენტობის გენების დეტექცია პჯრ-ით. ჩვენს მიერ პირველად
განხორციელდა ლისის ტბის მეტაგენომური ანალიზი.
2011-14წწ თბილისის ზღვისა და სიონის წყალსაცავის მონიტორინგის შედეგებზე
დაყრდნობით,

შეიძლება

დავასკვნათ,

რომ

ეს

წყალსაცავები

ყველა

სეზონზე

სტაბილურად ინარჩუნებდნენ სუფთა წყალსატევების სტატუსს და სისუფთავის I-II
კატეგორიას განეკუთვნებოდნენ.
2011-2014 და 2015-16 წლებში ჩატარებული მონიტორინგის შედეგებიდან გამომდინარე
შეიძლება ითქვას, რომ ლისის ტბა განეკუთვნება ზომიერად დაბინძურებული წყალსატევების
რიცხვს - სისუფთავის II კლასს β-მეზოსაპრობული ზონის მახასიათებლებით (გადახრა
ოლიგოსაპრობულისკენ), ხოლო ზამთრის სეზონზე იკავებს ადგილს სუფთასა და ზომიერად
დაბინძურებულ წყალსატევებს შორის. ვინაიდან ეს ბუნებრივი წყალსატევი ადგილობრივ
მაცხოვრებელთა აქტიური დასვენების ადგილს წარმოადგენს, მიზანშეწონილია რეგულარული
მონიტორინგის გაგრძელება. ლისის ტბის წყალში ზაფხულის სეზონზე მიკრობული პარამეტრების
პერიოდული გაუარესების გამო, მისი საცურაო მიზნებით გამოყენება არ არის რეკომენდებული.
თუმცა დასაშვებია მისი გამოყენება სათევზაოდ, ან ნაოსნობისათვის.

ლისის

ტბის

ალოქტონურ

და

აუტოქტონურ

ფლორაში

ანტიბიოტიკორეზისტენტობის გენების გამოვლენის სიხშირის შედარებისას აღმოჩნდა,
რომ E.coli -იზოლატები ყველაზე მეტ რეზისტენტობის გენს შეიცავენ და ეს კიდევ
ერთხელ ადასტურებს ფაქტს, რომ ალოქტონური ფლორა გარემოში რეზისტენტობის
გენების გავრცელების მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს.
ლისის ტბის ზაფხულის და შემოდგომის
საფუძველზე

განისაზღვრა

ლისის

ტბის

სინჯის მეტაგენომური ანალიზის

ტაქსონომიური

შემადგენლობა

და

ფუნქციონალური გენების მრავალფეროვნება, რამაც მნიშვნელოვანი ინფორმაცია
მოგვცა ლისის ტბის მიკრობული თანასაზოგადოებების ფუნქციონალურ ეკოლოგიაზე.
მეტაგენომიკის

საშუალებით

შესაძლებელია

გავაუმჯობესოთ

ეკოსისტემაზე

დამაბინძურებელი ნივთიერებების ზემოქმედების მონიტორინგის სტრატეგია, ასევე
შევიმუშავოთ დაბინძურებული გარემოს გასუფთავების ახალი მეთოდები. შესწავლა
იმისა, თუ როგორ უმკლავდება მიკრობული თანასაზოგადოება დამაბინძურებელ
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აგენტებს, გვაძლევს იმედს და საშუალებას, რომ ეს პროცესი მომავალში შეიძლება
გამოყენებული იქნეს ტექნოგენურ დაბინძურებასთან საბრძოლველად.
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Abstract
Pollution of water environment is one of the most important problems of the modern
world including Georgia. Increased anthropogenic impact and climate change related to global
warming in quite a short time will be reflected on the water pollution degree. Regular
monitoring of recreation water reservoirs and detection of pollution sources is most significant
for planning and implementation of particular measures.
Pollution of water environment gives rise to spreading of various bacterial and viral
water-borne infections, which, mainly, is caused by different kinds of exposure to polluted
water. In waters polluted by microbial pathogens the following may be present: Salmonella
spp., Shigella spp., Vibrio spp., enteropathogenic E. Coli and other bacteria, as well as over 100
types of pathogenic viruses, protozoans etc. Pollution of water reservoirs with antibiotics,
especially from ‘hot spots”, for example: from hospitals or sewerage system of the city, is an
escalating and serious problem for healthcare structures. For avoidance of various diseases it is
necessary to locate the source of infection and ways of spreading thereof.
The main objective of the planned research was comparative studying of microbial
contamination of the natural and artificial water reservoirs in Tbilisi surroundings (the Lisi
Lake, the Tbilisi Sea, and the Sioni Reservoir) operated for recreation, taking into consideration
seasonal and anthropogenic factors.
The research was carried out in two stages: in 2011-14 and 2015-17. At the first stage we
studied seasonal variability of the main ecological (physicochemical and hydrological) indices of
the test reservoirs and assessed their microbial content level with bioindicators assay. In 201517 we carried out more detailed study of the Lisi Lake. We revealed the leading autochthonous
and allochtonous microflora and antibiotic-resistant flora, carried out detection of resistance
genes in the obtained isolates with polymerase chain reaction (PCR). We for the first time
performed a metagenomic analysis of the Lisi Lake.
Based on the results of monitoring of Tbilisi Sea and Sioni reservoir in 2011-14, it may be
concluded that these reservoirs were stable in all seasons and maintained the status of pure
water reservoirs and belonged to the I-II category of cleanliness.
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Based on the results of monitoring carried out in 2011-2014 and 2015-16, it can be said
that Lisi Lake belongs to the moderately contaminated water reservoirs - II class of cleanliness
β-with mesosaprobe zone characteristics (deviation to oligosaprobe), and during the winter
season it takes place between the clean and moderately polluted water reservoirs. Since this
natural water reservoir is an active vacation spot for the local residents, it is advisable to
continue its regular monitoring. Due to periodic deterioration of microbial parameters during
the summer season in Lisi Lake water, it is not advisable to use it for swimming purposes.
However, it is permissible for fishing or navigation.
In comparison with detection of frequency of antibiotic resistance genes in aloctonic and
autoctonic flora of Lisi Lake, it was revealed that E.coli-insulates contain the most resistant
genes, and it once again confirms the fact that the aloctonic flora is an important source of
proliferation of resistance genes in the environment.
On the basis of metagenomic analysis of summer and autumn samples of Lisi Lake, the
taxonomic composition of Lisi Lake was determined and diversity of functional genes, which
provided the important information on functional ecology of microbial communities of Lisi
Lake.
Through metagenomics, it is possible to improve the monitoring strategy of the impact
of polluting substances on ecosystems, as well as to create the new methods of contamination of
polluted environment. Learn how the microbial community copes with the pollutant agents,
gives us hope and ability that this process can be used in the future to combat the technogenic
pollution.
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შესავალი
მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში და მათ შორის საქართველოში ბოლო დროს
წარმოქმნილ პრობლემებს შორის დიდ აქტუალობას იძენს წყლის დაბინძურების
საკითხი.

უკანასკნელი

ორი

ათწლეულის

განმავლობაში

ჩატარებულმა

გამოკვლევებმა გამოავლინა ბუნებრივი ღია წყალსატევების მზარდი დაბინძურება
გაძლიერებული

ანთროპოგენული

დატვირთვის

ფონზე

(

თედიაშვილი,

2003;

ვილსონი, 2008; ჯანელიძე, 2009; ჯანელიძე, 2011) რის შედეგადაც ქვეითდება ან
იკარგება

მათი

თვითგაწმენდის

დაბინძურებულ

წყალსატევებში

მრავალფეროვნების

უნარი,
იცვლება

შემცირების

ჩქარდება

ევტროფიზაციის

ჰიდრობიონტთა

ხარჯზე,

ხდება

პროცესები.

შემადგენლობა

ორგანული

და

მათი

ტოქსიკური

ნივთიერებების გამოყოფა, რომლებიც კვებითი ჯაჭვის გზით ზეგავლენას ახდენს
ეკოლოგიური პირამიდის ყველა ტროფიკული დონის ორგანიზმზე, მათ შორის
ადამიანზე.
თბილისის

მიდამოებში

და

მის

სიახლოვეს

არსებული

რეკრეაციული

ზონებიდან თავისი ბუნებრივი მონაცემებითა და მნიშვნელობით აღსანიშნავია ლისის
ტბა, რომელიც

წარმოადგენს

პოპულარულ

ადგილს აქტიური

დასვენებისათვის,

განსაკუთრებით ზაფხულის თვეებში. ბოლო ათწლეულში აღინიშნებოდა გაზრდილი
ანთროპოგენული

ზემოქმედების

კვალი

აღნიშნულ

არახელსაყრელ პირობებთან ერთად (გვალვა და
წვიმები

და

წყალდიდობა

და

სხვ.)

რამაც

ბუნებრივად

უთოვლო ზამთრები, ან ხშირი

შესაძლოა

ეკოლოგიური სტატუსი (მაგალითად, დააჩქაროს

ტბაზე,

მკვეთრად

შეცვალოს

მისი

მისი ევტროფიზაციის პროცესი) და

ამავე დროს გადააქციოს ის ინფექციური დაავადებების გავრცელების წყაროდ.
არანაკლებ საყურადღებოა თბილისის მიდამოებში არსებული ხელოვნური
წყალსატევის - თბილისის ზღვის ეკოლოგიური მდგომარეობა,

რომელიც თბილისის

დიდ ნაწილს სასმელი წყლით ამარაგებს და ასევე ზაფხულის ცხელ თვეებში
ქალაქელების

საყვარელ

რელაქსაციის

ადგილს

წარმოადგენს.

თბილისის

სიახლოვეს არის განლაგებული სიონის წყალსაცავიც, რომელიც ასევე აქტიური
დასვენების ადგილის წარმოადგენს ზაფხულის თვეებში.
10

წყალსატევების ეკოლოგიურ პრობლემებს შორის წამყვანი
ფეკალური

დაბინძურების

საკითხი.

რომლებიც

მჭიდროდ

ზონებისათვის,
კომპლექსების
ცხოველების

და

ფერმების

მიერ

განსაკუთრებით,
დასახლებული

მახლობლად

გამოყოფილი

კი

მნიშვნელობისაა

იმ

რეკრეაციული

ქალაქების,

ინდუსტრიული

მდებარეობენ.

მიკროორგანიზმები

ადამიანებისა

შესაძლოა

და

ინფექციური

დაავადებების გავრცელების მიზეზი გახდეს. მიკრობულ პათოგენებად დაბინძურებულ
წყლებში გვევლინებიან: Salmonella და Shigella spp.., Vibrionaceae, ენტეროპათოგენური

E. coli და სხვა ბაქტერიები, 100-ზე მეტი ტიპის პათოგენური ვირუსი, ამებას ცისტები,
ნემატოდების ლარვები და სხვა.
წყალსატევების

დაბინძურება

ანტიბიოტიკებით,

განსაკუთრებით

„ცხელი

წერტილებიდან“ მაგ: საავადმყოფოს ან ქალაქის საკანალიზაციო სისტემებიდან არის
მზარდი და სერიოზული პრობლემა ჯანდაცვის სტრუქტურებისთვის. ანტიბიოტიკები
აბინძურებენ

წყლიან

ცხოველმყოფელობის

გარემოს.

შედეგად

ეს

(წამლები,

ხდება

ადამიანის

სოფლის

და

მეურნეობა).

ცხოველების
ფარმაცევტულ

წარმოებაში წყლის არასათანადო გაწმენდის დროს დიდი რაოდენობით ანტიბიოტიკების
გამოსვლა ზრდის იმის რისკს, რომ მათ მიმართ მდგრადი შტამები გავრცელდებიან
გარემოში.

ჯანდაცვის

მსოფლიო

ორგანიზაცია

მივიდა

იმ

დასკვნამდე,

რომ

ვეტერინარიაში ანტიბიოტიკების არასათანადო გამოყენება არის ძირითადი მიზეზი
გარემოში

რეზისტენტული

მიკროორგანიზმების

გავრცელებისა

და

აუცილებელია

შემცირდეს მინიმუმამდე ანტიბიოტიკების გამოყენება საკვები დანამატის სახით და ზრდის
სტიმულაციისათვის [43]. გენები, რომლებიც უზრუნველყოფენ რეზისტენტობას ცნობილნი
არიან როგორც ეკოლოგიური რეზისტომა [43]. რეზისტენტული გენების მატარებელ
ბაქტერიებს

აქვთ

თვისება

გადასცენ

ეს

გენები

სხვა

სახის

ბაქტერიებს

გენთა

ჰორიზონტალური გადატანის საშუალებით. ამგვარად კონკრეტული ანტიბიოტიკი რომც
არ გამოვიდეს გარემოში, ამ ანტიბიოტიკის მიმართ რეზისტენტობის გენები შეინახება იმ
ბაქტერიების წყალობით, რომლებმაც განიცადეს რეპლიკაცია კონკრეტული პრეპარატის
მუდმივი ზემოქმედების გარეშე [43]. ანტიბიოტიკების მიმართ მდგრადობა ფართოდაა
გავრცელებული

ბუნებრივი და ხელოვნური წყალსატევების ხერხემლიანებს შორის.
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ისინი

არიან

მნიშვნელოვანი

რეზერვუარი

წყლიან

გარემოში

მყოფი

ანტიბიოტიკორეზისტენტული ბაქტერიებისა [43].
სარეკრეაციო

წყალსატევებში

მნიშვნელოვან

ნაწილს

მონიტორინგი,

რათა

ეკოლოგიური

წარმოადგენს
სათანადოდ

წყლის

მონიტორინგის

მიკრობული

შეფასდეს

ერთ-ერთ

ხარისხის

გაზრდილი

სეზონური

ანთროპოგენული

დატვირთვის გავლენა წყლის ეკოსისტემაზე. მიკრობული დაბინძურების წყაროსა და
გავრცელების გზების შესწავლა წყლის ეკოსისტემებში აუცილებელია მიკრობულ
დაბინძურებასთან

ბრძოლის

სწორი

სტრუქტურის

დაგეგმვისა

და

განხორციელებისათვის.
წყლისმიერი ინფექციური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილებისათვის
მიზანშეწონილია

რეკრეაციულ

კოლიფორმებისა

და

რეგულარული

განსაზღვრა

ბაქტერიოფაგები

მტკნარი

ინდიკატორებად

შეიძლება

სხვადასხვა

წყლის

წყალსატევებში

ენტეროკოკების
[9,10],

წყლის

ჯგუფის
ამ

და

ბაქტერიების

თვალსაზრისით

ეკოსისტემებში

განვიხილოთ.

გარემოში

საერთო

რიცხოვნობის

სომატური

დაბინძურების

ეპიდემიოლოგიურმა

გამოავლინა

ფეკალური

კორელაცია

და

F+

საუკეთესო

გამოკვლევებმა
კოლიფორმების

რაოდენობასა და ინფექციურ დაავადებათა გამოვლენის სიხშირეს შორის [8].
დაგეგმილი კვლევის ძირითად მიზანს წარმოადგენს თბილისის მიდამოებში და
მის სიახლოვეში არსებული სარეკრეაციო

მიზნით გამოყენებული ბუნებრივი და

ხელოვნური წყალსატევების (ლისის ტბა, თბილისის ზღვა, სიონის წყალსაცავი)
მიკრობული დაბინძურების შედარებითი შესწავლა სეზონური და ანთროპოგენური
ფაქტორების გათვალისწინებით.
აქედან გამომდინარე წარმოდგენილი კვლევის ძირითადი ამოცანებია:
1. საკვლევი

წყალსატევების

ჰიდროლოგიური) მაჩვენებლების
2.

ბუნებრივ

და

ხელოვნურ

ძირითადი ეკოლოგიური ( ფიზიკო- ქიმიური და
სეზონური მონიტორინგი;
წყალასატევებში

მიკრობული

ხარისხის

შეფასება

მიკრობული ბიოინდიკატორების რაოდენობრივი განსაზღვრის საშუალებით;

12

3. ლისის ტბის მოდელზე წამყვანი აუტოქტონური და ალოქტონური მიკროფლორის
და ანტიბიოტიკორეზისტენტული ფლორის გამოვლენა, ასევე გამოყოფილ ბაქტერიულ
იზოლატებში რეზისტენტობის გენების დეტექცია სტანდარტული
მეთოდების,

ასევე

პირდაპირი

გამოვლენის

მიკრობიოლოგიური

მოლეკულური

-

ბიოლოგიის

მეთოდების გამოყენებით; პჯრ, სექვენირება და მეტაგენომური ანალიზი;
4. მიღებული მონაცემების საფუძველზე ტბების ეკოლოგიური სტატუსის განსაზღვრა.
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თავი 1
ლიტერატურის მიმოხილვა
1.1. ბუნებრივი წყალსატევების დაბინძურება,
დაბინძურების ძირითადი წყაროების დახასიათება
წყლის დაბინძურება გარემოს მნიშვნელოვან ეკოლოგიურ და მიკრობიოლოგიურ
პრობლემას წარმოადგენს. ანთროპოგენული ზემოქმედების შედეგად, წყალსატევებში
ჩამდინარე

სხვადასხვა

ბიოგენური,

თუ

ტოქსიკური

ნაერთი

არღვევს

ბალანსს

ეკოსისტემაში, რის შედეგადაც ქვეითდება, ან მთლიანად იკარგება მისი თვითგაწმენდის
უნარი. სუფთა წყალი, კი აუცილებელია ჩვენს პლანეტაზე სიცოცხლის შესანარჩუნებლად.
წყლის ხარისხის გაუარესება მსოფლიოს გლობალური პრობლემაა. გამოცდილებამ
აჩვენა, რომ მრავალი დაავადების გამომწვევად და მზარდი სიკვდილიანობის მიზეზად
ჩვენს პლანეტაზე სწორედ წყლის დაბინძურება ითვლება. ამ მიზეზით მსოფლიოში,
უმეტესად განვითარებად ქვეყნებში ყოველდღიურად 14000 ადამიანზე მეტი იღუპება [18].
წყლის დაბინძურება გულისხმობს ადამიანის ყოფა-ცხოვრების შედეგად ბუნებრივ
წყალსატევებში, როგორიც არის ტბები, ზღვები, ოკეანეები, მდინარეები გამოწვეულ
ცვლილებებს, რომლებიც უარყოფით ზეგავლენას ახდენენ წყალსატევებში მობინადრე
ორგანიზმებზე.

ბუნებრივი

კატაკლიზმები,

როგორიცაა

მიწისძვრები,

ვულკანების

ამოფრქვევა, ციკლონები, ტაიფუნები და სხვა ახდენენ მნიშვნელოვან გავლენას
გარემოზე და მათ შორის წყლის ეკოსისტემაზე. წყალი დაბინძურებულად ითვლება მაშინ,
თუ ის გარკვეული დამაბინძურებლების გამო არ გამოდგება ადამიანის ყოფაცხოვრებისათვის, მაგალითად სასმელად, საცურაოდ, ან მნიშვნელოვანი ცვლილება
განიცადა მასში მობინადრე ცოცხალი ორგანიზმების თანასაზოგადოებამ.
წყლის დაბინძურების გამომწვევი უამრავი მიზეზი და ფაქტორი არსებობს. წყლის
დაბინძურების ძირითადი მიზეზი, მისი წარმოშობის წყაროს მიხედვით იყოფა ორ
კატეგორიად: პირდაპირი- ანუ ძირითადი დაბინძურების წყარო, რომელსაც მიეკუთვნება
ფაბრიკა-ქარხნების ნარჩენები, ჩამდინარე წყლების გაუმართავი გამწმენდი ნაგებობები,
მჟონავი მიწისქვეშა რეზერვუარები და სხვ. არაპირდაპირ მიზეზებს მიეკუთვნება
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განუსაზღვრელი დაბინძურება, რომელიც ვრცელი ტერიტორიებიდან მოგროვებული
მცირე მოცულობის დამაბინძურებელი ელემენტების ერთობლივი მოქმედების შედეგია.
მაგალითად

ასეთია

აგრარული

მეურნეობების

ტერიტორიებიდან

ბიოგენური

ელემენტებით მდიდარი ჩანადენების მოხვედრა სანიაღვრე წყლებში, მეტალები და
ნახშირწყალბადები, რომელთა განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით გამოყოფა და
დაგროვება ხდება სახმელეთო ტრანსპორტის მიმოსვლით დატვირთულ ადგილებში ან
ისეთი

ზედაპირის

მქონე

ადგილებში,

სადაც

გართულებულია

მათი

შეთვისება.

უკანასკნელ წლებში ეკოლოგიური პრობლემების სიჭარბით, მათ შორის განსაკუთრებით
წყლის ხარისხის მზარდი გაუარესებით გამოირჩევა ინტენსიური ურბანიზაციისა და
სწრაფი განვითარების ადგილები. ჰიდროსფეროს სპეციფიურ დამაბინძურებლებს,
რომელთა ზეგავლენა აუარესებს წყლის ხარისხს, მიეკუთვნება ქიმიური ნაერთები,
პათოგენური ორგანიზმები და სხვადასხვა ფიზიკური ფაქტორები. რადგან ზოგიერთი
ქიმიური ელემენტი და ნაერთი (რკინა, მაგნიუმი და სხვ.) წყალში ბუნებრივად არსებობს,
მათი კონცენტრაცია წყალში განსაზღვრავს, არის თუ არა ის წყლის სისტემის ბუნებრივი
კომპონენტი, თუ გარედან მოხვედრილი დამაბინძურებელი. ჰიდროსფეროში ხვდება
პრაქტიკულად ყველა ტოქსიკური ნივთიერება, წარმოქმნილი თანამედროვე სოფლის
მეურნეობის, მრეწველობის, ტრანსპორტის, კომუნალური მეურნეობის, ენერგეტიკული
საწარმოების

მოქმედების

შედეგად.

ჰიდროსფეროში

მოხვედრილი

ქიმიური

ნაერთებიდან ძალიან ბევრი ტოქსიკურია. სხვადასხვა ნივთიერებებს შორის აღსანიშნავია
ტყვია, რომლის ერთ-ერთი წყარო ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვია, წიაღისეული
სათბობის წვისას გამოყოფილი ვერცხლისწყალი, დარიშხანი, რომლის გარემოში
მოხვედრის ძირითადი მიზეზი პესტიციდები და დეფოლიანტებია. ნახშირწყალბადები
კონტინენტური და ოკეანური წყლების გაბინძურების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყაროა.
ნავთობის მოპოვებასთან ერთად ამას ხელს უწყობს მისი ტრანსპორტირება და
ნავთობპროდუქტების მრავალმხრივი გამოყენება. ორგანულ სინთეზირებულ ნაერთებს
შორის ჰიდროსფეროს დაბინძურების თვალსაზრისით დიდი მნიშვნელობა აქვს სარეცხ
საშუალებებს, პოლიქლორბიფენილებს, ტრიქლორეთილენს და ტეტრაქლორეთილენს,
რომლებიც კანცეროგენული ნაერთებია, ფენოლებს, პლასტმასის ნაწარმს და სხვა [19].
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პესტიციდების წარმოება და გამოყენება დიდ საშიშროებას უქმნის ჰიდროსფეროს.
ერთის მხრივ ხდება ზღვებისა და კონტინენტური წყლების დაბინძურება მათი წარმოების
ნარჩენებით. გარდა ამისა, ტყეებისა და სასოფლო სამეურნეო კულტურების დამუშავება
ხელს უწყობს ტოქსიკური ნივთიერებების დაგროვებას ნიადაგის ზედა ფენებში, საიდანაც
ისინი წვიმისა და გრუნტის წყლებით მდინარეებში ჩაედინებიან. აქტიურ ნივთიერებათა
დიდი ნაწილი ატმოსფეროში გადადის და ატმოსფერულ ნალექთან ერთად ზღვებსა და
ოკეანეებს უბრუნდება. პესტიციდების დიდი ნაწილი აქტიურად ერთვება კვებით ჯაჭვში,
რაც ხშირად თევზებისა და ფრინველების ინტოქსიკაციას იწვევს.
წყლისმიერი ინფექციების წარმოქმნის და გავრცელების ძირითად წყაროდ
ითვლება ადამიანის და ცხოველის ფეკალური მასების და საკანალიზაციო წყლების
მოხვედრა ჰიდროსფეროში გაუმართავი წყლის გამწმენდი ნაგებობებიდან, დაზიანებული
საკანალიზაციო

სისტემებიდან,

დაბინძურებულ,

ბიოგენური

სასოფლო-სამეურნეო

ელემენტებით

ტერიტორიებიდან

გამდიდრებულ

წყალში

და

სხვ.

პათოგენური

მიკროორგანიზმები უფრო სწრაფად მრავლდებიან, ვიდრე სუფთა წყლებში. ეს ხელს
უწყობს საშიში დაავადებების- ჰეპატიტის, ქოლერის, ტიფის, დიზენტერიის და სხვ.
გავრცელებას. ხოლო, მათი მოხვედრა სასმელ წყალში, პირდაპირ არის დაკავშირებული
წყლისა და საკვებისმიერი ინფექციური დაავადებების გახშირებასთან. მსოფლიო
ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებზე დაყრდნობით დიარეით დაღუპულ ადამიანთა
რიცხვი წელიწადში 1,8 მილიონის ტოლია და

88%-ში მათი სიკვდილის მიზეზი

მწყობრიდან გამოსული წყალგაყვანილობის სისტემები, ანტისანიტარია და პირადი
ჰიგიენის დაუცველობა იყო. დაღუპულთა დიდი პროცენტი განვითარებად ქვეყნებში
მცხოვრებ ბავშვებზე მოდის. [20].
სხვადასხვა ქიმიური, თუ ბიოლოგიური აგენტები ჩაედინება მდინარეებში ან
გრუნტის წყლებში, რომლებიც თავის მხრივ მდინარეებს ერთვის, მდინარეები კი ზღვებსა
და ოკეანეებს და ამ გზით წარმოებს მათი გადატანა და გავრცელება ასობით და
ათასობით კილომეტრზე. ტოქსინები აკუმულირდება პლანქტონის ქსოვილებში. წყალში
თავისუფალი

ჟანგბადის

შემცირებას

ტოქსიური

ნაერთების

დაგროვება

და

წყალმცენარეთა ყვავილობა იწვევს, რაც წყალში ბიოგენური ელემენტების ჭარბი
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არსებობით არის განპირობებული, რაც თავის მხრივ წყლის ეკოსისტემის კვებითი ჯაჭვის
გზით, იწვევს თევზებისა და კიბოსებრთა მომატებულ სიკვდილიანობას და მათ
გადაქცევას ორგანული დაბინძურების წყაროდ.
წყლის ხარისხის განმსაზღვრელია ასევე ფიზიკო-ქიმიური მახასიათებლების
ცვლილება, კერძოდ მჟავიანობის, ელექტრული გამტარობის, ტემპერატურის და ა.შ.
წყლის ხარისხზე

უარყოფითად

მოქმედი

ერთ-ერთი

ფიზიკური

ფაქტორი

არის

გლობალური დათბობა, რომელიც ხელს უწყობს წყალში თერმოფილური სახეობების
გადარჩევას, რამაც მომავალში შეიძლება ბიომრავალფეროვნების შემცირებისაკენ და
მათ შორის ენდემური სახეობების შემცირებამდე მიგვიყვანოს.

1.2. წყალსატევების ბიოლოგიური თვითგაწმენდა
ბუნებრივი წყალსატევები ხასიათდებიან თვითგაწმენდის თვისებით. ბუნების მიერ
შექმნილი თვითგაწმენდის პროცესი არსებობდა ანთროპოგენური ფაქტორის გაჩენამდე
და მასში მონაწილეობდნენ ბიოლოგიური, ქიმიური, ფიზიკური ფაქტორები. უკანასკნელ
ორს განეკუთვნება: აორთქლება, ადსორბცია, დიფუზია, გახსნა და სხვა. ჰიდრობიონტები
ახორციელებენ გახსნილი და შეწონილი ნივთიერებების მინერალიზაციას, თავიანთ
სხეულში ახდენენ სხვადასხვა შენაერთების კონცენტრაციას, ხელს უწყობენ შეწონილი
მასალების დალექვას, კვების პროცესში იყენებენ გახსნილ და შეწონილ ნივთიერებებს.
დაჭუჭყიანება ზოგჯერ ისეთი დიდია, რომ მრავალი წყალსატევი კარგავს თვითგაწმენდის
უნარს. ბიოლოგიური პროცესების როლი თვითგაწმენდაში განსაკუთრებით დიდია
წყალსატევების ორგანული ნივთიერებებით დაჭუჭყიანების შემთხვევაში.
დამაჭუჭყიანებელი

ორგანული

ნივთიერებების

გადამუშავების

პროცესში

მონაწილეობენ წყლის ორგანიზმების თითქმის ყველა ჯგუფი. განსაკუთრებულ როლს კი
თამაშობენ მიკროორგანიზმები [153].
წყალსატევებში

მოხვედრილი

ნივთიერებები

ბაქტერიების

ზეგავლენით

მინერალიზდება. ორგანული შენაერთების დაშლის სიჩქარე დამოკიდებულია მრავალ
ფაქტორზე:

ტემპერატურაზე,

ჟანგბადის

შემცველობაზე,

ორგანული

ნივთიერების
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კონცენტრაციაზე, წყლის შრეების აღრევის პირობებზე და სხვა. გახსნილი ორგანული
ნივთიერებების

მოთხოვნილების სიჩქარე კი დამოკიდებულია მიკროორგანიზმების

ფიზიოლოგიურ აქტივობაზე და მათ ბიომასაზე. დაბალი ტემპერატურის პირობებში
მინერალიზაცია ნელდება დაჟანგვის პროცესების სრულ შეწყვეტამდე.
მიკროორგანიზმების

დიდი

ჯგუფი,

რომლებიც

ჟანგავენ

ნახშირწყალბადს,

აქტიურად შლიან ნავთობსა და მისი გადამუშავების პროდუქტებს CO2 -მდე და H2O მდე.
ნავთობის

ბიოლოგიური

დაჟანგვა

ჭარბობს

ქიმიურს,

რომელიც

ბიოლოგიურის

მხოლოდ 10% -იან, იშვიათად 30-50% შეადგენს. ეს მიკროორგანიზმები გვხვდება
როგორც წყალში, ასევე მტკნარი და ზღვის აუზის დანალექებში [150. 153].
თვითგაწმენდის პროცესებში ენერგიულად მონაწილეობენ უმარტივესები. იმის
გამო,

ნივთიერებათა

ცვლა

მათში

ინტენსიურად

მიმდინარეობს

-

ისინი

სხვა

ჰიდრობიონტებისაგან განსხვავებით ჟანგავენ ორგანული ნივთიერებების უზარმაზარ
რაოდენობას.

ამასთან

უმარტივესების

და

სხვა

უხერხემლოების

მონაწილეობა

თვითგაწმენდის პროცესში ხორციელდება მათ მიერ ბაქტერიების, შეწონილი ორგანული
მასალის და წყალმცენარეების მოხმარების გზით. პათოგენური ბაქტერიებისაგან წყლის
გაუვნებელყოფის საქმეში ძირითად როლს უმარტივესები თამაშობენ. ციბრუტელები,
უმდაბლესი კიბოსნაირები, მოლუსკები და სხვა ჰიდრობიონტები კვების პროცესში
ფილტრავენ წყალში შეწონილ მასალას და ამით ახდენენ მათ კოაგულაციას და
დალექვას.
თვითგაწმენდის პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია ფსკერული უხერხემლოების
მონაწილეობა - ისინი იყენებენ საკვებად სხვადასხვა უხსნად ორგანულ ნივთიერებებს,
რომლებიც შედიან გრუნტის შემადგენლობაში. მაგალითად, მტკნარ წყალსატევებში
მცირე ჯაგრიანი ჭიები წლის მანძილზე გადაამუშავებენ და ფსკერის ზედაპირზე ამოაქვთ
ისეთი რაოდენობის შლამი, რომელიც ათჯერ და ათასჯერ აღემატება მათ წონას.
თვითგაწმენდის

პროცესში

ძალზე

დიდ

როლს

თამაშობენ

ნაირგვარი

წყალმცენარეები და უმაღლესი მცენარეები. ფოტოსინთეზის პროცესში მცენარეები
(განსაკუთრებით - ფიტოპლანქტონი) გამოყოფენ ჟანგბადს დიდი რაოდენობით და ამით
აჩქარებენ მინერალიზაციის პროცესს. ამასთან ერთად, მრავალ ლურჯმწვანე და მწვანე
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წყალმცენარეების წარმომადგენლებს აქვთ უნარი მიქსოტროფული კვების პროცესში
აითვისონ გახსნილი ორგანული ნივთიერებები. უმაღლესი წყლის მცენარეების ლაქაშები
წმენდენ წყალს ბიოგენური შენაერთებისაგან, ორგანული და მინერალური წარმოშობის
შეწონილი მასალისაგან. პერიფიტონი, რომელიც მცენარეებზე ვითარდება, ზრდის
ბაქტერიული თანასაზოგადოების სიმჭიდროვეს, რაც თავის მხრივ მონაწილეობს
ორგანული

ნივთიერების

დაშლის

წყალმცენრეების მიერ გამოყოფილი

პროცესში.

ყვავილოვანი

მცენარეებისა

და

ბაქტერიოციდული ნივთიერებები თრგუნავენ

პათოგენური მიკროორგანიზმების განვითარებას. წყლის მცენარეულობას ნავთობური
აპკის აკუმულირების და ნავთობპროდუქტების დაჟანგვის უნარი აქვთ [149. 150].
თვითგაწმენდის პროცესებში მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ე.წ. ორგანიზმები კონცენტრატორები. წყალმცენარეებსა და ყვავილოვან მცენარეებს ამოაქვთ წყლიდან
ბიოგენურ ელემენტებთან ერთად მძიმე ლითონების- სპილენძის, თუთიის, ტყვიის და
სხვათა მარილები, ქრომის სხვადასხვა შენაერთები, პესტიციდები, რადიონუკლიდები.
მცენარეების შთანთქმის უნარი ძალზე დიდია. მაგალითად, 1 ტონა ნივთიერების
შესაქმნელად უმაღლესი მცენარეები შთანთქავენ 250-400 კგ სხვადასხვა მინერალურ
შენართებს. სხვადასხვა ორგანიზმებში სხვადასხვა ნივთიერებათა დაგროვება ძალზე
ვარირებს.

მცენარეები

მრავალი

ნივთიერების

აკუმულირებას

ახდენენ

უფრო

ენერგიულად, ვიდრე ცხოველები. დაგროვების კოეფიციენტი ეწოდება სხეულის
ორგანიზმში არსებული რომელიმე ნივთიერების კონცენტრაციის ფარდობას წყალში
არსებული

იგივე

ნივთიერების

კონცენტრაციასთან.

მაგალითად,

ზოგიერთი

რადიონუკლიდების დაგროვების კოეფიციენტი უხერხემლოებში მერყეობს 100-დან 250მდე, ხოლო წყალმცენარეებში აღწევს 600-800-მდე [149.151.152].
ორგანული დაჭუჭყიანებისაგან წყლის გაწმენდის ხარისხზე მსჯელობენ ჟანგბადის
იმ რაოდენობის მიხედვით, რომელიც აუცილებელია წყალში არსებული

ორგანული

ნივთიერების დასაჟანგად. ამ მიზნით მიღებულია მაჩვენებელი - ჟანგბადის ბიოქიმიური
მოხმარება- ჟბმ - გულისხმობს ჟანგბადის იმ რაოდენობას (მგ-ში), რომელიც მოიხმარება
ორგანიზმის მიერ 1 ლ წყალში ორგანული ნივთიერების დაჟანგვის პროცესში.
ორგანული დამაჭუჭყიანებელი ნივთიერებების თანამედროვე ნაირგვარობების გამო,
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წყლის ხარისხის და მისი თვითგაწმენდის პროცესების ერთადერთ კრიტერიუმად
მხოლოდ ჟბმ-ს შესწავლა საკმარისი არაა. დაჭუჭყიანების ზრდისა და დამჭუჭყიანებელი
ნივთიერებების ახალახალი

ფორმების გამოვლინების გამო, მიმდინარეობს კვლევა

წყალსატევების ეკოსისტემებში მათი ტრანსფორმაციის მოდელების შესაქმნელად.

1.3. წყალსატევების ევტროფიკაცია
ევტროფიკაცია არის წყლის ეკოსისტემის ბიოგენური ელემენტებით გამდიდრება,
რომელიც ორი მიმართულებით მიმდინარეობს: ბუნებრივი გზით და ანთროპოგენული
ზემოქმედებით.

ათასწლეულების

ოლიგოტროფული

მდგომარეობიდან

განმავლობაში
თანდათან

ბუნებრივი

გადადიან

წყალსატევები

ევტროფულ

და

ამ

უკანასკნელიდან დისტროფულ მდგომარეობაში. წყალსატევების ეკოსისტემის ძირითად
ენერგიის წყაროს წარმოადგენს მზის სინათლე, განსაკუთრებით წყლის ზედაპირზე
მობინადრე

მცენარეებისა

და

ცხოველებისათვის.

დიდ

სიღრმეში

მობინადრე

ორგანიზმებისთვის ენერგიის წყაროს ზედაპირიდან ფსკერზე დაშვებული მკვდარი
მცენარეები და ცხოველები წარმოადგენენ. ამრიგად ბუნებრივად მიმდინარეობს
წყალსატევების ფსკერის ორგანული ნარჩენებით თანდათანობითი ამოვსება და მისი
ევტროფიკაცია. ღრმა წყალსატევების შემთხვევაში ეს ბუნებრივი პროცესი მილიონობით
წელიწადს

შეიძლება

გაგრძელდეს,

რასაც

ვერ

ვიტყვით

ანთროპოგენულ

ევტროფიკაციაზე, რომელიც გაცილებით სწრაფად მიმდინარეობს.
ღია წყალსატევების სწრაფი ანთროპოგენული ევტროფიკაცია გამოწვეულია
ბიოგენური ელემენტების ჭარბი ჩადინებით. ეს თავის მხრივ კავშირშია უკანასკნელი
ათწლეულების განმავლობაში მზარდი ტემპებით განვითარებად სამშენებლო, მძიმე და
სამთო-მომპოვებელ ინდუსტრიასთან, აგრარულ მეურნეობებთან, ნავთობის ბიზნესთან,
სინთეზური ორგანული ნაერთებისა და რადიაქტიური ნაერთების წარმოებებთან და სხვა.
სხვადასხვა წარმოშობის შეთვისებადი და შეუთვისებელი დამაბინძურებელი ნაერთების
დიდი

რაოდენობით

ეკოსისტემაში

ძირეულ

დაგროვებასჰიდროსფეროში
ცვლილებებამდე.

მაგ.

მივყავართ
ნიტრატები

წყალსატევების
და

ფოსფატები
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ძლიერკონკურენტუნარიანი წყალმცენარეების გამრავლებას უწყობს ხელს, როგორიც
არის

Oscillatoria

rubescens,

დინოფლაგელატები-Dinophyta
ფიტოპლანქტონის

საერთო

კაჟოვანი

და

სახეობრივი

წყალმცენარეები-Centrophycae,

ლურჯმწვანე

წყალმცენარეები,

მრავალფეროვნების

შემცირებას

რაც
იწვევს.

შედეგად სახეზეა კონსუმენტებისათვის საკვებად უვარგის წყალმცენარეთა რიცხვის
არაპროპორციული ზრდა (წყლის ყვავილობა). ასეთი პროცესების მიმდინარეობის დროს
წყალსატევში მიმდინარეობს ჟანგბადის ჭარბი მოხმარება და მისი ისეთ დონემდე
შემცირება, რომ შეუძლებელია მასში მრავალი მგრძნობიარე თევზის არსებობა
(ორაგული, ზუთხი). თევზის დაღუპვისას მისი ორგანული მასა იშლება ჟანგბადის
მოხმარების ხარჯზე, რაც მის კონცენტრაციას წყალში უფრო ამცირებს. წყალმცენარეთა
ბიომასის საგრძნობი მატების დროს წყლის ხარისხი მკვეთრად უარესდება: იცვლება
წყლის ფერი, pH, სიბლანტე, მცირდება გამჭვირვალობა, ელექტრული გამტარობა,
წყალმცენარეების და ასოცირებული ბაქტერიების ცხოველქმედების ხარჯზე ხდება
ტოქსიკური

ნაერთების

არასასიამოვნო

სუნს.

დ

აორგანული

იქმნება

ნაერთების

ხელსაყრელი

გარემო

დაგროვება,
პათოგენური

წყალი

იძენს

ბაქტერიების

გამრავლებისათვის.

1.4. წყალსატევების კლასიფიკაცია დაბინძურების ხარისხის
მიხედვით
წყალსატევების, ან მათი ცალკეული ზონების საპრობულობა განისაზღვრება მასში
ორგანული ნაერთების და მათი დაშლის პროდუქტების რაოდენობის მიხედვით და
ფასდება, როგორც პოლისაპრობული, მეზოსაპრობული ან ოლიგოსაპრობული [21, 22].
პოლისაპრობულ ზონაში მიმდინარეობს ცილების და ნახშირწყლების აერობული დაშლა,
ჟანგბადის კონცენტრაცია დაბალია, ფოტოსინთეზი არ მიმდინარეობს, წყალი შეიცავს
დაუშლელ ცილებს, გოგირდწყალბადსა და ნახშირბადის დიოქსიდს. ბიოლოგიურ
პროცესებს აღდგენითი ხასიათი აქვთ, მაღალია ჟანგბადის ბიოლოგიური მოხმარება,
შლამი მოშავო ფერისაა, წყალმცენარეები მასიურადაა გამრავლებული, თუმცა მათი
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სახეობრივი შემადგენლობა ერთფეროვანია. მიკროფლორის კონცენტრაცია შეადგენს
მილიონობით უჯრედს ერთ მილილიტრზე.
მეზოსაპრობულ

ზონაში

დაბინძურება

შედარებით

მცირეა:

არ

გვხვდება

დაუშლელი ცილები და ჟანგბადიც საკმარისი რაოდენობითაა. მეზოსაპრობული ზონა
ორ,  და β მეზოსაპრობულ ქვეზონებად იყოფა.
გვხვდება

ამიაკი

და

ამინომჟავები,

მაგრამ

დამჟანგველებიდან  ქვეზონაში

ჟანგბადი

საკმაო

რაოდენობითაა.

საპროფიტული ბაქტერიების რიცხვი ერთ მილილიტრზე ასობით ათასს აღწევს. ჭარბობს
ჰექსოტროფული და მიქსოტროფული მცენარეული ორგანიზმები. ასევე მასიურად არიან
წარმოდგენილი

ბაქტერიული

ზოოგლეები,

ძაფისებრი

ბაქტერიები,

სოკოები,

ოსცილატორიები, ინფუზორიები, უფერო და შეფერილი შოლტოსნები და სხვა. მ
ინერალიზაცია

აერობული

ჟანგვის,

მათ

შორის

ბაქტერიული

ჟანგვის

ხარჯზე

მიმდინარეობს.
β ქვეზონაში გვხვდება როგორც ამიაკი, ასევე მისი ჟანგვის პროდუქტები.
ამინომჟავები არ არის, გოგირდწყალბადი უმნიშვნელო რაოდენობითაა, ხოლო
ჟანგბადი კი - საკმაოდ მაღალი კონცენტრაციით. მისი კონცენტრაცია მკვეთრად იცვლება
დღე-ღამის განმავლობაში.

წყლის მინერალიზაცია

ორგანულ

ნაერთთა სრული

დაჟანგვის ხარჯზე მიმდინარეობს. ეს ქვეზონა წყალმცენარეთა შემადგენლობით უფრო
მდიდარია, ვიდრე α ქვეზონა, მაგრამ ორგანიზმთა რიცხოვნობა და ბიომასა შედარებით
მცირეა. შლამი მდიდარია დეტრიტით და ყვითელი შეფერილობისაა. ამ ზონისთვის
დამახასიათებელია

წყლის

ყვავილობა.

უხვად

ხარობენ

კაჟოვანი

და

მწვანე

წყალმცენარეები.
ოლიგოსაპრობულ

ზონაში

გოგირდწყალბადის

და

ნახშირორჟანგის

კონცენტრაცია დაბალია. წყალში ჟანგბადი საკმაო რაოდენობით არის წარმოდგენილი
და პრაქტიკულად არგვხვდება გახსნილი ორგანული ნაერთები. წყალმცენარეები
მრავალფეროვანია, ხოლო მათი საერთო რიცხვი და ბიომასა უმნიშვნელო, შესაბამისად
არ აღინიშნება წყლის ყვავილობა. წყლის სისუფთავეზე მეტყველებს მასში წითელი
წყალმცენარეებისა და წყლის ხავსის არსებობა.
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უნდა აღინიშნოს, რომ ცალკეული ინდიკატორული ორგანიზმებით შეუძლებელია
დაბიძურების ხარისხის ზუსტი შეფასება. მაგალითად ფეკალურ წყლებში ცილების
დაშლისას, წყალში გოგირდი გროვდება, რაც ხელს უწყობს გოგირდოვანი ბაქტერიების
გამრავლებას, თუმცა ეს ბაქტერიები ასევე კარგად მრავლდებიან გოგირდის შემცველ,
სუფთა,

მინერალურ

წყლებში.

მოყვანილი

მაგალითი

გვიჩვენებს,

რომ

წყლის

დაბინძურების ხარისხზე მსჯელობა შეიძლება არა დაბინძურების მაჩვენებელი ცალკეული
ინდიკატორებით, არამედ მხოლოდ კომპლექსურად, ამა თუ იმ საპრობულობის ცენოზის
შესწავლით [21].
არსებობს საპრობულობის ზონების განსხვავებული კლასიფიკაციაც, რომელიც
ლიბმანმა (1962) შემოიღო. ლიბმანის მიხედვით წყალსატევი სისუფთავის ოთხ ძირითად
და სამ შუალედურ კლასად იყოფა და აღინიშნება რომაული ციფრებით I-დან (ყველაზე
სუფთა, შეესაბამება ოლიგოსაპრობულ ზონას) IV-მდე (ყველაზე ბინძური, შეესაბამება
პოლისაპრობულ ზონას). შუალედური კლასები გამოისახება ორი ნიშნით I-II, II-III და III-IV
[21].
ა.ა. ბილინკინამ, ს.მ. დრაჩევმა და ა.ი. იცკოვამ დაბინძურების ხარისხის მიხედვით,
წყალსატევები დაჰყვეს ექვს ჯგუფად: ძალიან სუფთა, სუფთა, ზომიერად დაბინძურებული,
დაბინძურებული, ბინძური და ძალიან ბინძური. ეს შეესაბამება მსოფლიო ჯანდაცვის
ორგანიზაციის (WHO) მიერ შემოთავაზებულ წყალსატევების თანამედროვე დაყოფას
სისუფთავის ხარისხის მიხედვით, რომელშიც გაერთიანებულია ხუთი სხვადასხვა ჯგუფი:
ძალიან კარგი, კარგი, დამაკმაყოფილებელი, ცუდი და ძალიან ცუდი.
ძალიან სუფთა წყალსატევებს პრაქტიკულად არ ეტყობათ ანთროპოგენური
ზემოქმედების კვალი. სუფთა წყალსატევები, ქიმიური მაჩვენებლებით არ განსხვავდებიან
ძალიან სუფთასაგან, მაგრამ საპროფიტული მიკროფლორის რიცხვი აქ მეტადაა
გაზრდილი.
ზომიერად დაბინძურებული წყალსატევები ხასიათდებიან ორგანულ ნაერთთა და
ამონიუმის იონთა მაღალი შემცველობით. ასეთ წყალსატევებში ვლინდება ჩამდინარე
წყლებით დაბინძურების კვალი. დაბინძურებული კატეგორიის წყალსატევების თვისებები
მკვეთრად არის შეცვლილი. ზამთრის სეზონზე, ყინულის საფარველის წარმოქმნის
შემთხვევაში, ამგვარ წყალსატევში შეიძლება შეიქმნას ანაერობული პირობები. ასეთი
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წყალსატევები უვარგისია, როგორც სასმელად და კულტურულ-საყოფაცხოვრებო
გამოყენებისათვის, ასევე სათევზაო დანიშნულებისთვისაც.
ბინძური და ძალიან ბინძური წყლასატევები არათუ გამოუსადეგარია ნებისმიერი
მიზნისათვის, არამედ საშიშად შეიძლება ჩაითვალოს [21].

1.5. დაბინძურებულ წყალსატევებში გავრცელებული პათოგენური
მიკროორგანიზმების დახასიათება
სხვადასხვა წყლისმიერი ინფექციური დაავადები შესაძლოა იყოს გამოწვეული
პათოგენური მიკროორგანიზმებით. მათ რიცხვს მიეკუთვნება ბაქტერიული პათოგენები,
რომელთაგან ზოგიერთი პირდაპირ არის დაკავშირებული წყლიან გარემოსთან,
მაგალითად Shigella, Salmonella, E.coli, Campilobacter jejuni, V.cholerae და სხვა,

და

რომლებიც მწვავე დიარეულ დაავადებებს იწვევენ. ამ დაავადებების გავრცელების
წყლისმიერი გზის გამო, შესაძლოა გაჩნდეს ეპიდემიის საფრთხე. ადამიანის, ცხოველთა,
ფრინველთა ფეკალური მასები, საწარმოო და საკანალიზაციო ჩამდინარე წყლები
ინფექციების გავრცელების ძირითადი წყაროა. თბილსისხლიანი ცხოველების (შინაური
ცხოველები, მსხვილი რქოსანი პირუტყვი, შინაური ფრინველები, გარეული ცხოველები)
ნაწლავები ხშირად ადამიანის ჯანმრთელობისათვის საშიშ პათოგენურ ბაქტერიებს
შეიცავს, რომელიც მათ ორგანიზმში დაბინძურებულ საკვებთან ან წყალთან ერთად
ხვდება. ამგვარად ისინი ან თვითონ არიან დაავადებულნი, ან ამ ინფექციების
მატარებლები არიან. ცივსისხლიანი ცხოველების, მაგალითად, მტკნარ წყალსატევებში
მობინადრე თევზების ინფიცირება პათოგენური მიკროორგანიზმებით დაბინძურებულ
წყალსატევებთან კონტაქტის, ან დაბინძურებული საკვების მიღების გამო ხდება [23].
ენტეროპათოგენური

E.coli.

ენტეროპათოგენული

ნაწლავის

ჩხირით

დაბინძურებული საკვები ან წყალი შეიძლება იყოს მასიური დიარეების გამომწვევი მიზეზი,
განსაკუთრებით განვითარებად ქვეყნებში, სადაც სასმელი წყლის სისუფთავის ხარისხი
დაბალია. ცნობილია, რომ ზედაპირული წყლები ასეთ ქვეყნებში ზემოთხსენებული
მიკროორგანიზმის შემცველია და რომ მათი მოხვედრა ადამიანის ორგანიზმში სწორედ
წყლიდან ხდება, მაგალითად ბანაობისას, ცურვისას, ან იგივე წყლის სასმელად ან
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საკვების

მოსამზადებლად

გამოყენებისას.

ენტეროპათოგენური

ნაწლავის

ჩხირის

ენდემურ ადგილებში ხდება არა მარტო ადგილობრივი მოსახლეობის, არამედ
ტურისტების ინფიცირებაც, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს ინფექციური დაავადების
გავრცელება სხვა გეოგრაფიულ ზონებშიც [24, 25].
ბანგლადეშში, დიარეული დაავადებების კვლევის საერთაშორისო ცენტრის
მეცნიერთა ჯგუფმა შეისწავლa განვითარებად ქვეყნებში ენტეროტოქსიგენური ნაწლავის
ჩხირის (ETEC) ეპიდემიოლოგია და კლინიკური თავისებურებები. აღმოჩნდა, რომ
ბანგლადეშის ზედაპირული წყლებიდან (მდინარეები, ტბები და ა.შ.) შეგროვებული წყლის
ნიმუშების 32%

ETEC - ით იყო დაბინძურებული. ამასთან ბანგლადეშის გარემოდან

გამოყოფილი შტამები, კლინიკური ნიმუშებიდან გამოყოფილის ანალოგიური იყო.
მეცნიერები ასკვნიან, რომ ზედაპირული წყლები შეიძლება იყოს ენტეროტოქსიგენური
ნაწლავის ჩხირის არსებობის და მისი გავრცელების ძირითადი მიზეზი [26, 27].

Campilobacter jejuni. კამბილობაქტერის გვარის მიკროორგანიზმები, ძირითადად,
კი Campilobacter jejuni-ი მიეკუთვნება მწვავე ნაწლავური ინფექციური დაავადებების
გამომწვევებს. სხვადასხვა ქვეყნებში ჩატარებულმა ეპიდემიოლოგიურმა გამოკვლევებმა
ცხადჰყო, რომ დაავადების გამომწვევის გავრცელების წყარო, ხშირ შემთხვევაში
ინფიცირებული შინაური ფრინველი და ცხოველია, ასევე არაპასტერიზებული რძე და
უხარისხოდ

დამუშავებული

წყლისმიერი

ეპიდემიების

სასმელი
დროს

წყალი.

კამპილობაქტერიებით

აღინიშნებოდა

სასმელი

გამოწვეულ

წყლის

ფეკალური

დაბინძურება, რაც მასში ძლიერი წვიმების შემდეგ ზედაპირების ჩარეცხვით, ან სასმელი
წყლის მილებთან სიახლოვეს მდებარე დაზიანებული საკანალიზაციო მილებიდან
ჩადინების გამო. ზღვებში, ტბებში და მდინარეებში კამპილობაქტერიები საწარმოო წყლის
გადამამუშავებელი

სისტემებიდან,

საძოვრებიდან,

გარეული

ფრინველების

ექსკრემენტებიდან და სხვ. ხვდება. კამპილობაქტერს შეუძლია იარსებოს ცივწყლიან
გარემოში (ჭებში, მიწისქვეშა წყლებში) რამდენიმე დღის განმავლობაში. მას დაბალი
ინფექციური დოზა ახასიათდებს - რამოდენიმე ასეული უჯრედის მოხვედრა სასმელ
წყალში საკმარისია დაავადების გამოსაწვევად [28]. არსებობს ცნობები, რომ აშშ-ში

Campilobacter spp . კუჭნაწლავის დაავადებათა გამომწვევი ყველაზე ფართო მიზეზია.
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ამერიკის შეერთებულ შტატებში, წყლისმიერი ნაწლავური ინფექციებით გამოწვეული
ყველაზე დიდი აფეთქება 1999 ნიუ-იორკში დაფიქსირდა, რის გამოც სახელმწიფო
დაწესებულების მეცნიერების ჯგუფმა ჩაატარა 775 პაციენტის კვლევა. დაადგინეს, რომ
128 მათგანი E.coli O157:H7-ით იყო ინფიცირებული, ხოლო 44Campilobacter jejuni-ით.
ამასთან სხვადასხვა წყაროდან გამოყოფილი და იდენტიფიცირებული შტამები შეადარეს
პულსირებადი გელ-ელექტროფორეზიის

საშუალებით (PFGE), რამაც გამოავლინა

დაავადებული პაციენტებიდან გამოყოფილი შტამების მსგავსება სასმელი წყლის
სინჯებიდან გამოყოფილ შტამებთან. ამით დადასტურდა ის მოსაზრება, რომ 1999 წელს
ნიუ-იორკში

ნაწლავური

ინფექციის

აფეთქების

გამომწვევი

წყარო

სწორედ

დაბინძურებული სასმელი წყალი იყო [29, 30, 31, 32, 33, 34].
წყლისმიერი

ნაწლავური

ინფექციების

აფეთქებები,

დაკავშირებული

კამპილობაქტერის გვარის მიკროორგანიზმებთან ასევე საკმაოდ ხშირია შვედეთში,
ნორვეგიასა და ფინეთში, რისი მიზეზიც, ძირითადად მოსახლეობის მიერ დაუმუშავებელი
მიწისქვეშა წყლების სასმელად მოხმარებაა. ფინელი მეცნიერების ჯგუფმა გამოიკვლია
და შეისწავლა სამი C. jejuni-ით გამოწვეული წყლისმიერი ინფექციური აფეთქება
მომხდარი ფინეთში 2000-2001 წლებში. სხვადასხვა ადგილებიდან აღებული წყლის 4იდან 20 ლიტრამდე მოცულობის სინჯებს იკვლევდნენ C. jejuni-ის შემცველობაზე, ხოლო
1-იდან 5 ლიტრამდე წყალს E. coli-ის შემცველობის დასადგენად იკვლევდნენ. ბუნებრივი
წყალსატევების და წყალგაყვანილობის სისტემების მრავალრიცხოვანი და დიდი
მოცულობების სინჯების დამუშავება მნიშვნელოვნად ზრდიდა წყლიდან პათოგენური
მიკროორგანიზმების

გამოყოფის

შესაძლებლობას.

წყალსატევებში

ჩატარებულმა

ანალიზმა და ნაწლავური ინფექციებით დაავადებული პაციენტების გამოკვლევამ
გამოავლინა კავშირი დაავადების გამომწვევის წყაროს – დაბინძურებულ წყალსა და
დაავადებულებს შორის. წყლის ნიმუშებიდან და დასნებოვნებული პაციენტებიდან
გამოყოფილ შტამებს შორის კავშირის დასადგენად იყენებდნენ PFGE-ს. კვლევის
შედეგებმა ცხადჰყო, რომ ამ აფეთქებების მიზეზი კვლავაც დაბინძურებული სასმელი
წყალი იყო [35].
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ტოქსიგენურიV. cholerae ვიბრიოს გვარის მიკრორგანიზმია, რომელიც ქოლერა
ტოქსინს წარმომქმნის და მწვავე დიარეას იწვევს. იგი სამხრეთ აზიის, აფრიკისა და
ლათინური ამერიკისათვის ენდემურ სახეობას წარმოადგენს. V.cholerae განსაკუთრებით
საშიშ პათოგენებს, დაავადებათა კონტროლის ცენტრის (ჩDჩ) კლასიფიკაციით მე-2
კატეგორიას განეკუთვნება. V.cholerae-ს კლასიფიკაცია სეროვარებად ან სეროჯგუფებად
სომატური ანტიგენების

(O ანტიგენი) მიხედვით ხდება. V.cholerae-ს 155 სეროჯგუფია

ცნობილი. ქოლერის ეპიდემიების დროს დაავადებული პაციენტებიდან ძირითადად ორი
სეროჯგუფიV.cholerae

O139-ი

დაV.cholerae

O1-ი

იყოფა.

ქოლერის

აფეთქებები

ყოველწლიურად 120000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლეს იწირავს. ამჟამად მიმდინარეობს
ქოლერის მე-7 პანდემია. ცნობილია ქოლერას დიდი აფეთქებები ლათინურ ამერიკაში
მომხდარი 1991 წელს, ინდოეთში 1992-1993 წლებში, გომაში, ზაირში 1994 წელს, რომლის
დროსაც 70000 დაავადების შემთხვევიდან 12000 ლეტალურად დასრულდა. ელ-ტორის
ბიოტიპის ვიბრიონები პირველად ფ.გოტშილიხმა 1906 წელს ელტორის საკარანტინო
სადგურიდან კუჭნაწლავის ინფექციით დაღუპულ ადამიანთა ნაწლავებიდან გამოყო.
ზემოთ აღწერილი შტამები მიაკუთვნეს არაქოლერულ ვიბრიონებს და ელტორის
პარაქოლერული

ვიბრიონები

უწოდეს.

პარაქოლერა

ელტორის

პირველი

მსხვილმასშტაბიანი აფეთქება 1938 წელს სულავესის კუნძულზე დაფიქსირდა, რასაც
ინფიცირებულთა 70%-ში ლეტალური შედეგი მოყვა. 1962 წელს, როცა ქოლერა
ელტორმა თითქმის მთელი მსოფლიო მოიცვა და პანდემიის სახე მიიღო, მსოფლიო
ჯანდაცვის ორგანიზაციის გენერალურმა ასამბლეამ ეს დაავადება კარანტინულად
გამოაცხადა და მასზე საერთაშორისო სანიტარული წესები განავრცო. ქოლერის
ეპიდემიოლოგიიდან აღსანიშნავია, რომ ამ დაავადებას, V.cholerae-სთვის ენდემურ
ადგილებში სეზონური ხასიათი აქვს, ინფიცირებულების მეტი წილი 1-დან 5 წლამდე
ბავშვებზე მოდის, წლიდან წლამდე იცვლება ამ მიკრობის ანტიბიოტიკომგრძნობელობა
და ეპიდემიური შტამების კლონების ნაირსახეობა. 1970-71წწ. ქოლერის ეპიდემიას
ადგილი ქონდა ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზეც (ასტრახანი, ოდესა),
რომელმაც გარკვეულწილად საქართველოც მოიცვა (აჭარა) [22, 36, 37, 38, 39].
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V.cholerae ორგანიზმების იმ ჯგუფს მიეკუთვნება, რომელთა საარსებო გარემო
წყალია. იგი მდინარეების, ზღვების, ტბების და ესტუარიების მიკროფლორის ბუნებრივი
წარმომადგენელია. ტოქსიგენურიV.cholerae- ს არსებობა და მდგრადობა ესტუარიებსა და
მტკნარ ბუნებრივ წყალსატევებში მრავალ ფაქტორზეა დამოკიდებული (წყალსატევის
ფიზიკო-ქიმიური მდგომარეობა, პლანქტონურ ორგანიზმებთან ასოციაცია და სხვა) და
ბოლომდე

არ

არის

ნათელი.

თუმცა

ცნობილია

რომ

მისთვის

სტრესულ

გარემოშიV.cholerae გადადის არაკულტივირებად ფორმაში (Viable But Non Culturable).
ასეთ მდგომარეობაში მისი მეტაბოლური აქტივობა შემცირებულია და მორფოლოგიაც
იცვლება.

თუმცა

ქოლერის

მრავალრიცხოვანი

ეპიდემიების

გამოკვლევამ

და

მიკროკოსმების ექსპერიმენტებმაV.cholerae-ს არაკულტივირებად უჯრედებზე ცხადჰყო,
რომ

სასურველ

გარემო

პირობებში

მას

შესწევს

უნარი

დაუბრუნდეს

საწყის-

კულტივირებად მდგომარეობას და ადამიანის ორგანიზმში მოხვედრისას კვლავ
გამოიწვიოს დაავადება. [40]
სალმონელოზი. სალმონელოზი ადამიანებში ვლინდება როგორც კუჭნაწლავის
მწვავე ანთება, რომელიც ხასიათდება მუცლის არეში სპაზმური ტკივილებით, დიარეით,
პირღებინებით და მაღალი ტემპერატურით. სალმონელას გვარის სეროტიპების საერთო
რიცხვი

რამოდენიმე

ასეულს

აღემატება.

მათგან

აღსანიშნავია:

S.typhimurium,

S.heidelberg, S.enteritidis, S.typhi და სხვა. სალმონელას გვარის წარმომადგენლები
ხშირად ვლინდებიან სანიაღვრე, ჩამდინარე და საკანალიზაციო წყლებში და ამგვარი
წყლებით

დაბინძურებულ

მდინარეებსა

და

ტბებში.

ფერმების

და

საძოვრების

ტერიტორიები, რქოსანი პირუტყვით ვაჭრობის ადგილები, საქონლის სასაკლაოები
ძირითადი ადგილებია, საიდანაც სალმონელა რეკრეაციულ ტბებსა და მდინარეებში
ხვდება. სამეცნიერო ლიტერატურაში არსებობს ინფორმაცია, რომ სალმონელას
გამძლეობა

წყალში

21-29ºC-ზე

14-16

დღემდე

ვარირებს.

ეს

პათოგენური

მიკროორგანიზმი, დაავადების სიმძიმისა და გარემოში მდგრადობიდან გამომდინარე
ასევე შეტანილია საშიში პათოგენების სიაში, B-კატეგორია [22].
შიგელოზი.

დაავადება-დიზენტერია,

შიგელას

გვარის

პათოგენური

მიკროორგანიზმები Sh. Flexneri, Sh.dysinteriae, Sh.boidii იწვევენ, რაც იშვიათად
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ცხოველებში და ძირითადად ადამიანებში ვრცელდება. Shigella spp.-თი გამოწვეული
ეპიდემიები

ძირითადად

საკვებისმიერი

ან წყლისმიერია

და

კონტაქტური

გზით

ვრცელდება. ამ მიკროორგანიზმით გამოწვეული ეპიდემიების უმთავრესი მიზეზი, დაბალი
ხარისხის სასმელი

წყალია და მეტწილად განვითარებადი

ქვეყნებისთვის არის

დამახასიათებელი. შიგელები წყლიან გარემოში, განსაკუთრებით დაბალი ტემპერატურის
დროს, გამორჩეული მდგრადობით ხასიათდებიან. სუფთა ჭისწყალში მათი მდგრადობა
დაახლოებით 22 დღეს შეადგენს, ხოლო გაყინულში მათ 47 დღის განმავლობაში
შეუძლიათ იარსებონ. მიუხედავად იმისა, რომ გაყინულ წყალში ხანგრძლივად ყოფნისას
ამ

მიკრობების

ზოგიერთი

ბიოქიმიური

თვისება

იცვლება,

ისინივირულენტობისფაქტორებსმაინცინარჩუნებენ [22].

Aeromonas. Spp - განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს Aeromonas-ებს,
როგორც

ბაქტერიების

ერთ-ერთ

უმნიშვნელოვანეს

ტიპს,

რომელთა

ბუნებრივ

ადგილსამყოფელს წყლის ეკოსისტემა წარმოადგენს და რომლებიც იწვევენ საშიშ
დაავადებებს ადამიანებში.
აერომონასები
წყალსატევებში.

გავრცელებულნი

არიან

არიან,

გრამ-უარყოფითი,

როგორც

ფაკულტატური

მტკნარ,

ასევე

მლაშე

ანაერობების

გვარი

Aeromonadaceae-ეს ოჯახიდან. შეუძლიათ განვითარება როგორც უჟანგბადო, ასევე
ჟანგბადიან

არეში.

მოძრაობენ

პოლარული

შოლტით.

დახასიათებულ

იქნა

აერომონასების 40 სახეობა, რომელთა უმრავლესობაც იწვევს ადამიანთა დაავადებებს.
ყველაზე მნიშვნელოვან პათოგენებს წარმოადგენს: A. hydrophila, A. caviae და A. veronii.
აერომონასები წარმოადგენენ თევზებისა და ამფიბიების საშიშ პათოგენებს, ასევე
ძუძუმწოვრებში გვხვდება კუჭ-ნაწლავის ტრაქტში, მათ შორის ადამიანშიც. ადამიანების
ინფიცირება ძირითადად ჭრილობის საშუალებით ხდება. Aeromonas spp. იწვევს
პნევმონიას, ცერებრალურ დაავადებებს, პერიტონიტს, გულის დაავადებებს, მოქმედებს
ძვლოვან სისტემებზე. A.caviae A.hydrophila-სთან შედარებით ნაკლებად ვირულენტურია.
1968 წლიდან A.hydrophila, A. caviae, A. sobria, აღიარეს იმუნიტეტდაქვეითებული
ადამიანების ფაკულტატურ პათოგენებად. FDA-ს მონაცემებით (U.S Food and Drug
Administration)-საკვები პროდუქტებისა და სამკურნალო პრეპარატების მართვა ა.შ.შ,
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შედარებით მოგვიანებით დადგინდა, რომ A.hydrophila იწვევს გასტროენტერიტებს
ჯანმრთელ ადამიანებშიც [42].
სამწუხაროდ უკანასკნელ წლებში საქართველოში არ არსებობს მონაცემთა
საკმარისი ბაზა კუჭნაწლავის ინფექციებით გამოწვეული ინფექციების ეთიოლოგიის
შესახებ, მიუხედავად იმისა, რომ სპორადიულ შემთხვევებს და მცირე ზომის აფეთქებებს
ყოველწლიურად აქვს ადგილი სხვადასხვა სეგმენტებში (სურამი, ლიკანი, ბორჯომი და
ნაწილობრივ

შავი

ზღვისპირეთი).

სავარაუდოდ,

ამ

ადგილებში

ინფექციების

გავრცელების წყაროდ ასევე სასმელი წყალი ან რეკრეაციული წყალსატევები უნდა
მივიჩნიოთ, რადგან ამ ტერიტორიებზე არ არსებობს გამართული წყალგაყვანილობის და
საკანალიზაციო სისტემები. მრავალი ოჯახი სასმელად ინდივიდუალური ჭის წყალს
იყენებს, რომლებიც უმეტეს წილად საჭირო ნორმების დარღვევით არის გათხრილი და
წყლის ვარგისიანობას და უსაფრთხოებას ადამიანის ყოფა-ცხოვრებისათვის კითხვის
ნიშნის ქვეშ აყენებს. ზაფხულის თვეებში ამ კურორტებს მრავალი ადგილობრივი, თუ
უცხოელი დამსვენებელი სტუმრობს, მათ შორის მრავალი მცირეწლოვანი ბავშვი, რაც
შესაბამისად ზრდის ინფექციური დაავადებების გავრცელების ალბათობას. როგორც
აღვნიშნეთ, მცირე ნაწლავური ინფექციების აფეთქებების გამომწვევები უცნობია, რადგან
არ

მიმდინარეობს

შესაძლო

ეპიდემიების

სათანადო

აღრიცხვა,

დაავადებების

გავრცელების წყაროებისა და მიზეზების კვლევა.

1.6. დაბინძურებული წყალსატევები, როგორც ანტიბიოტიკების
მიმართ რეზისტენტული ბაქტერიების რეზერვუარი
ანტიბიოტიკებისადმი
ცხოველებისთვის,
განსაკუთრებით
საკანალიზაციო

მდგრადობა

როგორც
„ცხელი
სისტემა

ხმელეთზე

პრობლემაა
ასევე

წერტილებიდან“
არის

მზარდი

და

ადამიანებისთვის

წყალში.

მაგ:

გარემოს

საავადმყოფოს

სერიოზული

და

ასევე

დაბინძურება
ან

ქალაქის

პრობლემა

ჯანდაცვის

სტრუქტურებისთვის. ანტიბიოტიკები აბინძურებენ გარემოს. ეს ხდება ადამიანის და
ცხოველების

ცხოველმყოფელობის

შედეგად

(წამლები,

სოფლის

მეურნეობა).
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ფარმაცევტული წარმოებისას ანტიბიოტიკის ნარჩენებთან ერთად გარემოში ხვდებიან
ანტიბიოტიკორეზისტენტული

ბაქტერიები,

რომლებიც

სწრაფად

მრავლდებიან,

აგრძელებენ გაყოფას და ახდენენ თავისი რეზისტენტული გენების რეპლიკაციას.
მეცხოველეობაში ანტიბიოტიკების გამოყენება ცხოველთათვის საკვებში დანამატის
სახით, ან მცირე დოზებით მათი ზრდის სტიმულაციისათვის ფართოდ გავრცელებული
პრაქტიკაა მრავალ, მათ შორის განვითარებულ ქვეყანაში. ეს კი იწვევს რეზისტენტობის
დონის მომატებას [43]. ფარმაცევტულ წარმოებაში წყლის არასათანადო გაწმენდის
დროს დიდი რაოდენობით ანტიბიოტიკების გამოსვლა ზრდის იმის რისკს, რომ მათ
მიმართ

მდგრადი

შტამები

გავრცელდებიან

გარემოში.

ჯანდაცვის

მსოფლიო

ორგანიზაცია მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ ვეტერინარიაში ანტიბიოტიკების არასათანადო
გამოყენება არის ძირითადი მიზეზი გარემოში რეზისტენტული მიკროორგანიზმების
გავრცელებისა და აუცილებელია შემცირდეს მინიმუმამდე ანტიბიოტიკების გამოყენება
საკვები

დანამატის

სახით

და

ზრდის

სტიმულაციისათვის.

ანტიბიოტიკებისადმი

ბუნებრივად განვითარებული მდგრადობა ჩვეულებრივი მოვლენაა. ანტიბიოტიკების
მიმართ რეზისტენტული გენები, ისევე როგორც თვით ანტიბიოტიკები, არსებობენ
უძველესი დროიდან. გენები, რომლებიც უზრუნველყოფენ რეზისტენტობას ცნობილნი
არიან როგორც ეკოლოგიური რეზისტომა. ეს გენები შეიძლება იყოს გადატანილი
დაავადების არაგამომწვევი ბაქტერიიდან იმ ბაქტერიებში, რომლებიც ნამდვილად
იწვევენ

დაავადებას.

ამას

მივყავართ

ანტიბიოტიკების

მიმართ

კლინიკურად

მნიშვნელოვან რეზისტენტობამდე. 1952 წელს გამოირკვა, რომ ბაქტერიები, რომლებიც
ავლენდნენ

მდგრადობას

პენიცილინის

მიმართ,

არსებობდნენ

პენიცილინით

მკურნალობის დაწყებამდე. ასევე გახდა ცნობილი, რომ სტრეპტომიცინის მიმართ
მდგრადი ბაქტერიები არსებობდნენ გაცილებით ადრე, სტრეპტომიცინით მკურნალობის
დაწყებამდე. 1962 წელს პენიცილინაზა აღმოაჩინეს Bacillus licheniformis ბაქტერიების
მოსვენებულ ენდოსპორებში, რომლებიც იყვნენ გაცოცხლებული მცენარის ფესვებზე
არსებული გამომშრალი ნიადაგიდან. ეს მცენარე ინახებოდა 1689 წლიდან ბრიტანეთის
მუზეუმში.
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არსებობს
ნივთიერებებს

მონაცემები,
შეუძლიათ

რომ

ხელი

მძიმე
შეუწყონ

მეტალებს

და

სხვა

დამაბინძურებელ

ანტიმიკრობომდგრადი

ბაქტერიების

გადარჩევას და მათი მუდმივი წყაროს გენერირებას.
რეზისტენტული გენების მატარებელ ბაქტერიებს აქვთ თვისება გადასცენ ეს გენები
სხვა სახის ბაქტერიებს გენთა ჰორიზონტალური გადატანის საშუალებით. ამგვარად
კონკრეტული ანტიბიოტიკი რომც არ გამოვიდეს გარემოში, ამ ანტიბიოტიკის მიმართ
რეზისტენტობის გენები შეინახება იმ ბაქტერიების წყალობით, რომლებმაც განიცადეს
რეპლიკაცია კონკრეტული პრეპარატის მუდმივი ზემოქმედების გარეშე. ანტიბიოტიკების
მიმართ მდგრადობა ფართოდაა გავრცელებული ზღვის ხერხემლიანებს შორის. ისინი
არიან მნიშვნელოვანი რეზერვუარი ზღვის გარემოში მყოფი ანტიბიოტიკორეზისტენტული
ბაქტერიებისა [43].

1.7. წყლის დაბინძურების განმსაზღვრელი
ბიოინდიკატორები
წყლის დაბინძურების ბიოინდიკატორები გვეხმარება დავიცვათ ეკოსისტემა მავნე
ზემოქმედებისაგან, დავადგინოთ ამ ზემოქმედების გამომწვევი მიზეზები, წყაროები და
მისი გავრცელების გზები და შევიმუშავოთ ღონისძიებები მათ აღმოსაფხვრელად.
ბიოინდიკატორები საშუალებას გვაძლევს დავაკვირდეთ და შევაფასოთ გარემოს
ეკოლოგიური მდგომარეობა. სხვადასხვა ბიოლოგიური სახეობები, ან სახეობათა
პოპულაციების რაოდენობრივი, ან თვისობრივი მაჩვენებლები საშუალებას გვაძლევს
განვსაზღვროთ ეკოსისტემის მდგომარეობა. ასეთი ბიოინდიკატორები შეიძლება იყოს
წყალსატევში მობინადრე კოპეპოდები ან კიბოსნაირები. მათზე დაკვირვება გვეხმარება
ვაკონტროლოთ

წყლის

ეკოსისტემაში

მიმდინარე

ქიმიური

და

ფიზიოლოგიური

ცვლილებები.
მცენარეული ინდიკატორები. წყალმცენარეების ან სხვა ვეგეტატიური ფორმის
სიცოცხლის არსებობას წყალში შეუძლია მოგვაწოდოს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია
წყალსატევის ეკოლოგიურ მდგომრეობაზე. წყალმცენარეების უხვი ბიომასა წყლის
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ეკოსისტემაში ორგანული და ბიოგენური ელემენტებით ფოსფორითა და აზოტით
დაბინძურების მაჩვენებელია.
ცხოველური ინდიკატორები. ცხოველური ორგანიზმების პოპულაციების მატება ან
კლება

ასევე

მეტყველებს

ეკოსისტემაში

მიმდინარე

დაბინძურებით

გამოწვეულ

არასასურველ ცვლილებებზე. მაგალითად, დაბინძურების გამო წყალსატევში საკვების
რაოდენობის კლება, იწვევს იმ სახეობების შემცირებას, რომლებიც ამ საკვებზე არიან
დამოკიდებული. ოპორტუნისტული სახეოების მატება წყალში ასევე მეტყველებს მის
დაბინძურებაზე.

ცხოველური

ინდიკატორების

გამოყენების

სხვა

მექანიზმია

მათ

ქსოვილებში ტოქსინების კონცენტრაციის შემოწმება [141].
მიკრობული
ინდიკატორული

ინდიკატორები.
ბაქტერიებია

წყალსატევის

არასპეციფიური

მიკრობული

კოლიფორმები,

დაბინძურების

Esherichia

coli,

Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus faecalis, Clostridium perfringens და სხვა. გარემოში
მდგრადობის მიხედვით ეს მიკროორგანიზმები ახლოს დგანან ინფექციური დაავადების
გამომწვევ სახეობებთან. მათი მომატებული რაოდენობა წყალსატევში ფეკალურ
დაბინძურებაზე მეტყველებს და ნაწლავური ინფექციებით დაავადების პოტენციურ
შესაძლებლობაზე მიუთითებს. წყალსატევში კადმიუმისა და ბენზოლის მინარევების
მოხვედრისას

ზოგიერთი

მიკროორგანიზმი

ახდენს

ეგრეთწოდებული

სტრესული

პროტეინების სინთეზს [142].
ფიზიკური და ქიმიური ინდიკატორები. დაბინძურების წყაროს და გავრცელების
გზების განმსაზღვრელი აგენტები იწოდება ტრასერებად. ლიტერატურიდან ცნობილი
პირველი გამოყენებული ტრასერები ფიზიკური აგენტები იყო. მაგალითად, ბუმბული და
დაქუცმაცებული ჩალა გამოიყენეს, რომლებიც შემდგომში სხვადასხვა სახის ქიმიურმა
საღებავებმა ჩაანაცვლეს. უკანასკნელ წლებში ტექნოლოგიების განვითარების ხარჯზე
ტრასერების რიცხვს ფლუორესცენტული საღებავები შეემატა, თუმცა აქვე უნდა
აღინიშნოს, რომ ამგვარი ტრასერების ბუნებიდან გამომდინარე, მათი უარყოფითი მხარეა
გარემოზე არასასურველი ზემოქმედება. მაგალითად შესაძლებელია მოხდეს წყლის
ტრასერის-ფლუორობელზოლის მჟავას (FBAC) ბიოაკუმულაცია ზღვის წყალსა და
მტკნარ

წყალსატევებში,

რაც

არასასურველია

ეკოსისტემისათვის.

გერმანიის
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ფედერალური დაცვის სააგენტოს მეცნიერთა ჯგუფმა 17 სხვადასხვა ტრასერის
ტოქსიკოლოგიური გამოკვლევა ჩაატარა. მათი დასკვნით, არ არის რეკომენდირებული
იმ ტრასერების გამოყენება, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან ადამიანის ჯანმრთელობას, ან
მავნე

ზემოქმედებას

ტრასირებისათვის

ახდენენ

გამოსადეგი

გარემოზე.

აქედან

ალტერნატიული,

ბუნებრივად

ადამიანის

გამომდინარეობს

ჯანმრთელობისა

და

გარემოსათვის უსაფრთხო, ეფექტური საშუალებების ძიების აუცილებლობა. [142]
ვირუსული ინდიკატორები (ბაქტერიოფაგები). ზღვები, ტბები, მდინარეები და
ჩამდინარე წყლები დიდი რაოდენობით სხვადასხვა ფაგს შეიცავენ, სადაც ისინი
მასპინძელ

ბაქტერიებთან

ერთად

ბინადრობენ.

ბაქტერიოფაგების

კვლევაში

მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს მეცნიერებმა ფ. დერელმა, მ. ადამსმა და ქართველმა
მეცნიერებმა გ. ელიავამ, ე. მაყაშვილმა, თ. ჭანიშვილმა და სხვებმა. მათ ახსნეს ფაგების
მოქმედების ძირითადი პრინციპები და ჩამოაყალიბეს მათთან მუშაობის მეთოდები.
გამრავლების

მაღალი

ინტენსივობა

და

დროის

უმოკლეს

პერიოდში

ახალი

პოპულაციების მოცემის უნარი საფუძვლად უდევს ბაქტერიოფაგების პროგრესულ
გამოყენებას სხვადსხვა სფეროში და მათ შორის გარემოს დაცვაში. ბაქტერიული
ვირუსები-ბაქტერიოფაგები მსგავსია ცხოველური ვირუსებისა, ამიტომ მათი შემცველობა
წყალში ერთის მხრივ, მიუთითებს პატრონი-ბაქტერიების შემცველობაზე და მეორეს
მხრივ, არაპირდაპირი მაჩვენებელია ცხოველური ვირუსების შემცველობის. ცხოველური
ვირუსების გამოვლენა და იდენტიფიკაცია საკმაოდ რთული და ძვირადღირებული
პროცესია,

ამიტომ

ბაქტერიოფაგების

გამოყენება

ვირუსული

ინფექციების

ინდიკატორებად საკმაოდ ხელსაყრელია. არსებობს გასული საუკუნის დასაწყისით
დათარიღებული კვლევები, რომლებშიც მეცნიერები ცდილობდნენ ბაქტერიოფაგების,
კერძოდ კი კოლი-დიზინტერიული ფაგების გამოყენებას წყლისმიერი ინფექციების
სანაციისათვის. [143, 144]
გრენაუსმა ( 1936) 1935 წლის აპრილიდან 1936 წლის თებელვლის ჩათვლით,
შეისწავლა მდინარე ოკას მიკრობული პარამეტრები, იმ მიზნით, რომ დაედგინა
კორელაცია მდინარეში არსებული პათოგენური ბაქტერიების შესატყვისი ფაგების
გამოყოფის დინამიკასა და მდინარის სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობას
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შორის. წყლის სინჯების აღებას, მდინარეში საკანალიზაციო წყლების ჩაშვების მიმდებარე
ადგილებში აწარმოებდნენ. ავტორების მიერ მოწოდებულია საინტერესო მონაცემები,
სეზონზე დამოკიდებულებით, ფაგების იზოლირების თავისებურებაზე. მგაგალითად,
დიზინტერიული ფაგები (სპეციფიურები Sh.shiga-ის და Sh. flexneri-ის მიმართ) დიდი
მრავლობითობით იყოფოდა აპრილში, მაისისა და ოქტომბრის თვეებში, მაშინ, როცა
ზაფხულისა და ზამთრის სეზონზე მათი იზოლაცია პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო.
საპირისპირო თვისება აჩვენა Sh.typhi-ს და Sh. paratyphi-ის ფაგებმა, რომელთა
გამოყოფა ძირითადად ზაფხულის თვეებში და ასევე ნოემბერ-დეკემბერში იყო
შესაძლებელი.

ავტორი

ასკვნის,

რომ

წყლისმიერი

ინფექციების

ეთიოლოგიური

სტრუქტურის ცვლილება წყალში, კორელაციაში მოდის შესაბამისი ბაქტერიოფაგების
გამოყოფის დინამიკასთან და რომ ბაქტერიოფაგები წყლის დაბინძურების კარგი
ბიოინდიკატორები არიან.
გ. სერგეევმა 1948 წელს გამოიკვლია ჩრდილოეთ ირანის სასმელი წყლის
რეზერვუარებში ნაწლავის ჩხირის სპეციფიური ფაგების შეფარდებითი შემადგენლობა და
მათი გამოყოფის თავისებურება წყალსატევის სანიტარულ-ჰიგიენურ მდგომარეობაზე ან
სეზონზე დამოკიდებულებით. კვლევამ ვერ დაადასტურა ფაგების შეფარდებითი
შემადგენლობის სეზონური ხასიათი, მაგრამ აჩვენა ბუნებრივი ნალექების გავლენა მათ
მრავალფეროვნებაზე წყალსატევში. ავტორი ასევე ხაზს უსვამს ფაგების მნიშვნელოვან
როლს წყალსატევის თვითგაწმენდის უნარში.
50-იანი წლების ბოლოს ტიმაკოვისა და გოლდფარბის მიერ შემუშავდა ახალი
მეთოდი,

რომელიც

მათ

გამოიყენეს

დიზინტერიისა

და

ტიფის

გამომწვევების

აღმოსაჩენად - ფაგის ტიტრის ზრდის რეაქცია. ეს მეთოდი საშუალებას იძლევა მცირე
დროში, საკვლევ მასალაში აღმოვაჩინოთ გარკვეული ბაქტერიული სახეობები, მათი
სუფთა კულტურის გამოყოფის გარეშე. ტიმაკოვისა და გოლდფარბის შემუშავებული
მეთოდი მოგვიანებით ისეთ საშიში დაავადებების გამომწვევებს აღმოჩენას მოარგეს,
როგორიც არის ქოლერა, ბრუცელოზი, შავი ჭირი, მუცლის ტიფი, სალმონელოზი,
პათოგენური ნაწლავის ჩხირი და სხვა [145, 146].
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ფაგის ტიტრის ზრდის რეაქციის მეშვეობით საშიში პათოგენების კერძოდ კი

Brucella abortus გამოსავლენად, 1967 წელს დეტალური კვლევები ჩაატარა ქართველმა
მეცნიერმა ფოფხაძემ და მისმა ჯგუფმა. მათ შეიმუშავეს ფაგის ტიტრის ზრდის რეაქციის
მოდიფიცირებული მეთოდი Brucelle abortus გამოსავლენად. ამ პათოგენის სწრაფი
აღმოჩენის მეთოდის შემუშავებას უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა ეპიდემიოლოგიური და
სანიტარულ-ჰიგიენული თვალსაზრისით,

რადგან ბრუცელას

გვარის ბაქტერიების

კულტივირება ამ პათოგენით დაბინძურებული სინჯებიდან რთული და ხანგრძლივი
პროცესია (2-3 კვირა) [147].
ფაგები პერსპექტიულ ბიოინდიკატორებად შეიძლება ჩაითვალოს არა მარტო
დაბინძურების განსაზღვრის თვალსაზრისით, არამედ დაბინძურების წყაროს დადგენის
თვალსაზრისითაც.

1.8. წყალსატევების დაბინძურების ხარისხის შეფასება ფიზიკური, ქიმიური
და ბიოლოგიური მახასიათებლებით
წყლის
გულისხმობს

ხარისხი

ფასდება

ფიზიკურ,

ქიმიურ

შესაბამის
და

სტანდარტებთან

ბიოლოგიურ

მიმართებაში,

მახასიათებლებს.

რაც

სხვადასხვა

წყალსატევისათვის, მისი გამოყენების დანიშნულებიდან გამომდინარე, განსხვავდება
სტანდარტებიც: სასმელი წყლის შესაფასებელი სტანდარტი, საცურაო დანიშნულების
წყალსატევის

სისუფთავის

შესაფასებელი

სტანდარტი,

წყალსატევის

ეკოსისტემის

მდგომარეობის შესაფასებელი სტანდარტი და სხვ. მაგალითად ამერიკის შეერთებულ
შტატებში გარემოს დაცვის სააგენტოს მიერ შემუშავებულ სტანდარტში (U.S. Environmental
Protection

Agency)

წყლის

დაბინძურების

ხარისხის

შესაფასებელი

ერთ-ერთი

მნიშვნელოვანი ბიოლოგიური მახასიათებლის-ფეკალური ნაწლავის ჩხირის რაოდენობა
საცურაო დანიშნულების წყალსატევში ნაკლები უნდა იყოს 200 უჯრ/100მლ-ზე, სათევზაო
და

სანაოსნო

მოხმარების

დანიშნულების

საყოფაცხოვრებო

წყალსატევისათვის
წყალში

<1000უჯრ/100მლ-ზე,

<2000უჯრ/100მლ-ზე,

ხოლო

მეორადი
სასმელი
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წყლისათვის ფეკალური ნაწლავის ჩხირის რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს
1უჯრ/100მლ-ზე [41].
ინგლისში არსებული ერთ-ერთი სტანდარტის მიხედვით (Blue Flag and Water
Quality)

საცურაო

დანიშნულების

წყალსატევის

წყლის

ხარისხის

მონიტორინგი

მიმდინარეობს რეგულარულად (სინჯების აღება საბანაო სეზონზე წარმოებს ყოველ მე-4
დღეს)

და

განისაზღვრება

სამი

სხვადასხვა

ბიოლოგიური

მახასიათებელი:

კოლიფორმების საერთო რაოდენობა, ფეკალური კოლიფორმების რაოდენობა და
ფეკალური ენტეროკოკის რაოდენობა. ,,ლურჯი დროშის” საცურაო წყლის სტანდარტის
მიხედვით ცურვა დასაშვებია მაშინ, როცა საერთო კოლიფორმების რაოდენობა
<500უჯრ/100მლ-ზე, ფეკალური კოლიფორმების რაოდენობა <100უჯრ/100მლ-ზე და
ფეკალური ენტეროკოკის რაოდენობა <100უჯრ/100მლ-ზე. თუ საცურაო წყლის ხარისხი
მოცემულ სტანდარტს შეესაბამება, სანაპიროზე ლურჯი დროშაა აღმართული, რაც
ნიშნავს რომ ბანაობა ნებადართულია, წინააღმდეგ შემთხვევაში დროშა დაბლაა
დაწეული, ანუ ბანაობა აკრძალულია [41].
სტანდარტებზე დამოკიდებულებით შესაბამისი სააგენტოები

აშშ-ში იღებენ

გადაწყვეტილებას, თუ რა მიზნით იქნება ბუნებრივი წყალსატევი გამოყენებული და
გამოაქვთ დადგენილება მისი მდგომარეობის შესახებ. ბუნებრივი წყალსატევების
განსხვავებული ექსპლუატაცია იწვევს მათი ეკოსისტემის ინდივიდუალურ ცვლილებას.
ამიტომაც ჩნდება სტანდარტების დახვეწის მოთხოვნა. გარდა ამისა, მათი მდგომარეობა
პირდაპირ არის დამოკიდებული გარემოს ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე. მეცნიერები,
სხვადასხვა ქვეყნებში, ცდილობენ შექმნან ისეთი ტესტ-სისტემები, რომლებიც ზუსტად
განსაზღვრავენ დაბინძურების მიზეზსა და წყაროს. ამასთან მათი ერთ-ერთი მთავარი
ამოცანაა დაბინძურებული წყალსატევების

მდგომარეობა

გააუმჯობესონ

და

მაქსიმალურად მიუახლოვონ მათ პირველად-ბუნებრივ მდგომარეობას.
დედამიწაზე დღეს არსებობს სუფთა მტკნარი წყლის დეფიციტი. ზღვის და ოკეანის
წყალი, რომელიც მარილიანია, ჩვენი პლანეტის ზედაპირული წყლების 97% შეადგენს.
მტკნარი წყლის რესურსის დიდი ნაწილი, კი ტოქსიური და სასმელად გამოუსადეგარია.
ამრიგად, მეტად მნიშვნელოვანია წყლის სისუფთავის შენარჩუნება და დაცვა. წყლის
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ხარისხის შეფასება, მისი შემადგენლობიდან გამომდინარე, კომპლექსური საკითხია და
იგი ჩვენი გარემოს დაცვის წამყვანი მიმართულების განმსაზღვრელია.
ბუნებრივი წყალსატევევბის რიცხვს მიეკუთვნება მდინარეები, ტბები, ზღვები და
ოკეანეები. გარემო პირობების, ეკოსისტემის და ადამიანის მიერ მათი მოხმარების
დანიშნულების

მიხედვით,

წყალსატევების

დაბინძურების

ხარისხის

შესაფასებელი

სტანდარტები განსხვავდება ერთმანეთისაგან. სანაოსნო, რეკრეაციულ-სპორტული,
საცურაო, სათევზაო და ინდუსტრიული გამოყენების წყალსატევები მეტად მნიშვნელოვანი
ობიექტებია. ტოქსიკური ნაერთებს და სხვადასხვა პათოგენური მიკროორგანიზმების დიდ
პოპულაციებს
ექმნება

შეუძლიათ საფრთხე შეუქმნან ადამიანის ჯანმრთელობას. საფრთხე

ველურ

გარემოსაც,

რომელიც

იმავე

წყალს

სასმელად

ან

ცხოველმყოფელობისათვის იყენებს. თანამედროვე კანონები წყალსატევის სისუფთავის
შესახებ უზრუნველჰყოფს მის დაცვას დეგრადაციისაგან.
წყლის

ხარისხის

შეფასება

ეყრდნობა,

მასში

დაბინძურების

სხვადასხვა

ინდიკატორების განსაზღვრას. ფიზიკურ-ქიმიური პარამეტრების გაზომვა, როგორებიც
არის ტემპერატურა, pH, წყალში გახსნილი ჟანგბადი, ელექტრული გამტარობა,
გამჭირვალობა, მარილიანობა, შეტივტივებული ნაწილაკების რაოდენობა და სხვა
ადგილზეა შესაძლებელი, ხოლო მომდევნო, რთული და კომპლექსური სამუშაოების
ჩატარება და ანალიზი ხორციელდება ლაბორატორიაში, რისთვისაც წარმოებს წყლის
სინჯების შეგროვება და ტრანსპორტირება შესაბამის პირობებში. ასეთი სამუშაოების
ჩატარება, როგორც წესი, ხანგრძლივი და ძვირია, ამიტომ მრავალ ქვეყანაში
მონიტორინგის პროგრამები სახელმწიფოს მიერ ფინანსდება.
წყალსატევის დაბინძურების ქიმიური ანალიზის ჩატარებისას მნიშვნელოვანია
განისაზღვროს შემდეგი პარამეტრები: pH, წყალში გახსნილი ჟანგბადი, ელექტრული
გამტარობა, მარილიანობა, ნიტრატები, ორთოფოსფატები, პესტიციდები, ჟანგბადის
ქიმიური მოხმარება (ჟქმ) და ჟანგბადის ბიოლოგიური მოხმარება (ჟბმ). ფიზიკური
პარამეტრების განსაზღვრისას მნიშვნელოვანია ტემპერატურა, გამჭვირვალობა და
შეტივნარებული მყარი ნაწილაკების რაოდენობა.
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წყლის

სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური

ანალიზი

იძლევა

საშუალებას

განისაზღვროს, თუ რამდენად უსაფრთხოა წყალსატევი ადამიანის ჯანმრთელობისათვის.
იგი რამდენიმე პარამეტრის დადგენას მოიცავს. სინჯების დამუშავება ხორციელდება
მიკრობიოლოგიური მეთოდების გამოყენებით. განისაზღვრება ბაქტერიების საერთო
რაოდენობა, საპროფიტული მიკროფლორის რაოდენობა, ფეკალური დაბინძურების
მაჩვენებლები და საჭიროების ჩვენების შემთხვევაში პათოგენური მიკროორგანიზმების
კულტივირება-იდენტიფიკაცია.
პირველ

რიგში

განაპირობებს

ჰიდროსფეროში
საპროფიტების

ჩამდინარე
სწრაფ

ორგანული

გამრავლებას.

ნაერთები
არანაკლებ

მნიშვნელოვანია წყალში ჰეტეროტროფული ბაქტერიების რაოდენობის განსაზღვრა.
ჯამში

ამგვარი

ბაქტერიების

მკვეთრად

მომატებული

რაოდენობა

წყალსატევის

დაბინძურების მაჩვენებელია. წყასატევის დაბინძურების ინდიკატორული ბაქტერიებია
არასპეციფიური კოლიფორმები, Esherichia coli, Pseudomonas aeruginosa და სხვა.
გარემოში მდგრადობის მიხედვით ეს მიკროორგანიზმები ახლოს დგანან ინფექციური
დაავადების გამომწვევ სახეობებთან. მათი მომატებული რაოდენობა წყალსატევში
ფეკალურ დაბინძურებაზე მეტყველებს და ნაწლავური ინფექციებით დაავადების
პოტენციურ შესაძლებლობაზე მიუთითებს. ასეთ შემთხვევებში აუცილებელია წყალში
პათოგენური

მიკროორგანიზმების

დეტექცია

და

იდენტიფიკაცია.

წყლისმიერი

ინფექციების გამომწვევ პათოგენური ბაქტერიების რიცხვს მიეკუთვნება Salmonella typhi,

Salmonela typhimurium, Vibrio cholerae და სხვა.
პათოგენური ბაქტერიების გარემოში იდენტიფიკაციისათვის გამოიყენება როგორც
სტანდარტული ბიოქიმიური, მიკრობიოლოგიური, მოლეკულურ ბიოლოგიური და
ოპტიკური

მეთოდები,

ასევე

თანამედროვე

მეთოდები,

როგორიც

არის

პჯრ

(პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია), სექვენირება და მეტაგენომური ანალიზი.
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1.9. მეტაგენომიკა
მეტაგენომიკა

წარმოადგენს

ორგანიზმთა

მთლიანი

ჯგუფების

გენეტიკურ

შიგთავსზე პირდაპირი წვდომის გენომური ტექნოლოგიების და ბიოინფორმატიკის
ხელსაწყოების ნაკრებს. ბოლო 5-10 წლის განმავლობაში მეტაგენომიკამ განაპირობა
მნიშვნელოვანი წინსვლები ისეთ სფეროებში, როგორიცაა მიკრობული ეკოლოგია,
ევოლუცია და ბიომრავალფეროვნება. ბევრი კვლევითი ლაბორატორია არის ამ
საქმიანობაში ჩართული. აქტივობების რაოდენობის ზრდასთან ერთად იზრდება
მეთოდოლოგიური ცოდნა, რაც განაპირობებს ამ სფეროს სამომავლო განვითარებას.
ბოლო
ეკოლოგიაში

ათწლეულში
არის

ერთ-ერთი

მეტაგენომიკის

უმნიშვნელოვანესი

დანერგვა

და

მოვლენა

განვითარება.

მიკრობულ

მეტაგენომიკა

წარმოადგენს ბუნებრივ ნიმუშში მოცემული გენომის პირდაპირ გენეტიკურ ანალიზს.
სფერო დაიწყო გარემო დნმ-ს კლონირებით, რასაც მოჰყვა ფუნქციონალური გამოსახვის
სკრინინგი [45], რასაც სწრაფადვე დაემატა გარემო დნმ-ს პირდაპირი რანდომული
სეკვენირება „საფანტის თოფის გასროლის“ მეთოდის მიხედვით [46,47]. ამ საწყისმა
პროექტებმა არამარტო გვიჩვენა მეტაგენომური მიდგომის პრინციპის მტკიცებულებები,
არამედ, გამოავლინა ფუნქციონალური გენების უზარმაზარი მრავალფეროვნება ჩვენს
გარშემო არსებულ მიკრობულ სამყაროში [48].
მეტაგენომიკა სწავლობს გარემოს ნიმუშში არსებულ ყველა მიკროორგანიზმის
გენების

ნაკრებს

-

მეტაგენომს.

მეტაგენომური

ანალიზი

საშუალებას

იძლევა

განვსაზღვროთ გამოსაკვლევი ნიმუშის სახეობრივი მრავალგვარობა, მიკროორგანიზმის
კულტივირების და გამოყოფის გარეშე. ძირითადი უპირატესობა მეტაგენომური მიდგომის
გამოყენებისა არის აღრიცხვა არა მხოლოდ კულტივირებული მიკროორგანიზმებისა,
არამედ

არაკულტივირებულებისაც.

ძირითადი

წვლილი

აღმოჩნდა,

თანასაზოგადოების

რომ

სახეობრივ

ასეთ

ორგანიზმებს

შეაქვთ

მრავალფეროვნებაში

[44].

მეტაგენომიკა საშუალებას იძლევა დეტალურად შევისწავლოთ თანასაზოგადოების
მრავალფეროვნება, ეს კი ნიშნავს გამოვარკვიოთ მათი ფუნქციონირების მექანიზმები,
განვსაზღვროთ მეტაბოლური ურთიერთკავშირები. მეტაგენომიკის ფართო განვითარება
განპირობებულია ახალი თაობის სექვენირების მეთოდების გავრცელებით. ისინი
40

საშუალებას

იძლევიან

მივიღოთ

თანასაზოგადოების

ყოველი

მიკროორგანიზმის

პრაქტიკულად ყველა გენის თანამიმდევრობა. რადგანაც დნმ-ს სექვენირებაზე ფასი
ყოველდღიურად ეცემა, ასეთი ანალიზი უფრო ხელმისაწვდომი ხდება [44].
მეტაგენომიკა გვაძლევს წვდომას მიკრობული საზოგადოების ფუნქციონალური
გენების შემადგენლობაზე, რის შედეგადაც ვიღებთ უფრო ფართო აღწერას, ვიდრე
ფილოგენეზური

კვლევის

შემთხვევაში,

რომელიც

ძირითადად

ერთი

გენის

მრავალფეროვნებას ეფუძნება, მაგალითად 16S რიბოსომული რნმ გენისას. თავის მხრივ,
მეტაგენომიკა

გვაძლევს

გენეტიკურ

ინფორმაციას

პოტენციური

ახალი

ბიოკატალიზატორების ან ფერმენტების, დაუმუშავებელი ორგანიზმების ფუნქციასა და
ფილოგენეზს შორის გენომური კავშირების და თანასაზოგადოების ევოლუციური
პროფილების

ფუნქციისა

და

სტრუქტურის

შესახებ.

მას

შესაძლოა

დაემატოს

მეტატრანსკრიპტომური ან მეტაპროტეომიკური მიდგომები გამოხატული ქმედებების
აღწერის მიზნით [49, 50]. მეტაგენომიკა აგრეთვე წარმოადგენს მიკრობული ფუნქციის
ახლებური

ჰიპოთეზის

დაფუძნებული

გენერირების

მძლავრ

ფოტო-ჰეტეროტროფიის

ხელსაწყოს.

ან ამიაკურ-მჟანგავი

პროტეოროდოფსინზე
არქეების

აღმოჩენა

ადასტურებს ამ ფაქტს [51, 52].
ტერმინი „მეტაგენომიკა’’ (METAGENOMICS) პირველად იქნა გამოყენებული: ჯო
ჰანდელსმანი, ჯონ კლარდი, რობერტ გუდმანი, შონ ბრედი და სხვების მიერ 1998 წლის
პუბლიკაციაში. ტერმინი „მეტაგენომი’’ წარმოიქმნა იმ იდეიდან, რომ გარემოდან
შეგროვილი გენების ნაკრები შეიძლება გავაანალიზოთ მსგავსად იმისა, თუ როგორ
ვაანალიზებთ მთლიან გენომებს. კევინ ჩენისა და ლაიორ პეტჩერის (კალიფორნიის
უნივერსიტეტ ბერკლის მკვლევარები) მიერ განსაზღვრულ იყო მეტაგენომიკა, როგორც
გენომიკის

თანამედროვე

მეთოდების

გამოყენება

ცალკეული

სახეობების

ლაბორატორიული კულტივირებისა და იზოლირების აუცილებლობის გარეშე [44].
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1.9.1. მეტაგენომიკის ისტორია
დიდი ხნის განმავლობაში დნმ-ის წყაროდ მიკროორგანიზმების გენომების
სექვენირებისას გამოიყენებოდა, როგორც წესი ერთნაირი უჯრედების კულტურები,
მაგრამ მეტაგენომიკის ადრეულმა გამოკვლევებმა ცხადყო, რომ მრავალ საარსებო
გარემოში

არსებობენ

ლაბორატორიულ

მიკროორგანიზმების

კულტურებში

და

დიდი

შესაბამისად

ჯგუფები,
მათი

რომელთა

გენომების

გაზრდაც

სექვენირება

შეუძლებელია. ამ ადრეულ შრომებში სწავლობდნენ 16S რიბოსომული რნმ-ის
თანამიმდევრობას, რომელიც საკმაოდ მოკლეა, ხშირად კონსერვატულია ერთი
სახეობის ფარგლებში და როგორც წესი განსხვავდებიან სახეობიდან სახეობამდე.
სხვადასხვა საარსებო გარემოში აღმოჩენილი 16S რიბოსომული რნმ-ის მრავალი
თანამიმდევრობა არ მიეკუთვნება არც ერთ კულტივირებულ სახეობას, ეს მოწმობს იმას,
რომ არსებოს უამრავი არაიზოლირებული მიკროორგანიზმი. ამ გამოკვლევებმა
გვიჩვენა, რომ

გარემოში აღმოჩენილი სახეობების მხოლოდ 1% მიეკუთვნება

კულტივირებულთა რიცხვს. ამ სფეროში მოლეკულურ გამოკვლევებს საწყისი დაუდო
ნორმან პეისმა კოლეგებთან ერთად. 16S რიბოსომული რნმ-ის თანამიმდევრობის
მრავალფეროვნების

შესასწავლად

იყენებდნენ

პჯრ

მეთოდს.

ამ

გამოკვლევის

საფუძველზე პეისმა წამოაყენა დნმ-ს კლონირების იდეა უშუალოდ გარემოს ნიმუშებიდან
1985 წელს. 1991 წელს პეისმა და მისმა კოლეგებმა გამოაქვეყნეს პირველი ცნობა
გარემოს ნიმუშებიდან დნმ-ს კლონირების და იზოლაციის შესახებ, თუმცა არსებული
მეთოდოლოგია

საშუალებას

იძლეოდა

მხოლოდ

ძალიან

კონსერვატიულ,

არაცილაკოდირებულ გენებთან მუშაობის. ამ მეთოდმა საშუალება მისცა დაემტკიცებინათ
მორფოლოგიურ - მიკრობიოლოგიური კვლევების გზით მიკროორგანიზმების დიდი
სახეობრივი

მრავალფეროვნება,

რამაც

საფუძველი

დაუდო

ლაბორატორიული

კულტივირების მეთოდების ჩამოყალიბებას. 1995 წელს ჰილიმ გამოაქვეყნა ცნობა
გარემოს ნიმუშებიდან მიღებული რთული ლაბორატორიული მიკროორგანიზმების
ფუნქციონალური გენების მეტაგენომური იზოლაციის შესახებ. ედვარდ დელონგი,
რომელმაც დატოვა პეისის ლაბორატორია, თავისი შრომებით გახდა ფუძემდებელი 16S
რიბოსომულ რნმ-ზე დაყრდნობილი გარემოს მიკროორგანიზმების ფილოგენიის. მისმა
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ჯგუფმა დაიწყო ზღვის მიკროორგანიზმების გენეტიკური მასალის ბიბლიოთეკის
შეგროვება [44].
2002 წელს მია ბრეიტბარდმა, ფორესტ როუერმა და მათმა კოლეგებმა გარემოს
ნიმუშების სეკვენირების გამოყენებით „საფანტის მეთოდით’’ გამოიკვლიეს, რომ 200 ლ
ზღვის წყალში არის 5000 სახეობის ვირუსი. შემდდგომმა გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ
ადამიანის ფეკალიებში 1000-ზე მეტი სახეობის ვირუსია, ხოლო ზღვის ფსკერის
დანალექის 1კგ შესაძლებელია მილიონზე მეტი სახეობის ვირუსს შეიცავდეს, მათ შორის
შესაძლებელია იყოს ბაქტერიოფაგებიც. პრაქტიკულად ყველა ეს ვირუსი მიეკუთვნებოდა
ახალ სახეობებს. 2004 წელს მთლიანად იქნა სექვენირებული დნმ მჟავე მაღაროდან. ამ
კვლევების წყალობით შესაძლებელი გახდა მიეღოთ იმ ბაქტერიების სახეობების
მთლიანი ან თითქმის მთლიანი გენომები, რომელთა კულტივირებაც აქამდე ვერ
ხერხდებოდა ლაბორატორიებში. 2003 წლის დასაწყისში კრეიგ ვენტერმა პროექტ
„ადამიანის

გენომის“

პარალელური

პროექტის

მეთაურმა,

ორგანიზება

გაუწია

ექსპედიციას, რომლის მიზანი იყო, მთელს დედამიწაზე ოკეანის წყლის ნიმუშების
შეგროვება (Global Ocean Sampling Expedition GOS). ყველა ნიმუში იყო სექვენირებული
„საფანტის მეთოდით“ - მიზანი ახალი ორგანიზმების გენომების იდენტიფიცირება.
სარგასის ზღვაში იყო განსაზღვრული 2000 -მდე სხვადასხვა ბაქტერიის დნმ. მათ შორის
148 ახალი სახეობის ბაქტერიებისა. 2005 წელს შტეფან შუსტერმა და მისმა კოლეგებმა
პენსილვანიის

უნივერსიტეტიდან

მაღალმწარმოებლური

გამოაქვეყნეს

გარემოს

ნიმუშიდან

სექვენირების (პიროსექვენირება) საშუალებით მიღებული

პირველი თანამიმდევრობა [44].
ადამიანის მეტაგენომიკის რამოდენიმე პროექტი იმყოფება კვლევების სხვადასხვა
ეტაპზე, ან უკვე დასრულებულია, მათ შორის კანისა და კუჭნაწლავის მიკროფლორის
ანალიზი. ორგანიზმის სრული ბაქტერიალური სურათის მიღება საჭიროებს დიდ
ძალისხმევას,

რაც

განპირობებულია

მიკროორგანიზმების

უამრავი

სახეობრივი

მრავალფეროვნებით. 2007- 2008 წლებში ჩაშვებული იყო პროექტი სახელწოდებით
„ადამიანის მიკრობიომი’’. 2011 წელს წარმოადგინეს ზოგიერთი შედეგი [44].
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1.9.2 ნიმუშების შეგროვება და დამუშავება
მეტაგენომიკის სფეროში,
დამუშავებას,

სეკვენირების

განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ნიმუშების

ტექნოლოგიას,

აწყობას,

ბინირებას,

ანოტაციას,

ექსპერიმენტალურ დიზაინს, სტატისტიკურ ანალიზს, მონაცემთა შენახვას და გაზიარებას
(სქემა. 1) .
ნიმუშის

დამუშავება

არის

პირველი

და

ყველაზე

მნიშვნელოვანი

ნაბიჯი

მეტაგენომიკის ნებისმიერ პროექტში. ექსტრაქტირებული დნმ უნდა შეიცავდეს ყველა იმ
უჯრედს, რომელიც ნიმუშშია და უნდა მოხდეს საკმარისი რაოდენობის მაღალი ხარისხის
ნუკლეინის მჟავების მიღება შემდგომში გენოთეკის შესაქმნელად და სეკვენირებისთვის.
დამუშავებას

სჭირდება

სპეციფიური

პროტოკოლი

ნიმუშის

თითოეულ

ტიპთან

მიმართებით. ხელმისაწვდომია დნმ-ს ექსტრაქციის სხვადასხვა მეთოდი [47,53,54].

ექსპერიმენტალური დიზაინი
ნიმუშის შეგროვება
ნიმუშის დანაწევრება
დნმ-ს ექსტრაქცია
დნმ-ს სეკვენირება
აწყობა

ბინირება

ანოტაცია
სტატისტიკური ანალიზი
მონაცემთა შენახვა

მეტამონაცემები

მონაცემების გაზიარება

სქემა 1. ტიპიური მეტაგენომის პროექტის სტრუქტურული სქემა. წვრილი ისრები მიუთითებს იმ
ნაბიჯებს, რომელთა გამოტოვებაც შესაძლებელია.
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თუ

მიზნობრივი

თანასაზოგადოება

ასოცირებულია

მასპინძელთან

(მაგ:

უხერხემლოები ან მცენარეები), ასეთ შემთხვევაში ფრაქციონირება ან სელექციური
ლიზისია საჭირო იმისთვის, რომ მოხდეს მინიმალური მასპინძელი დნმ-ს მიღება [53,56].
ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მაშინ, როცა მასპინძელი გენომი დიდია და ის ძლევს
მიკრობული საზოგადოების თანმიმდევრობას სეკვენირების მცდელობის შემთხვევაში.
ფიზიკური დანაწევრებაც შეიძლება გამოვიყენოთ, როცა თანასაზოგადოების გარკვეული
ნაწილი წარმოადგენს ანალიზის მიზანს, მაგალითად ზღვის წყლის ნიმუშები ვირუსის
შემთხვევაში. ამ შემთხვევში მიზნობრივი ფრაქციის გასამდიდრებლად შესაძლებელია
სელექციური ფილტრაციის ან ცენტრიფუგირების ეტაპების დიაპაზონის ან თუნდაც
გამდინარე ციტომეტრიის გამოყენება [47, 57, 58]. საჭიროა ფრაქციონირების ეტაპების
შემოწმება, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მიზნობრივი ნაწილის სათანადო გამდიდრება
და არამიზნობრივი მასალის დაბინძურება კი მინიმალური იყოს.
ნიმუშებიდან უჯრედების ფიზიკური განცალკევება ან იზოლაცია შეიძლება აგრეთვე
მნიშვნელოვანი იყოს დნმ-ს კონცენტრაციის მაქსიმალურად გასაზრდელად ან იმისთვის,
რომ თავიდან ავიცილოთ ფერმენტული ინჰიბიტორების (როგორიცაა ჰუმუსის მჟავები)
თანაექსტრაქცია, რასაც შესაძლოა გავლენა ჰქონოდა შემდგომ დამუშავებაზე. ეს
სიტუაცია გვხვდება ნიადაგის მეტაგენომის პროექტებში და მნიშვნელოვანი სამუშაოა
ჩატარებული საკითხის მოსაგვარებლად [54]. ნიადაგის სტრუქტურის უჯრედების
პირდაპირ ლიზისს არაპირდაპირ ლიზისთან შედარებით (მაგ: ნიადაგიდან უჯრედების
განცალკევების შემდგომ) გააჩნია გაზომვადი გადახრა მიკრობული მრავალფეროვნების,
გამოყოფილი დნმ-ს კონცენტრაციისა და მიღებული თანმიმდევრობის ფრაგმენტის
სიგრძის თვალსაზრისით [54]. ნიადაგზე ჩატარებული

გარკვეული ტიპი (როგორიცაა

ბიოფსია ან გრუნტის წყალი) ხშირად გვაძლევს დნმ-ს ძალიან ცოტა რაოდენობას [59].
სეკვენირების ტექნოლოგიებისთვის გენოთეკის წარმოებას სჭირდება დნმ-ს მაღალი
ნანოგრამული ან მიკროგრამული ოდენობა და შესაძლოა საჭირო გახდეს საწყისი
მასალის ამპლიფიკაცია. მრავალჯერადი ჯაჭვის ჩანაცვლების ამპლიფიკაცია (MDA)
რანდომული ჰექსამერების და ფაგების phi29 პოლიმერაზის გამოყენებით. არის ერთი
ალტერნატივა, რომელიც გამოიყენება დნმ-ს გამოსავლიანობის გასაზრდელად. ამ
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მეთოდს შეუძლია დნმ-ს ფემტოგრამების გაზრდა, რათა წარმოიქმნას პროდუქტის
მიკროგრამები და შესაბამისად ფართოდ გამოიყენება ერთი უჯრედის გენომში და
გარკვეული მასშტაბით მეტაგენომიკაში [60,61]. როგორც ამპლიფიკაციის ნებისმიერი
მეთოდის

შემთხვევაში,

ასოცირებულია
თანმიმდევრობის

აქაც

რეაგენტის

არსებობს

პოტენციური

დაბინძურებასთან,

გადახრასთან

ამპლიფიკაციის

პრობლემები,

ქიმერების
შემთხვევაში

რომლებიც

ფორმირებასა
და

მათი

და

გავლენა

დამოკიდებულია საწყისი მასალის ოდენობასა და ტიპზე და ამპლიფიკაციის რაუნდების
საჭირო

რაოდენობაზე,

რომლებიც

მნიშვნელოვანია

ნუკლეინის

მჟავის

საჭირო

რაოდენობის მისაღებად. ამ საკითხებს შესაძლოა ქონდეთ მნიშვნელოვანი გავლენა
მეტაგენომური თანასაზოგადოების შემდგომ ანალიზზე [59] და შესაბამისად საჭიროა იმის
გათვალისწინება თუ სადაა დასაშვები ამპლიფიკაცია.

1.9.3. სექვენირება შემთხვევითი ფრაგმენტირების გამოყენებით
ბოლო 10 წლის განმავლობაში მეტაგენომური სეკვენირება „საფანტის თოფის
გასროლის“ მეთოდის მიხედვით სენგერის კლასიკური მეთოდიდან თანდათანობით
გადავიდა

შემდგომი

თაობის

სეკვენირებაზე

(NGS).

თუმცა,

სენგერის

მიხედვით

სეკვენირება კვლავ ითვლება ოქროს სტანდარტად, შეცდომის დაბალი მაჩვენებლების
გამო, ე.წ „რიდების“ დიდი სიგრძის (>700 bp) და ჩანართების დიდი ზომის გამო (მაგ: > 30
კბ

ფოსმიდებისთვის

ან

ბაქტერიული

ხელოვნური

ქრომოსომებისთვის

(BACs)).

თითოეული ამ ასპექტთაგანი გააუმჯობესებს აწყობის შედეგებს „საფანტის თოფის
გასროლის“ მეთოდის მონაცემებისთვის და სენგერის სეკვენირება შეიძლება კვლავ
გამოყენებადი იყოს, თუ ამოცანას წარმოადგენს თითქმის დასრულებული გენომები
დაბალი მრავალფეროვნების მქონე გარემოში [62]. სენგერის მეთოდით სეკვენირების
უარყოფით მხარეს წარმოადგენს უფრო შრომატევადი კლონირების პროცესი მის
ასოცირებულ გადახრაში იმ გენებთან მიმართებით, რომელიც ტოქსიკურია კლონირების
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მასპინძელისთვის [63] და მთლიანი ღირებულება თითო გიგაბაზაზე (დაახლოებით 400
000 ა.შ.შ.დოლარი).
პირველი

ფართოდ

გამოყენებული

სექვენირების

მეთოდი

შემთხვევითი

ფრაგმენტირების გზით - ეს არის „საფანტის მეთოდი’’. ის მდგომარეობს შემდეგში:
ნიმუშიდან გამოყოფილი დნმ ჰიდროლიზდება შემთხვევით ფრაგმენტზე. შემდეგ
მოლეკულარული კლონირების მეთოდებით მიღებული ფრაგმენტებიდან იქმნება
კლონების ბიბლიოთეკა. დნმ - ის თანამიმდევრულობა განისაზღვრება სენგერის
სექვენირების მეთოდით. შემდეგ ხდება გენომის შეგროვება. სექვენირება საშუალებას
გვაძლევს მივიღოთ ინფორმაცია წარმოდგენილი ნიმუშების ორგანიზმების გენებზე. ამ
გენების პროდუქტების ფუნქციონალური აღწერა საშუალებას გვაძლევს განვსაზღვროთ
თანასაზოგადოების

მეტაბოლური

ურთიერთკავშირი.

მოლეკულური

კლონირების

მეთოდში სტადიების არსებობა ხდის მას საკმაოდ შრომატევადს. ამასთან, 2016 წლიდან
სექვენირება სენგერის მიხედვით უკვე აღარ გამოიყენება გენომების თანმიმდევრობების
განსასაზღვრად. ახალი თაობის სექვენირების მეთოდები საშუალებას იძლევიან მივიღოთ
იმ ორგანიზმების გენომების თანამიმდევრობა, რომლებიც არიან გარემოს ნიმუშებში,
უფრო სწრაფად და მილეკულური კლონირების სტადიების გარეშე. ასეთი ანალიზის
დროს, ნიმუშიდან აღებული დნმ-ს ნაკრებში ჭარბობს თანამიმდევრობა, რომელიც
მიეკუთვნება

უფრო

უზრუნველვყოთ

ფართოდ

მცირედ

წარმოდგენილ

წარმოდგენილი

ორგანიზმებს.

ორგანიზმების

იმისათვის,

გენომების

რომ

საკმარისი

გადაფარვა, აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს გარემოს ნიმუშის დიდი მოცულობა.
მეორე მხრივ სექვენირების

მეთოდების

შემთხვევით ხასიათს (ნიმუშიდან დნმ-ს

თანმიმდევრობის შემთხვევითი ფრაგმენტირება) მივყავართ იქით, რომ მრავალი
ორგანიზმის
შეუმჩნეველნი

თანმიმდევრულობა,
კულტივირების

რომლებიც

ტრადიციული

შესაძლებელია

მეთოდების

დარჩენილიყვნენ

გამოყენებისას,

იქნებიან

ანალიზისთვის ხელმისაწვდომნი მათი გენომური დნმ-ს თანმიმდევრობის

მცირე

მონაკვეთების სახით მაინც [44].
NGS ტექნოლოგიებიდან როგორც 454/Roche, ასევე Illumina/Solexa-ს სისტემები
ფართოდ გამოიყენება მეტაგენომურ ნიმუშებში. ხელმისაწვდომია ამ ტექნოლოგიების
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სრული აღწერა [64,65], მაგრამ აქ მოცემულია მოკლე შეჯამება, სადაც განსაკუთრებული
ყურადღება ეთმობა მეტაგენომურ გამოყენებას.
454/Roche-ს სისტემა იყენებს ემულსიის პოლიმერაზის ჯაჭვურ რეაქციას (ePCR)
რანდომული

დნმ-ს

ფრაგმენტების

კლონურად

გასაძლიერებლად,

რომელიც

დაკავშირებულია მიკროსკოპულ ნაწილაკებთან. ნაწილაკები ილექება პიკოტიტრირების
ფირფიტის კედლებზე და შემდგომ ხდება მათი ინდივიდუალური და პარალელური
პიროსეკვენირება. პიროსეკვენირების პროცესი მოიცავს ოთხივე დეზოქსინუკლეოტიდ
ტრიფოსფატის თანმიმდევრულ დამატებას, რომელიც თუ ერთვის ნიმუშის ჯაჭვს,
გაერთიანებულია დნმ-ს პოლიმერაზით. პოლიმერიზაციის ეს რეაქცია წარმოშობს
პიროფოსფატს, რომელიც გარდაიქმნება ორი ფერმენტული რეაქციის მეშვეობით
იმისთვის, რომ წარმოშვას სინათლე. სინათლის წარმოშობის ~1.2 მილიონი რეაქცია
გამოვლენილია პარალელურად დამუხტული კავშირის მქონე მოწყობილობის (CCD)
კამერაში და გარდაქმნილია ნიმუშის მოქმედ თანმიმდევრობად.

ამ პროცესში

მეტაგენომიკურ გამოყენებასთან მიმართებით მნიშვნელოვანია ორი ასპექტი. პირველი
ის,

რომ ePCR-ები წარმოშობენ ხელოვნურ განმეორებით თანმიმდევრობებს, რაც

გავლენას იქონიებს გენების რაოდენობის ნებისმიერ გამოთვლაზე. სეკვენირების
მიმდინარეობის

მონაცემთა ხარისხისთვის

მეტად

მნიშვნელოვანია განმეორებითი

თანმიმდევრობების რაოდენობის ცოდნა. განმეორებების იდენტიფიკაცია და გაფილტვრა
შესაძლებელია ბიოინფორმატიკის ხელსაწყოების მეშვეობით [66,67]. მეორე, სინათლის
ინტენსივობა, რომელიც წარმოიშობა როცა პოლიმერაზა გადის ჰომოპოლიმერში, ხშირ
შემთხვევაში რთულია დავუკავშიროთ ნუკლეოტიდების პოზიციის არსებულ რაოდენობას.
ჩვეულებრივ, ეს იწვევს ჩართვის ან წაშლის შეცდომებს ჰომოპოლიმერებში და შეიძლება
გამოიწვიოს მაჩვენებლის ჩარჩოს ძვრა, თუ ცილის კოდირების თანმიმდევრობა (CDS)
მოცემულია ერთ მაჩვენებელში. ამ ტიპის შეცდომა შეიძლება გაერთიანებული იყოს CDS
პროგნოზირების მოდელში, რასაც შედეგად მოყვება მაღალი, თუმცა არა სრულყოფილი
სიზუსტე [68]. მიუხედავად ამ ნაკლოვანებებისა, ბევრად დაბალი ღირებულების გამო,
კერძოდ ~20 000 ა.შ.შ. დოლარი თითო გიგაბაზა წყვილზე, 454/Roche პიროსექვენირება
წარმოადგენს პოპულარულ არჩევანს „საფანტის თოფის გასროლის“ მეთოდით
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მეტაგენომიკის

შემთხვევაში.

დამატებით,

454/Roche

ტექნოლოგია

იძლევა

იმის

საშუალებას, რომ მივიღოთ 600-800bp „რიდის“ სიგრძე, რომელიც საკმაოდ გრძელია
იმისთვის, რომ მინიმალური იყოს „რიდის“ რაოდენობის დანაკარგი, რომლის ანოტაციაც
შესაძლებელია [69]. ნიმუშის მომზადებაც ოპტიმიზებულია ისე, რომ ათობით ნანოგრამი
დნმ საკმარისია ერთმიმართულებიანი გენოთეკის სეკვენირებისთვის [70,71], თუმცა,
დაწყვილებული დაბოლოებების სეკვენირებას შეიძლება დასჭირდეს მიკროგრამული
რაოდენობა.

უფრო

მეტიც,

454/Roche

სეკვენირების

პლატფორმა

გვთავაზობს

მულტიპლექსირებას, რაც იძლევა დაახლოებით 12 ნიმუშის ანალიზის საშუალებას
~500Mbp ერთ გაშვებაზე.
Illumina/Solexa ტექნოლოგია აჩერებს რანდომულ დნმ ფრაგმენტებს ზედაპირზე
და შემდეგ ახორციელებს მყარი ზედაპირის PCR ამპლიფიკაციას, რის შედეგადაც ვიღებთ
იდენტური დნმ ფრაგმენტების ჯგუფს. შემდგომ მათი სეკვენირება ხდება შექცევადი
ტერმინატორებით სინთეზით სეკვენირების პროცესში [72]. ჯგუფის სიმჭიდროვე ძალიან
მაღალია, ასობით მილიონი „რიდი“ თითო ზედაპირის არხზე და 16 არხი თითო გაშვებაზე
HiSeq2000

ინსტრუმენტზე. წაკითხვის სიგრძე აღწევს 150bp-ს და დაჯგუფებული

ფრაგმენტების სეკვენირება შესაძლებელია ორივე ბოლოდან. ერთი ჩანართიდან ორი
ურთიერთგადაფარული 150bp
დაახლოებით

300bp

უწყვეტი

დაწყვილებული „რიდიდან“ შეგვიძლია მივიღოთ
თანმიმდევრული

ინფორმაცია.

ერთ

არხში

მოსალოდნელია ~60 Gbp გამოსავლიანობა. Illumina/Solexa-ს სისტემატიური შეცდომები
შეზღუდული სახისაა, თუმცა მონაცემთა ზოგიერთ კრებულში აღინიშნა შეცდომების
მაღალი მაჩვენებელი წაკითხვის ბოლო ნაწილში [73]. „რიდის“ ამოჭრა კარგი
სტრატეგიაა „ცუდ“ მონაცემთა კრებულში შეცდომების აღმოსაფხვრელად, თუმცა
თანმიმდევრობის ხარისხის სიდიდეებიც უნდა გამოვიყენოთ „ცუდი“ თანმიმდევრობის
გამოსავლენად. ამ ტექნოლოგიის უფრო დაბალი ფასები (~ 50 ა.შ.შ. დოლარი თითო Gbp
-ზე) და მისი წარმატებით გამოყენება მეტაგენომიკაში, აგრეთვე დრაფტი გენომების
გენერირება კომპლექსური მონაცემების კომპლექტიდან [75,76] არის ის, რაც Illumina
ტექნოლოგიას პოპულარულს ხდის. როგორც 454/Roche სეკვენირების შემთხვევაში,
საწყისი მასალა შეიძლება იყოს ისე დაბალი, რომ იყოს 20 ნანოგრამის ტოლი. მაგრამ
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უფრო დიდი ოდენობაა საჭირო (500-100ნგ), როცა დაწყვილებული გენოთეკები კეთდება
უფრო გრძელი ჩანართის გენოთეკებისთვის. Illumina/Solexa ტექნოლოგიის წაკითხვის
შეზღუდული სიგრძე ნიშნავს იმას, რომ აუწყობელი „რიდების“ დიდი ნაწილი საკმაოდ
მოკლე აღმოჩნდეს ფუნქციონალური ანოტაციისთვის 454/Roche ტექნოლოგიასთან
შედარებით

[69].

როცა

მსგავს

შემთხვევაში

რეკომენდებულია

აწყობა,

გასათვალისწინებელია პოტენციური გადახრა, როგორიცაა ნაკლებად გავრცელებული
სახეობების

ჩახშობა

(რომელთა

აწყობაც

შეუძლებელია).

აგრეთვე

გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ზოგიერთ კომპიუტერული პროგრამის პაკეტს (მაგ:MGRAST) შეუძლია აუწყობელი Illumina „რიდის“ ანალიზი, რომლის სიგრძე 75bp ან მეტია.
სეკვენირების

ცალკეული

არხებისთვის

ხელმისაწვდომია

ნიმუშების

მულტიპლექსირება, სადაც შესაძლებელია 500-ზე მეტი ნიმუშის მულტიპლექსირება ერთ
ზოლზე. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ,
არის მუშაობის დრო. მაგალითად, 2 × 100 bp დაწყვილებული ბოლოების სეკვენირების
ანალიზს სჭირდება დაახლოებით 10 დღე HiSeq2000 ინსტრუმენტის შემთხვევაში, ხოლო
454/Roche ტექნოლოგიის შემთხვევაში ეს მაჩვენებელი 1 დღეს უდრის. თუმცა, მუშაობის
უფრო სწრაფი დრო (თუმცა, უფრო მაღალ ფასად, სადაც ერთი Gbp დაახლოებით 600
ა.შ.შ. დოლარია) შეგვიძლია მივიღოთ ახალი Illumina MiSeq ინსტრუმენტის შემთხვევაში.
Illumina/Solexa ტექნოლოგიის ეს პატარა ვერსია შეგვიძლია გამოვიყენოთ სეკვენირების
გენოთეკების ტესტირებისთვის, სანამ დავიწყებთ ანალიზს HiSeq ინსტრუმენტზე უფრო
ღრმა სეკვენირებისთვის. არსებობს სეკვენირების სხვა დამატებითი ტექნოლოგიები,
რომლებიც შესაძლოა გამოდგეს მეტაგენომიკაში გამოსაყენებლად ახლა ან ახლო
მომავალში.
გენომის რესეკვენირებაში ფართოდ გამოიყენება ბიოსისტემის SOLiD სეკვენსერი
[76]. SOLiD-ს გააჩნია შეცდომების ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი ამჟამად არსებული
NGS სეკვენირების ტექნოლოგიებს შორის, თუმცა მას არ შეუძლია მოგვცეს სანდო
წაკითხვა 50 ნუკლეოტიდის ზემოთ. სწორედ ამის გამო შეზღუდულია მისი გამოყენება
აუწყობელი „რიდების“ ფრაგმენტის გენების პირდაპირი ანოტაციისთვის ან დიდი
კონტიგის ასაწყობად. მიუხედავად ამისა, მეტაგენომური მონაცემების ასაწყობად ან
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მონახაზის

გასაკეთებლად

რეფერენს

გენომთან

მიმართებით,

ბოლო

დროს

ჩატარებულმა სამუშაოებმა იმედის მომცემი შედეგები მოგვცა [77]. Roche-საც აქვს უფრო
მცირე მასშტაბის სეკვენსერი, რომელიც პიროსეკვენირებას ეფუძნება და რომლის
გამომუშავებაც 100 Mbp არის და მუშაობის ხარჯებიც დაბალია. ეს სისტემა შეიძლება
გამოსადეგი იყოს, რადგან მეტაგენომების შედარებით დაბალმა დაფარვამ შესაძლოა
მოგვცეს მნიშვნელობის მქონე გენის პროფილები [78]. Ion Torrent (და ბოლო პერიოდში
Ion Proton) არის კიდევ ერთი განვითარებადი ტექნოლოგია და ეფუძნება იმ პრინციპს,
რომ დნმ-ს პოლიმერიზაციის დროს გამოშვებულ პროტონებს შეუძლიათ გამოავლინონ
ნუკლეოტიდების ინკორპორაცია. ეს სისტემა იძლევა 100bp „რიდის“ ფრაგმენტის სიგრძის
გარანტიას და გამომუშავებას 454/Roche-ს სექვენირების სისტემის მაგნიტუდაზე.
Pacific Biosciences-მა (PacBio) გამოუშვა სეკვენირების ტექნოლოგია, რომელიც
ეფუძნება ერთ მოლეკულიან, ნულოვანი რეჟიმის ტალღასატარის ორმოში რეალურ
დროში გამოვლენას. თეორიულად ამ ტექნოლოგიამ თავის RS1 პლატფორმაზე უნდა
მოგვცეს ბევრად უფრო დიდი წაკითხვის ფრაგმენტის სიგრძე ვიდრე სხვა ხსენებულმა
ტექნოლოგიებმა, რაც ხელს შეუწყობდა ანოტაციას და აწყობას. დამატებით, პროცესი
სახელად

სტრობინგი

გააკეთებს

დაწყვილებული

დაბოლოების

მქონე

„რიდის“

ფრაგმენტის იმიტაციას. თუმცა, დაუწყვილებელი „რიდების“ ფრაგმენტის სიზუსტე ამჟამად
85%-ია და რანდომული „რიდების“ ფრაგმენტები „გამოტოვებულია“, რაც ინსტრუმენტს
გამოუსადეგარს ხდის

მეტაგენომური

სეკვენირებისთვის

[79].

Complete

Genomics

გვთავაზობს ტექნოლოგიას, რომელიც დნმ-ს ნანობურთულაკების სეკვენირებას ეფუძნება
კომბინაციურ ზონდი-ანკერის ლიგირებით [80]. მისი „რიდის“ ფრაგმენტის სიგრძე არის 35
ნუკლეოტიდი, რაც საკმაოდ მცირეა და ასევე მსგავსი იქნება მისი გამოყენება საწყისი
აწყობის შემთხვევაშიც.
მიუხედავად იმისა, რომ ახალი სეკვენირების ტექნოლოგიები სრულად არ არის
გამოყენებული და გამოცდილი მეტაგენომის ნიმუშებთან, ისინი წარმოადგენენ საიმედო
ალტერნატივებს და ხარჯების დამატებით შემცირებას.
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1.9.4. ევოლუციურად კონსერვატული გენების სექვენირება
თანასაზოგადოების
ამოიხსნება

გარკვეული

სახეობრივი
გენების

შემადგენლობის
სექვენირების

განსაზღვრის

საშუალებით,

ამოცანა
რომლებიც

თანასაზოგადოებაში არსებულ ყველა ორგანიზმს უნდა გააჩნდეს. გენომური დნმ-ს ასეთი
თანამიმდებრულობის ზოგიერთი მონაკვეთი, როგორიც მაგალითად კოდირებული გენი
16S რიბოსომული რნმ, შედგება მაღალკონსერვატორული თანამიმდევრობისაგან და
ჰიპერვარიაბელური მონაკვეთებისაგან [24]. ეს განსაკუთრებულობა საშუალებას იძლევა
გამოვიყენოთ პრაიმერები სექვენირებისათვის, რომლებიც კომპლემენტარულნი არიან
კონსერვატულ მონაკვეთებთან ჰიპერვარიაბელური მონაკვეთების თანმიმდევრულობის
მისაღებად. მიღებული თანმიმდევრულობები საშუალებას იძლევიან მივაკუთვნოთ
ორგანიზმი ამა თუ იმ სახეობას [44].

1.9.5. აწყობა
თუ კვლევის მიზანია დაუმუშავებელი ორგანიზმების გენომის აღდგენა შემდგომი
დახასიათების მიზნით ან სრული სიგრძის CDS-ის მიღება, და არა თანასაზოგადოების
ფუნქციონალური აღწერა, ასეთ შემთხვევაში განხორციელდება „რიდების“ მოკლე
ფრაგმენტების აწყობა უფრო გრძელი გენომური კონტიგის მისაღებად. არსებული
აწყობის პროგრამების უმრავლესობა შექმნილია დაუწყვილებელი კლონური გენომების
ასაწყობად და მათ გამოყენებას კომპლექსურ პან-გენომურ ნარევებში უნდა მივუდგეთ
სიფრთხილით და მკაცრი შეფასებით. მეტაგენომური ნიმუშების შემთხვევაში შეგვიძლია
გამოვიყენოთ ორი სტრატეგია: რეფერენსზე დაფუძმებული აწყობა (თანა-აწყობა) და
დასაწყისიდან აწყობა. რეფერენსზე დაფუძნებული აწყობა შეიძლება განხორციელდეს
კომპიუტერული პროგრამების პაკეტებით, როგორებიცაა Newbler (Roche), AMOS
http://sourceforge.net/projects/amos/, ან MIRA [81]. ეს კომპიუტერული პროგრამის პაკეტები
შეიცავენ ალგორითმებს, რომლებიც სწრაფია და გააჩნიათ ეფექტური მახსოვრობა და
მათ შემთხვევაში მუშაობის განხორციელება შესაძლებელია ლეპტოპის ზომის მანქანებზე
ორიოდ საათის განმავლობაში. რეფერენსზე დაფუძნებული აწყობა კარგად მუშაობს, თუ
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მეტაგენომური მონაცემთა კრებული შეიცავს თანმიმდევრობებს, სადაც ხელმისაწვდომია
მჭიდროდ დაკავშირებული რეფერენს გენომები. თუმცა, განსხვავება ნიმუშის ნამდვილ
გენომსა და რეფერენსს შორის, როგორიცაა დიდი ჩართვა, წაშლა ან პოლიმორფიზმი,
შეიძლება ნიშნავდეს იმას, რომ აწყობა ფრაგმენტულია და დივერგენციული რეგიონები
არ არის დაფარული. დასაწყისიდან აწყობას სჭირდება გამოთვლის უფრო დიდი
რესურსი. აწყობის ხელსაწყოების მთელი კლასი, რომელიც დე ბრიოინის გრაფას
ეფუძნება, შეიქმნა სპეციალურად მონაცემების დიდი მოცულობის დასამუშავებლად
[82,83]. მანქანის მოთხოვნები დე ბრიოინის ამწყობებთან მიმართებით, როგორიცაა
Velvet [84] ან SOAP [85], კვლავ ბევრად უფრო მაღალია ვიდრე რეფერენსზე
დაფუძნებული

აწყობის

შემთხვევაში

(თანა-აწყობა),

რასაც

ხშირად

სჭირდება

მახსოვრობის ასობით გიგაბიტი ერთ მანქანაზე და მუშაობის დრო ხშირ შემთხვევაში
დღეებია.
ის ფაქტი, რომ მიკრობული თანასაზოგადოების უმრავლესობა (თუ ყველა არა)
შეიცავს

მნიშვნელოვან

ცვლილებას

შტამის

ან

სახეობების

დონეზე,

აწყობის

ალგორითმების გამოყენებას, რომელიც კლონურ გენომებს ითვალისწინებს, ნაკლებად
გამოსადეგს ხდის მეტაგენომიკისთვის.

ბევრ ამწყობში ჩაშენებულმა „კლონურმა“

ვარაუდებმა შეიძლება გამოიწვიოს კონტიგის ფორმირება გარკვეული ჰეტეროგენური
ტაქსონებისთვის სპეციფურ პარამეტრებზე. ახლახანს გამოუშვეს ორი დე ბრიოინის ტიპის
ამწყობი - MetaVelvet და Meta-IDBA [86], რომელიც მოქმედებს ბუნებრივი პოპულაციების
არა-კლონარულობაზე. ორივე ამწყობის მიზანია დე ბრიოინის გრაფაში ქვე-გრაფის
იდენტიფიცირება, რომელიც წარმოადგენს დაკავშირებულ გენომებს. ალტერნატიული
სახით, მეტაგენომური თანმიმდევრობის ნარევი შეიძლება დაიყოს „სახეობების წყვილად“
k-mer ბინინგის მეშვეობით (Titus Brown, პირადი კომუნიკაციები). ეს ქვე-გრაფები ან ქვეპარამეტრები გამოიყენება გენომების კონსესუსის თანმიმდევრობის შესაქმნელად. MetaIDBA-თვის აღინიშნება გაუმჯობესება N50-ის და კონტიგის მაქსიმალური სიგრძის
თვალსაზრისით, როცა შედარებულია კლასიკურ დე ბრიოინის ამწყობთან (მაგ:Velvet ან
SOAP). „მეტაგენომური ამწყობების“ განვითარება ადრეულ ეტაპზეა და ძნელია მათი
სიზუსტის შეფასება ნამდვილი მეტაგენომური მონაცემებისთვის, რადგან არ არსებობს
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რეფერენსები, რომლებთანაც მოხდება შედეგების შედარება. საჭიროა ნამდვილი ოქროს
სტანდარტი (ე.ი. ნამდვილი მონაცემთა კრებული მრავავალფეროვანი მიკრობული
თანასაზოგადოებისთვის,

რომელთა

რეფერენს

თანმიმდევრობა

ცნობილია),

რომელთანაც მოხდება ამწყობების შედარება.
საჭიროა რამდენიმე ფაქტორის გათვალისწინება მეტაგენომური მონაცემების
აწყობის მიზეზების შესასწავლად. ეს დაკავშირებულია ორ მნიშვნელოვან შეკითხვასთან.
პირველი, რა არის სეკვენირების „რიდის“ ფრაგმენტის სიგრძე, რომელიც მეტაგენომური
მონაცემთა კრებუბულის შესაქმნელად გამოიყენება და საჭიროა თუ არა უფრო გრძელი
თანმიმდევრობა

ანოტაციისთვს.

ზოგიერთი

მიდგომა,

მაგალითად:

IMG/M,

უპირატესობას ანიჭებს აწყობილ კოტირებას, სხვა არხები, როგორიცაა MG-RAST [87],
საჭიროებენ მხოლოდ 75bp ან უფრო გრძელ გენების პროგნოზს ან მსგავსების ანალიზს,
რომელიც გვაძლევს ტაქსონომიურ ბინირებას და ფუნქციონალურ კლასიფიკაციას.
მთლიანობაში, რაც უფრო გრძელია თანმიმდევრობის ინფორმაცია, მით უფრო დიდია
ზუსტი ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა. ანოტაციაზე არსებობს ერთი აშკარა
გავლენა: რაც უფრო გრძელია თანმიმდევრობა, მით უფრო მეტი ინფორმაციაა
მოწოდებული,

რაც

ამარტივებს

ცნობილ

გენეტიკურ

მონაცემებთან

შედარების

შესაძლებლობას (მაგ: ჰომოლოგიის კვლევების მეშვეობით [69]). ბინირება და დნმ-ს
ფრაგმენტების კლასიფიკაცია ფილოგენეტიკური და ტაქსონომიური დანიშნულებით
აგრეთვე სარგებელს იღებს გრძელი, მომიჯნავე თანმიმდევრობისაგან და კონკრეტული
ხელსაწყოების (მაგ: ფილოპითია) მუშაობა საიმედოა მხოლოდ გარკვეულ მოჭრის
წერტილზე (მაგ: 1კბ) [88]. მეორე, მოხდა თუ არა მონაცემთა კრებულის აწყობა
მონაცემთა

დამუშავების

მოთხოვნების

შემცირების

მიზნით?

ამ

შემთხვევაში,

ფრაგმენტების კონტიგებად აწყობის ალტერნატივის სახით თითქმის იდენტური წაკითხვის
ფრაგმენტების დაჯგუფება cd-hit-თან [89] ან uclust-თან [90] მოგვცემს მონაცემების
შემცირების შესაძლებლობას. MG-RAST არხი აგრეთვე იყენებს დაჯგუფებას როგორც
მონაცემთა შემცირების სტრატეგიას.
აწყობა

ასოცირებულია

სპეციფიურ

პრობლემასთან,

კერძოდ,

„რიდების“

ცალკეულ ფრაგმენტების ხარისხი უფრო დაბალია და ნაკლებია მათი საიმედოობის
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დონე

„რიდების“

მრავალ

ფრაგმენტთან

შედარებით,

რომლებიც

გენეტიკური

ინფორმაციის იმავე სეგმენტს მოიცავენ. შესაბამისად, წაკითხვის ფრაგმენტების შერწყმა
ზრდის

ინფორმაციის

ხარისხს.

კომპლექსურ

თანასაზოგადოებაში,

სადაც

თანმიმდევრობის სიღრმე ან დაფარვა დაბალია, შეუძლებელია „რიდების“ ბევრი
ფრაგმენტის მიღება, რომელიც დნმ-ს იგივე ფრაგმენტს შეეხება. ასე რომ, აწყობა
წარმოადგენს შეზღუდულ სიდიდეს მეტაგენომიკის შემთხვევაში. სამწუხაროდ, აწყობის
გარეშე შეუძლებელია უფრო გრძელი და კომპლექსური გენეტიკური ელემენტების
(მაგ:CRISPRS) ანალიზი. შესაბამისად, არსებობს მეტაგენომური აწყობის საჭიროება, რათა
მივიღოთ მაღალი საიმედოობის მქონე კონტიგები, რაც გვაძლევს ძირითადი გამეორების
კლასების შესწავლის შესაძლებლობას. თუმცა, აწყობის არცერთი ხელსაწყო არ არის
გადახრის

გარეშე.

შემოთავაზებულია

რამდენიმე

სტრატეგია

აწყობის

სიზუსტის

გასაზრდელად [82], მაგრამ ისეთი სტრატეგიები, როგორიცაა იშვიათი ქი-მერის
მოშორება, უკვე აღარ ითვლება ადეკვატურ მიდგომად, რადგან იშვიათი ქი-მერები აღარ
წარმოადგენენ თანმიმდევრობის შეცდომებს (როგორც ეს თავიდან იყო მიჩნეული),
არამედ ისინი არიან მეტაგენომურ ნარევში ნაკლებად უხვი პან-გენომების წაკითხვის
ფრაგმენტები.

1.9.6. ბინირება
ბინირება წარმოადგენს დნმ-ს თანმიმდევრობების გადახარისხებას ჯგუფებად,
რომელიც

შეიძლება

წარმოადგენდეს

ცალკე

გენომს

ან

გენომებს

მჭიდროდ

დაკავშირებული ორგანიზმებიდან. შემუშავდა რამდენიმე ალგორითმი, რომლებიც
იყენებენ დნმ-ს თანმიმდევრობაში მოცემულ ორი ტიპის ინფორმაციას. პირველი,
სტრუქტურული ბინინგი ითვალისწინებს იმ ფაქტს, რომ გენომებს შენარჩუნებული აქვთ
ნუკლეოტიდების

შემცველობა

(მაგ:

კონკრეტული

GC

ან

ქი-მერების

ჭარბი

გადანაწილება) და ესეც აისახება გენომების თანმიმდევრობის ფრაგმენტში. მეორე,
უცნობი დნმ ფრაგმენტი შეიძლება დაშიფრული იყოს გენისთვის და ამ გენის მსგავსება
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რეფერენს მონაცემთა ბაზაში არსებულ გენებთან შეიძლება გამოყენებულ იქნეს
კლასიფიკაციისთვის და თანმიმდევრობის ბინირებისთვის.
შემადგენლობაზე დაფუძნებული ბინირების ალგორითმები შეიცავს Phylopythia
[88], S-SOM [91], PCAHIER [92,93] და TACAO-ს [93]. ხოლო, უბრალოდ მსგავსებაზე
დაფუძნებული ბინირების კომპიუტერული პროგრამა შეიცავს IMG/M [94], MG-RAST [87],
MEGAN [95], CARMA [96], SOrt-ITEMS [97] და MetaPhyler-ს [98]. არსებობს ბინირების
ალგორითმები,

რომლებიც

ითვალისწინებენ

როგორც

შემადგენლობას,

ასევე

მსგავსებას, მათ შორისაა PhymmBL [99] და MetaCluster [100]. ყველა ეს ხელსაწყო
იყენებს

დაჯგუფების

თანმიმდევრობის

სხვადასხვა

მეთოდს,

მათ

შორის

თვითორგანიზების რუკებს (SOMs) ან იერარქიულ დაჯგუფებას და მუშაობა ხდება
ზედამხედველობის გარეშე ან მომხმარებლის მიერ შეყვანილი მონაცემით, რაც
განსაზღვრავს ბინს.
ბინირების ალგორითმის გამოყენებისას მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ
შეყვანილი მონაცემების ტიპი და შესაბამისი ტრეინინგის მონაცემთა კრებულის ან
რეფერენს გენომების არსებობა. ზოგადად, შემადგენლობაზე დაფუძნებული ბინირება არ
არის საიმედო „რიდების“ მოკლე ფრაგმენტებთან მიმართებით, რადგან ისინი არ
შეიცავენ საკმარის ინფორმაციას. მაგალითად, 100bp წაკითხვის ფრაგმენტი საუკეთესო
შემთხვევაში შეიძლება შეიცავდეს 256 შესაძლო 4-მერის მხოლოდ ნახევარზე ნაკლებს და
ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ განვსაზღვროთ 4-მერების გადანაწილება,
რომელიც საიმედო სახით დაუკავშირებს „რიდის“ ამ ფრაგმენტს „რიდის“ სხვა
ფრაგმენტებს. კომპოზიციური გადანაწილება შეიძლება გაუმჯობესდეს, თუ ტრეინინგის
მონაცემთა კრებული (მაგ: ცნობილი წარმომავლობის დნმ-ს გრძელი ფრაგმენტი)
არსებობს, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია კომპოზიციური კლასიფიკატორის
განსასაზღვრავად [88]. „ტრეინინგის“ ამ ფრაგმენტების მიღება შესაძლებელია აწყობილი
მონაცემებიდან ან სეკვენირებული ფოსმიდებიდან და უნდა შეიცავდეს პოლიგენეტიკურ
მარკერს

(როგორიცაა

16S

რიბოსომული

რნმ

გენი),

რომლის

გამოყენებაც

შესაძლებელია ბინირებული ფრაგმენტების მაღალი გადაწყვეტილების, ტაქსონომური
გადანაწილებისთვის [101].
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“რიდების” მოკლე ფრაგმენტი შეიძლება შეიცავდეს ცნობილ გენთან მსგავსებას და
ეს ინფორმაცია შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სპეციფიური ტაქსონისთვის წაკითხვის
ფრაგმენტის

სავარაუდოდ

მინიჭებისთვის.

ამ

ტაქსონომიურ

მინიჭებას

სჭირდება

რეფერენს მონაცემების ხელმისაწვდომობა. თუ საძიებო თანმიმდევრობა მხოლოდ
დაშორებული სახით არის დაკავშირებული რეფერენს გენომთან, შესაძლებელია
ტაქსონომური მინიჭება ძალიან მაღალ დონეზე (მაგ: ფილუმი). თუ მეტაგენომური
მონაცემთა კრებული შეიცავს ორ ან მეტ გენომს, რომელიც ხვდება ტაქსონის მაღალ
გადანაწილებაში, ასეთ შემთხვევაში შესაძლოა წარმოიშვას ქიმერული ბინი. ასეთ
შემთხვევაში შესაძლებელია ორი გენომის განცალკევება დამატებითი ბინირების
მეშვეობით, რომელიც შემადგენლობით მახასიათებლებს ეფუძნება. თუმცა, ასეთ
შემთხვევაშიც შესაძლოა საჭირო გახდეს ის, რომ უცნობ ფრაგმენტებს კონკრეტული
სიგრძე ჰქონდეს.
ბინირების ალგორითმი მომავალში აუცილებლად მიიღებს სარგებელს რეფერენს
გენომების

ფილოგენეტიკური

მოცულობისა

და

დიდი

რაოდენობით

ხელმისაწვდომობისგან, კერძოდ კი დაბალი ტაქსონომიური დონისთვის მსგავსებაზე
დაფუძნებული

მინიჭებისთვის.

აწყობის

შემდეგ

კონტიგების

ბინინგმა

შესაძლოა

გამოიწვიოს ჯერ კიდევ დაუმუშავებელი ან უცნობი ორგანიზმების ნაწილობრივი
გენომების წარმოშობა, რომელთა გამოყენებაც შესაძლებელია სხვა მეტაგენომური
მონაცემთა კრებულის მსგავსებაზე დაფუძნებული ბინინგისთვის. საჭიროა სიფრთხილე,
რათა უზრუნველყოფილი იყოს ნებისმიერი ახლად შექმნილი გენომის ბინის მოქმედება,
რადგან დამაბინძურებელ ფრაგმენტებს შეუძლიათ სწრაფად წარმოშვან არასწორი
გადანაწილება ბინირების შემდგომ მცდელობისას. კლონური ამწყობებით აწყობამდე
შესაძლებელია ბინინგის გამოყენება, რამაც უნდა შეამციროს აწყობის ძალისხმევის
სირთულე და ამავდროულად შესაძლოა შეამციროს გამოთვლითი საჭიროებები. რადგან
ანოტაციის ძირითადი არხები, როგორიცაა IMG/M ან MG-RAST, აგრეთვე ახორციელებენ
„რიდის“

ფრაგმენტის

კონკრეტული

ბინინგის

ტაქსონომიურ
ალგორითმის

მინიჭებას,

სიფრთხილეა

დამატებითი

საჭირო

გამოთვლითი

არჩეული

საჭიროებების

განსასაზღვრად იმ დამატებით სიდიდეებთან მიმართებით, რომლებსაც ისინი გვაძლევენ.
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1.9.7. ანოტაცია
მეტაგენომების ანოტაციისთვის გამოიყენება ორი განსხვავებული საწყისი გზა.
პირველი, თუ აღდგენილი გენომები წარმოადგენენ კვლევის მიზანს და აწყობამ შედეგად
მოგვცა დიდი კონტიგები, რეკომენდებულია არსებული არხების გამოყენება გენომის
ანოტაციისთვის, როგორიცაა RAST [102] ან IMG [103]. იმისთვის, რომ ეს მიდგომა იყოს
წარმატებული, საჭიროა, რომ კონტიგების მინიმალური სიგრძე იყოს 30,000bp ან მეტი.
მეორე, ანოტაცია შეიძლება გაკეთდეს მთლიან თანასაზოგადოებაზე და ეფუძნება
წაკითხვის აუწყობელ ფრაგმენტებს ან მოკლე კონტიგებს. აქ გენომის ანოტაციისთვის
საჭირო ხელსაწყოები ნაკლებად გამოსადეგია, ვიდრე ისინი, რომლებიც სპეციალურად
შემუშავებულია

მეტაგენომური

ანალიზისთვის.

მეტაგენომური

თანმიმდევრობის

მონაცემების ანოტაციას ორი ეტაპი გააჩნია. პირველი - ხდება ინტერესის სფეროს
(გენები) იდენტიფიცირება (პროგნოზირება) და მეორე - განისაზღვრება გენის სავარაუდო
ფუნქციები და ტაქსონომური მეზობლები (ფუნქციონალური ანოტაცია).
მახასიათებლების
გენომური

პროგნოზი

ელემენტების

არის

მარკირების

თანმიმდევრობის

პროცესი.

როგორც

შემუშავებულ

იქნა

გენების

ან

რამდენიმე

ალგორითმი დასრულებული გენომის თანმიმდევრობებისთვის [104,105], რომლებიც
CDS-ის იდენტიფიცირებას ახორციელებენ 95%-ზე მეტი სიზუსტით და დაბალია
უარყოფითი კოეფიციენტი. შეიქმნა მთელი რიგი ხელსაწყოები CDS-ის მეტაგენომური
პროგნოზირების

მიზნით,

მათ

შორის

FragGeneScan

[68],

MetaGeneMark

[106],

MetaGeneAnnotator (MGA)/ Metagene [107] და Orphelia [108,109]. ყველა ეს ხელსაწყო
იყენებს

შიდა

ინფორმაციას

(მაგ:

კოდონის

გამოყენება)

თანმიმდევრობის

კლასიფიკაციისთვის როგორც კოდირების ან არა-კოდირების სახით, თუმცა ისინი
საკუთარ თავს ერთმანეთისგან გამოარჩევენ ტრეინინგის კომპლექტის ხარისხით და მათი
გამოსადეგობით მოკლე და შეცდომისკენ მიდრეკილი თანმიმდევრობების შემთხვევაში.
FragGeneScan არის ერთადერთი ალგორითმი, რომელიც როგორც ავტორებისთვისაა
ცნობილი, მკაფიო სახით იძლევა სეკვენირების შეცდომის მოდელს და გენების
პროგნოზირების შეცდომა მხოლოდ 1-2%-ია. FragGeneScan-ის დადებითი კოეფიციენტი
70%-ია (რაც ბევრად უკეთესია ვიდრე სხვა მეთოდების უმრავლესობა), რაც იმას ნიშნავს,
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რომ

ამ

ხელსაწყოსაც

ეპარება

გენების

მნიშვნელოვანი

ქვეკომპლექტი.

ამ

გამოტოვებული გენების იდენტიფიკაცია შეუძლია BLAST-ზე დაფუძნებულ ძიებას, თუმცა
არსებული

მეტაგენომური

მონაცემთა

კრებულის

სიგრძე

ამ

ძვირადღირებულ

გამოთვლას შეუძლებელს ხდის.
არსებობს

მთელი

რიგი

ხელსაწყოები

არაცილოვანი

კოდირების

გენების

პროგნოზირებისთვის, როგორიცაა tRNAs [110,111], სასიგნალო პეპტიდები [112] ან
CRISPRs

[113,114],

თუმცა

მათთვის

შესაძლოა

საჭირო

გახდეს

გამოთვლის

მნიშვნელოვანი რესურსები ან გრძელი მომიჯნავე თანმიმდევრობები. შემდგომი ანალიზი
დამოკიდებულია მახასიათებლების საწყის იდენტიფიკაციაზე და ანოტაციის არხების
მფლობელებმა უნდა იცოდნენ სპეციფიური პროგნოზირების მიდგომები, რომლებიც
გამოიყენება.

MG-RAST

იყენებს

ორეტაპიან

მიდგომას

მახასიათებლების

იდენტიფიკაციისთვის, FGS და რიბოსომული რნმ-თვის მსგავსების საძიებლად SILVA
[115], Greengenes [116] და RDP [117] მონაცემთა ბაზების ურეზერვო ინტეგრაციასთან
შედარებით. CAMERA’s RAMCAPP არხი [118] იყენებს FGA და MGA-ს, ხოლო IMG/M
იყენებს ხელსაწყოების კომბინაციას, მათ შორის FGA და MGA-ს ჩათვლით [102,103].
ფუნქციონალური ანოტაცია წარმოადგენს გამოთვლის ძირითად გამოწვევას
მეტაგენომური

პროექტების

უმრავლესობისთვის

და

სწორედ

ამიტომაც

იქცევს

ყურადღებას ამჟამად და მომავალშიც. არსებული გამოთვლებით მხოლოდ 20-დან 50%მდე მეტაგენომური თანმიმდევრობის ანოტაცია [119] არის შესაძლებელი, რაც ტოვებს
შეკითხვას დარჩენილი გენების ფუნქციასა და მნიშვნელობის შესახებ. ანოტაცია არ
კეთდება სულ დასაწყისიდან, არამედ სქემის გამოსახვით გენისა და ცილის გენოთეკების
მიმართ, არსებული ცოდნის გამოყენებით (მაგ: მონაცემთა ბაზა, რომელიც ჭარბი არ
არის).

ნებისმიერი

თანმიმდევრობა,

რომლის

სქემის

გაკეთებაც

შეუძლებელია

თანმიმდევრობის ნაცნობ სქემასთან მიმართებით, მოხსენებულია როგორც ORFans. ეს
ORFans-ები არიან პასუხისმგებლები მიკრობულ მეტაგენომიკაში უსასრულო გენეტიკურ
სიახლეზე [120]. არსებობს სამი ჰიპოთეზა უცნობი ფრაქციის შესახებ. პირველი, ORFans
შესაძლოა ასახავდეს მცდარ CDS-ს, რაც გამოწვეულია გამოვლენის არასრულყოფილი
ალგორითმებით. მეორე, ORFans წარმოადგენს ნამდვილ გენებს, მაგრამ დაშიფრულია
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უცნობი ბიოქიმიური ფუნქციისთვის. მესამე, ORFans გენებს არ გააჩნიათ თანმიმდევრობის
ჰომოლოგია ნაცნობ გენებთან, მაგრამ შესაძლოა გააჩნდეთ სტრუქტურული ჰომოლოგია
ნაცნობ ცილებთან და წარმოადგენენ ცილების ნაცნობ ოჯახებს. მომავალი სამუშაოები
გამოავლენს სიმართლეს, რომელიც ამ ჰიპოთეზებს შორისაა [121]. ORFans

გენების

ანოტაციის გასაუმჯობესებლად ჩვენ დავეყრდნობით ცილების სტრუქტურის ანალიზის
შრომატევად დავალებას (მაგ: NMR-ის და რენტგენული კრისტალოგრაფიის მეშვეობით)
და ბიოქიმიურ დახასიათებას.
ამჟამად მეტაგენომური ანოტაცია ეფუძნება თანმიმდევრობის კლასიფიკაციას
ნაცნობ ფუნქციებთან ან ტაქსონომურ ერთეულებთან მიმართებით, რაც ხორციელდება
ხელმისაწვდომ

„ანოტირებულ“

მონაცემთა

მიმართ

ჩატარებული

ჰომოლოგიური

კვლევის საფუძველზე. კონცეპტუალურად ანოტაცია შედარებით მარტივია და პატარა
მონაცემთა კრებულების შემთხვევაში (<10,000 თანმიმდევრობა) შესაძლებელია ხელით
კურირების გამოყენება ნებისმიერი ავტომატური ანოტაციის სიზუსტის გასაუმჯობესებლად.
მეტაგენომური მონაცემების კრებულები ძირითადად ძალიან დიდია და ხელით ანოტაცია
შეუძლებელია. შედეგად, ავტომატური ანოტაცია უნდა გახდეს უფრო ზუსტი და იაფი
გამოთვლის თვალსაზრისით. ამჟამად BLASTX-ის მსგავსების ძიების გამოყენება ძვირია
გამოთვლის თვალსაზრისით, რაც ათჯერ აღემატება სეკვენირების ხარჯებს [122].
სამწუხაროდ,

მეთოდები,

რომლებიც

ნაკლებად

მომთხოვნია

გამოთვლის

თვალსაზრისით, რომლებიც მახასიათებლების შემადგენლობას გამოავლენენ გენებში
[88], ნაკლებად წარმატებულია „რიდების“

მოკლე ფრაგმენტების შემთხვევაში.

მონაცემთა კრებულის ზომის ზრდასთან ერთად, დაუყოვნებლივ საჭიროა უფრო სწრაფი
ალგორითმები და რამდენიმე პროგრამა მსგავსების ძიების შესამუშავებლად, იმისთვის,
რომ გადაიჭრას ეს საკითხი [90, 123 – 125].
ხელმისაწვდომია
მეტაგენომური

ბევრი რეფერენს მონაცემთა ბაზა, რომელიც გვაძლევს

მონაცემთა

კრებულების

ფუნქციონალურ

კონტექტს,

როგორიცაა

KEGG[126], eggNOG [127], COG/KOG [128], PFAM [129], და TIGRFAM [130]. მაგრამ
რადგანაც არცერთი რეფერენსული მონაცემთა ბაზა არ მოიცავს ყველა ბიოლოგიურ
ფუნქციას,

მნიშვნელოვანია

მონაცემთა

ბაზის

ყველა

ძიების

ინტერპრეტაციების
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ვიზუალიზაციის შესაძლებლობა და გაერთიანება ერთიან ჩარჩოში, როგორც ეს ხდება
MG-RAST და IMG/M-ის უახლეს ვერსიებში. მნიშვნელოვანია ის, რომ მეტაგენომის
ანალიზის პლატფორმებს შეეძლოს მონაცემების გაზიარება იმგვარად, რომ მოგვცეს
მონაცემების გამოსახვა და ვიზუალიზაცია სხვა პლატფორმების ჩარჩოში. მეტაგენომური
გაცვლის ამ ენამ უნდა შეამციროს ის პრობლემები, რომლებიც დაკავშირებულია დიდი
მონაცემთა კრებულის ხელახლა დამუშავებასთან, ზედმეტი ძიების შემცირებასა და
ანოტაციების გაზიარებასთან, რომელთა გამოსახვაც შესაძლებელია განსხვავებულ
ონტოლოგიასა

და

ნომენკლატურაში,

რაც

მრავალმხრივი

ინტერპრეტაციის

შესაძლებლობას იძლევა. გენომური სტანდარტების კონსორციუმი (GSC) M5 პროექტით
გვაძლევს პროტოტიპურ სტანდარტს გამოთვლილი მეტაგენომური ანალიზის შედეგების
გასაზიარებლად, რაც ამ გაზიარების ენის ძირითად ქვაკუთხედს წარმოადგენს.
არსებობს რამდენიმე დიდი ზომის მონაცემთა ბაზა, რომლებიც ამუშავებენ და
ახორციელებენ მეტაგენომური მონაცემთა კრებულების განთავსებას. MG-RAST, IMG/M,
და CAMERA არის სამი გამორჩეული სისტემა [87,94,118]. MG-RAST არის მონაცემთა
საცავი,

ანალიზის

არხი

და

შედარებითი

გენომიკის

გარემო.

მისი

სრულად

ავტომატიზირებული არხი უზრუნველყოფს ხარისხის კონტროლს, მახასიათებლების
პროგნოზს და ფუნქციონალურ ანოტაციას. ის ოპტიმიზებულია იმისთვის, რომ მიღწეულ
იქნეს ბალანსი სიზუსტეს და გამოთვლის ეფექტურობას შორის წაკითხვის მოკლე
ფრაგმენტების შემთხვევაში, რაც BLAT-ის გამოყენებით კეთდება {Kent,2002 #64}.
შედეგები გამოსახულია მოცულობითი პროფილის მეშვეობით კონტრეტული ტაქსონის
და ფუნქციონალური ანოტაციისთვის. მხარდაჭერილია 16S რიბოსომული რნმ გენიდან
მიღებული NCBI ტაქსონომიის ან „საფანტის თოფის“ მეთოდის მონაცემების შედარება და
აგრეთვე

ფარდობითი

სიჭარბის

შედარება

KEGG,

eggNOG,

COG

და

SEED

ქვესისტემებისთვის რეზოლუციის მრავალ დონეზე. მომხმარებლებს აგრეთვე შეუძლიათ
მონაცემთა ყველა პროდუქტის ჩამოტვირთვა, რომლებიც გენერირებულია MG-RAST-ის
მიერ, შეუძლიათ მათი გაზიარება და გამოქვეყნება პორტალში. MG-RAST ვებ
ინტერფეისი

იძლევა

შედარების

შესაძლებლობას

მთელი

რიგი

სტატისტიკური

საშუალებების გამოყენებით და სტატისტიკაში აერთიანებს მეტამონაცემებს. 2011 წლის
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დეკემბრის მონაცემების მიხედვით MG-RAST-ს 7000-ზე მეტი მომხმარებელი ყავს, >38 000
ატვირთული

და

გაანალიზებული

მეტაგენომი

(რომელთაგან

7000

საჯაროდ

ხელმისაწვდომია) და ჩაატარა 9 ტერაბაზის ანალიზი. ეს სტატისტიკა უჩვენებს სამეცნიერო
საზოგადოების

მცდელობას

რესურსების

ცენტრალიზაციასა

და

ანოტაციის

სტანდარტიზაციასთან მიმართებით.
IMG/M-ც უზრუნველყოფს სტანდარტიზებულ არხს, მაგრამ უფრო მაღალი
„მგრძნობელობით“, რადგან ის ახორციელებს მარკოვის დაფარულ მოდელის და
(HMM) და BLASTX ძიებას მნიშვნელოვან გამოთვლითი ღირებულებით. MG-RAST-გან
განსხვავებით შედარებები IMG/M-ში არ ხორციელდება სიჭარბის ცხრილის დონეზე,
არამედ ისინი ეფუძნება ყველა vs ყველა გენის შედარებას. შესაბამისად IMG/M არის
ერთადერთი სისტემა, რომელიც ყველა მონაცემთა კრებულს აერთიანებს ცალკეული
პროტეინის

დონეზე

ექსტრაქციაში.

როგორც

IMG/M,

ასევე

MG-RAST

იძლევა

გამოთვლის შენახული მონაცემების გამოყენების შესაძლებლობას შედარებისთვის, რაც
გვაძლევს ახალი მეტაგენომების შედარების შესაძლებლობას სხვა მონაცემთა კრებულის
მდიდარ მასალასთან ისე, რომ საბოლოო მომხმარებელს არ სჭირდება გამოთვლის
საშუალების უზრუნველყოფა მათ კვლევაში ჩართული ყველა მონაცემთა კრებულის
ხელახალი ანალიზისთვის. სხვა სისტემები, როგორიცაა CAMERA [118], გვთავაზობს
ანოტაციის უფრო მოქნილ სქემას, მაგრამ მის შემთხვევაში მკვლევარებისთვის გასაგები
უნდა იყოს მონაცემების ანოტაცია და ანალიტიკური არხების გამოყენება ძალიან კარგად,
რათა დარწმუნებულები იყვნენ ინტერპრეტაციაში. აგრეთვე შედარებისთვის, ყველა
მონაცემთა

კრებულის

ანალიზი

უნდა

მოხდეს

სამუშაოს

იგივე

მიმდინარეობის

გამოყენებით, რაც იწვევს გამოთვლის დამატებით საჭიროებებს. CAMERA-ს შემთხვევაში
შესაძლებელია მონაცემთა კრებულის გამოქვეყნება და ის პირველი იყო, რომელმაც
თავის ვებ ინტერფეისში მხარი დაუჭირა გენომის სტანდარტების კონსორციუმის
მინიმალური ინფორმაციის ჩეკლისტს მეტამონაცემებისთვის [131].
MEGAN წარმოადგენს კიდევ ერთ ხელსაწყოს, რომელიც გამოიყენება BLAST-ის
ძიებისგან მიღებული ანოტაციის შედეგების ვიზუალიზაციისთვის ფუნქციონალურ ან
ტაქსონომიურ

დენდროგრამაში

[95].

დენდოგრამების

გამოყენება

მეტაგენომური
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მონაცემების გამოსაქვეყნებლად უზრუნველყოფს ინტერპრეტაციის დასაშლელ ქსელს,
რაც კონკრეტული ფუნქციონალური ან ტაქსონომური ჯგუფების ანალიზს ვიზუალურად
მარტივს ხდის.
მეტაგენომური

ექსპერიმენტის

შედეგად

მიღებული

მონაცემები

შეიცავენ

ინფორმაციის უდიდეს რაოდენობას. ისინი წარმოადგენენ დნმ-ის თანამიმდევრულობის
ფრაგმენტებს და მიეკუთვნებიან ათასობით და ათიათასობით სხვადასხვა სახეობას.
სასარგებლო ბიოლოგიური ინფორმაციის შეგროვება, კურირება და ამოღება ამ
რაოდენობის მონაცემთა ნაკრებიდან არის რთული გამოსათვლელი ამოცანა, რომელიც
შეიძლება იყოს ამოხსნილი ბიოინფორმატიკის დახმარებით.
მეტაგენომური ანალიზის პირველი ეტაპი მდგომარეობს მონაცემთა წინასწარ
ფილტრაციაში. ის მოიცავს ზედმეტ და უხარისხო თანამიმდევრობების მოშორებას.
ცხოველთა

ორგანიზმებიდან

მიღებული

მეტაგენომებისთვის

მნიშვნელოვანია

ეუკარიოტული წარმომავლობის თანამიმდევრულობის მოცილება. დაბინძურებული
ეუკარიოტული დნმ-ს მოცილება ხდება ალგორითმის საშუალებით. Eu – Detect და
DeConseq.
თავისი

არსით

დნმ-ს

თანამიმდევრულობა

გენომური

და

მეტაგენომური

ექსპერიმენტებიდან მსგავსია და მაინც მეტაგენომური ექსპერიმენტები უზრუნველყოფენ
უფრო დაბალ გადაფარვას. ახალი თაობის სექვენირების მეთოდების გამოყენებას
ანალიზისთვის მივყავართ სექვენირებული თანამიმდევრობის სიგრძის შეზღუდვამდე.
ასევე ამოცანა რთულდება თანასაზოგადოებაში სხვადასხვა სახეობის არსებობით.

ეს

განსაკუთრებულობა იწვევს იმას, რომ ამ მეტაგენომური ექსპერიმენტის მონაცემებიდან
გენომების მონაკვეთების შეგროვება რთულდება. ის მოითხოვს მაღალ გამოთვლით
სიმძლავრეებს და შესაძლოა მიგვიყვანოს შეცდომით რეზულტატთან. მაგალითად
შეიძლება
სხვადასხვა

მივიღოთ

ქიმერული

ორგანიზმების

დნმ-ს

თანამიმდევრობები,

რომლებიც

თანამიმდევრულობის

წარმოადგენენ

მონაკვეთებს.

არსებობს

რამოდენიმე პროგრამა, რომლებიც აწარმოებენ შეგროვებას წყვილ-დაბოლოვების
წაკითხვის გათვალისწინებით. ეს მეთოდი საშუალებას იძლევა შემცირდეს შეცდომები.
ისეთი პროგრამები, როგორიცაა: Phrap ან Celera Assembler, თავდაპირველად იყო
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შექმნილი ერთეული გენომების შესაგროვებლად, თუმცა მათ აქვთ კარგი შედეგი
მეტაგენომური მონაცემების დამუშავებისას. სხვა პროგრამები, მაგალითად: Velvet
Assembler

გამოიყენებს

დებრეინის

გრაფებს,

რომ

გაუმკლავდეს

მოკლე

თანამიმდევრულობებს (რიდებს), რომლებიც მიიღებიან ახალი თაობის სექვენირების
მეთოდებით მუშაობის შედეგად. უფრო მეტად გავრცელებული სახეობების გენომების
შეკრებას გააადვილებს რეფერენსული გენომების გამოყენება. შეგროვების შემდეგ თავს
იჩენს შემდეგი პრობლემა, აუცილებელია გაირკვეს, თუ რომელ სახეობას მიეკუთვნება
მიღებული თანამიმდევრობა [44].
მეტაგენომურ
გამოიყენება

ორი

ანალიზში
ძირითადი

მაკოდირებელ
მიდგომა.

თანამიმდევრობათა

პირველი

მეთოდის

ანოტაციისთვის

საფუძველში

დევს

ჰომოლოგიური ანოტირებული გენების მოძიება ჩვეულებრივ BLAST -ის დახმარებით.
ასეთი მიდგომა რეალიზებულია პროგრამაში MEGAN 4. მეორე მიდგომა (ab initio)
გამოიყენებს თანამიმდევრობათა შინაგან თავისებურებებს მაკოდირებელ ოლქების
განჭვრეტისათვის. მისი რეალიზაციისათვის გამოიყენება მონათესავე ორგანიზმების
გენების გაწვრთნილი ამონაკრები. ამ მიდგომას იყენებენ პროგრამები: Gene Mark და
GLMMER. ძირითადი უპირატესობა
შეუძლია

განსაზღვროს

ab initio მიდგომისა მდგომარეობს მასში, რომ

მაკოდირებელი

თანამიმდევრულობები,

რომელთათვისაც

უცნობია ჰომოლოგები [44].
იმ დროს როცა მეტაგენომის ანოტაცია მიუთითებს თუ როგორი ფუნქციები
რეალიზდება

თანასაზოგადოებაში,

სახეობრივი

შემადგენლობის

განსაზღვრა

საშუალებას იძლევა გავარკვიოთ რომელი ორგანიზმები არიან პასუხისმგებელნი მათ
შესრულებაზე.

გარკვეული

გენების

თანაშეფარდების

პროცესი

და

ფუნქციებიც,

რომლებიც მათ შეუძლიათ შეასრულონ ორგანიზმების გარკვეულ სახეობებთან - არის
ბინინგ-ი. ის რეალიზდება BLAST- ის საშუალებით მსგავსი გენების მოძებნის გზით,
რომელთათვისაც ცნობილია, თუ რომელ ორგანიზმებს მიეკუთვნებიან. ეს მიდგომა
რეალიზებულია პროგრამაში MEGAN (Meta Genome Analyzer). ასევე ეს პროგრამა
საშუალებას იძლევა გავატაროთ მეტაგენომის ფუნქციონალური ანოტაცია. დამუშავების
პროცესში თანამიმდევრობები ასოცირდებიან ტაქსონომიის NCBI - ის კვანძებთან და
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ფუნქციონალური კლასიფიკაციის SEED ან KEEG

კვანძებთან ალგორითმ უმცირესი

საერთო წინაპარი საშუალებით. პროგრამის პირველი ვერსია იყო გამოყენებული 2005
წელს დნმ-ს თანამიმდევრობის მეტაგენომურ კონტექსტის ანალიზისთვის. დნმ მიღებული
იყო მამონტის ძვლისგან.

მეორე პროგრამა PhymmBL ამ მიზნისთვის იყენებს

ინტერპოლირებულ მარკოვსკის მოდელებს. მეთოდები MetaPhLAn და AMPHORA
გამოიყენებენ უნიკალური გენეტიკური მარკერების მონაცემებს - თანამიმდევრობები,
რომლებიც დამახასიათებელია რომელიმე ერთი განშტოებისთვის, თანასაზოგადოებაში
ტაქსონომიური ჯგუფის განსაზღვრისათვის. ბინინგის ზოგიერთი მეთოდი გამოიყენებს
თანამიმდევრობის

შინაგანი

თვისებების

ინფორმაციას,

ისეთს,

როგორიცაა

ოლიგონუკლეოტიდების ან კოდონების გამოყენების შემთხვევების სიხშირე [44].
დიდი, ექსპონენციალურად მზარდი დნმ-ს თანამიმდევრულობის ხელმისაწვდომი
რაოდენობის ანალიზის ჩატარება არის რთული ამოცანა, ამას გარდა ანალიზს
ართულებს მეტაგენომურ პროექტებთან დაკავშირებული რთული მეტამონაცემები. ისინი
მოიცავენ ინფორმაციას გამოსაკვლევი ნიმუშის გეოგრაფიაზე, გარემოზე, ფიზიკურ
მონაცემებზე, სინჯის არჩევის მეთოდზე. ეს ინფორმაცია აუცილებელია ექსპერიმენტის
უზრუნველსაყოფად და შემდეგი ანალიზისთვის. მნიშვნელოვანია ამ ინფორმაციის
წარმოდგენა მონაცემთა სტანდარტიზებული ფორმების გამოყენებით და მონაცემთა
სპეციალიზირებული ბაზების განვითარებით, ისეთი, როგორიცაა Online Database (GOLD).
მეტამონაცემთა

და

გენომური

თანამიმდევრობის

მონაცემთა

ინტეგრაციისთვის

შემუშავებულია სპეციალური სერვისები. 2007 წელს იყო შექმნილი ხელმისაწვდომი
სერვისი მეტაგენომური ექსპერიმენტების ანალიზისთვის Metagenomics Rapid Annotation
Subsystem Technology server (MG-RAST) გამოყენებით. 2012 წლისთვის ამ ბაზაში იყო
ჩატვირთული დაახლოებით 50 000 მეტაგენომი [44].
მეტაგენომების
მიკრობიოლოგიური
სიმბიოტიკური
ჯანმრთელობის

შედარებითი

ანალიზი

თანასაზოგადოებების

მიკროორგანიზმებისათვის
შენარჩუნებაში.

საშუალებას

ფუნქციონირების
დავადგინოთ

მეტაგენომების

გვაძლევს

გავერკვეთ

თავისებურებებში

მათი

შეწყვილებული

როლი
და

და

პატრონის

მრავლობითი

შედარებები სრულდება მათი ფრაგმენტების გათანაბრებით, GC შემადგენლობის
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შედარებით,

ნიმუშების სახეობრივი მრავალფეროვნების ოლიგონუკლეოტიდების

გამოყენებით.

ფუნქციონალური

შედარება

შეიძლება

შესრულდეს

მეტაგენომების

შედარებით მონაცემთა ბაზასთან, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას მეტაბოლურ გზებზე.
თანასაზოგადოების

ფუნქციის

განსაზღვრისათვის

მთავარ როლს თამაშობს არა

სახეობრივი შემადგენლობის განსაზღვრა, არამედ ყველა გენის ფუნქციონალური
აღწერა,

რომელიც

მასში

იმყოფება.

აღსანიშნავია,

რომ

ერთნაირი

ფუნქციები

აღმოჩენილია თანასაზოგადოებებში, რომლებიც იმყოფებიან მსგავს ეკოლოგიურ
პირობებში,

თუმცა

შემადგენლობა

შესაძლებელია,

ძლიერ

რომ

განსხვავებული

ამ

თანასაზოგადოების

იყოს.

სწორედ

ამიტომ

სახეობრივი

მეტამონაცემები,

რომლებიც აღწერენ მეტაგენომური ნიმუშის მიღების პირობებს ძალიან მნიშვნელოვანია
შედარებითი

ანალიზისთვის.

შედარებითი

მეტაგენომიკის

ძირითადი

მიზანი

მდგომარეობს მიკროორგანიზმების ჯგუფების განსაზღვრაში, რომლებიც ასახავენ
გარემოს

კონკრეტული

მონაკვეთის

მახასიათბლებს.

ეს

მახასიათებლები

არიან

მიკროორგანიზმების ჯგუფების ურთიერთქმედების შედეგი. ამ მიზნით იყო დამუშავებული
პროგრამა

Community

–

Analyzer.

ის

საშუალებას

იძლევა

შევადაროთ

თანასაზოგადოების ტაქსონომიური შემადგენლობა და გამოვავლინოთ შესაძლო
ურთიერთქმედება მიკროორგანიზმების აღმოჩენილ ჯგუფებში. ტაქსონომიური ჯგუფების
მარტივი შედარების ნაცვლად, პროგრამა ითვალისწინებს ურთიერთქმედების ნიმუშების
ალბათობასაც.
მეტაგენომური თანასაზოგადოების ანალიზის დროს ძირითადი მეთოდი არის
სახეობების კარტირება ცნობილი ბაქტერიების ან არქეების გენომებზე, რომლებიც
ანოტირებული არიან GenBank - ში. ამგვარად, იმისთვის, რომ გავიგოთ რომელი
მიკროორგანიზმები ბინადრობენ მოცემულ სინჯში და როგორი შესაძლო მეტაბოლური
ურთიერთკავშირებია

მათ

შორის,

არ

არის

საჭირო

თავიდან

შევკრიბოთ

თანამიმდევრობა [44].
მრავალ ბაქტერიულ თანასაზოგადოებაში, როგორც ბუნებრივ ისე ხელოვნურში
(ისეთში

როგორიცაა

ბიორეაქტორები)

არსებობს

მოვალეობათა

განაწილება

ნივთიერებათა ცვლის პროცესში ე.წ სინტროფია, რის შედეგადაც მიკროორგანიზმების
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ერთი ჯგუფის მეტაბოლიზმის პროდუქტები გამოიყენება მიკროორგანიზმების სხვა
ჯგუფების მიერ. მაგალითად ერთ-ერთ ასეთ სისტემაში - მეთანის ტანკერებში
წარმოდგენილია ორი სინტროფული სახეობა (Sintrophobacterales და Sinergistia)
ერთობლივი მუშაობის შედეგად გამოყენებული ნედლეული გადაიქცევა მთლიანად
მეტაბოლიზირებულ ნარჩენად (მეთანი). გენების ექსპრესიის შესწავლისას დნმ-ს
მიკროჩიპების დახმარებით ან პროტეომული ანალიზით, მკვლევარებს შეუძლიათ ერთად
შეკრიბონ

მეტაბოლური

ქსელის

ნაწილები,

რათა

გააერთიანონ

მეტაბოლიტურ

კლასტერებად [44].
მეტაგენომიკა საშუალებას აძლევს მკვლევარებს გამოიკვლიონ მიკრობული
ორგანიზმების

ფუნქციონალური

და

მეტაბოლური

მრავალფეროვნება,

თუმცა

მეტაგენომიკას არ შეუძლია გვიჩვენოს, რომელია ამ მეტაგენომური პროცესებიდან
აქტიური. მეტაგენომური მატრიცული რნმ-ის (მეტატრანსკრიპტომი) ამოღება და ანალიზი
გვაწვდის ინფორმაციას რთული თანასაზოგადოების გენების ექსპრესიის პროფილების
რეგულაციაზე. ტექნიკური სიძნელეების გამო (მაგ. მატრიცული რნმ-ის მოლეკულების
სწრაფი

დეგრადაცია)

გამოკვლევისას

არაკულტივირებული

მიკრობული

თანასაზოგადოების ტრანსკრიპტები ძალიან ცოტაა. თუმცა მიკროჩიპების ტექნოლოგიის
განვითარებამ

მისცა

იმპულსი

მეტატრანსკრიპტომების

შესწავლას.

გაჩნდა

შესაძლებლობა შეფასდეს მთლიანი თანასაზოგადოების სხვადასხვა გენების ექსპრესია.
მეტაგენომური
შესწავლისას.

სექვენირება

ვინაიდან

ვირუსებს

გამოიყენება
არ

ვირუსული

გააჩნიათ

თანასაზოგადოების

საერთო

უნივერსალური

ფილოგენეტიკური მარკერი (16S რიბოსომული რნმ ბაქტერიებისა და არქეებისათვის და
18S რიბოსომული რნმ ეუკარიოტებისათვის) ერთადერთი საშუალება შევისწავლოთ
ვირუსული თანასაზოგადოების გენეტიკური მრავალფეროვნება ეკოლოგიურ სინჯში,
შესაძლებელია მეტაგენომიკის საშუალებით. ვირუსული მეტაგენომები (ე.წ. ვირომანები)
ვალდებულნი არიან უზრუნველყონ უფრო და უფრო მეტი ინფორმაცია ვირუსულ
მრავალფეროვნებაზე და ევოლუციაზე [44].
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1.9.8. ექსპერიმენტალური დიზაინი და სტატისტიკური ანალიზი
მაღალი ხარჯების გამო ადრეული მეტაგენომური „საფანტის თოფის მეთოდით“
მომუშავე სეკვენირების პროექტის განმეორება არ მოხდა ან ისინი ორიენტირებული იყო
კონკრეტული

ორგანიზმების

(მაგ:

დაუმუშავებელი

ორგანიზმები

დაბალი

მრავალფეროვნების შახტის მჟავე წყლების დრენაჟში [46]) მიზნობრივ კვლევაზე.
სეკვენირების ხარჯების შემცირება და მეტაგენომიკის უფრო ფართო გამოყენება
მიკრობული ეკოლოგაში არსებული ფუნდამენტალური შეკითხვებზე პასუხის გასაცემად
საჭიროებს სათანადო ექსპერიმენტალურ დიზაინებს შესაბამისი გამეორებისა და
სტატისტიკური ანალიზისთვის. ეს დიზაინის და სტატისტიკური ასპექტები, რომლებიც
მკაფიოა, ხშირ შემთხვევაში სათანადო სახით არ არის განხორციელებული მიკრობული
ეკოლოგიის სფეროში [132]. თუმცა ბევრი შესაბამისი მიდგომა და სტრატეგია არის მზა
სახით

ხელმისაწვდომი

მაღალი

ორგანიზმების

(მაგ:

ცხოველები,

მცენარეები)

რაოდენობრივ ეკოლოგიაში ათობით წლების განმავლობაში ჩატარებული კვლევებიდან.
მარტივად რომ ვთქვათ, მრავალი მეტაგენომური „საფანტის თოფის მეთოდით“
სეკვენირების პროექტებიდან მიღებული მონაცემები შეიძლება მოვაქციოთ ცხრილებში,
სადაც სვეტები წარმოადგენს ნიმუშებს და რიგები კი მათ ტაქსონომურ ჯგუფს ან გენის
ფუნქციას (ან ჯგუფს) და სფეროებს, რომლებიც შეიცავენ დიდი რაოდენობით ან არ
შეიცავენ

მონაცემებს.

ეს

არის

სახეობა-ნიმუშის

ცხრილის

ანალოგი

მაღალი

ორგანიზმების ეკოლოგიაში და შესაძლებელია ბევრი სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი
მოდელის და ხელმისაწვდომი სტატისტიკური ხელსაწყოს გადმოტანა, რომლებიც
გამოიყენება კორელაციის იდენტიფიცირებისთვის. რადგან მეტაგენომიკური მონაცემები
შეიცავს ბევრად მეტ სახეობას ან გენების ფუნქციას, ვიდრე აღებული ნიმუშები, საჭიროა
შესაბამისი შესწორებების გაკეთება მრავალი ჰიპოთეზის შემოწმების მიზნით (მაგ:
ბონფერონის შესწორება t-კრიტერიუმზე დაფუძნებული ანალიზისთვის).
Primer-E პაკეტი [133] არის ფართოდ გამოყენებული ხელსაწყო, რომელიც
მრავალმხრივი

სტატისტიკური

ანალიზის,

მათ

შორის

მრავალგანზომილებიანი

სკალირების გენერირების (MDS), მსგავსების ანალიზის (ANOSIM) და სახეობების და
ფუნქციების იდენტიფიკაციის შესაძლებლობას იძლევა, რომლებიც განაპირობებენ
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განსხვავებას ორ ნიმუშს შორის (SIMPER). ახლახანს მრავალმხრივი სტატისტიკა
გაერთიანდა

ვებ ხელსაწყოში, რომელსაც Metastats [134] ეწოდება. მან მაღალი

სიზუსტით გამოავლინა დისკრიმინაციული ფუნქციები მჭლე და მსუქანი თაგვების
ნაწლავის მიკრობიოტას დუბლირებულ მეტაგენომურ მონაცემთა კრებულებს შორის
[135].

დამატებით,

Shotgun-FunctionalizeR

პაკეტი

უზრუნველყოფს

რამდენიმე

სტატისტიკურ პროცედურას, რომლებიც საჭიროა ნიმუშებს შორის ფუნქციონალური
განსხვავების

შესაფასებლად,

როგორც

ცალკეული

გენებისთვის

ასევე მთლიანი

მიმართულებებისთვის, პოპულარული R სტატისტიკური პაკეტის გამოყენებით [136].
იდეალურ შემთხვევაში და ზოგადად ექსპერიმენტალური დიზაინი უნდა ეფუძნებოდეს
დასმულ შეკითხვებს (და არა ტექნიკურ ან ოპერაციულ შეზღუდვებს). მაგალითად, თუ
პროექტის

მიზანია

კონკრეტულ

ჰაბიტატში

უნიკალური

ტაქსონის

ან

ფუნქციის

იდენტიფიკაცია, ასეთ შემთხვევაში საჭიროა შესაბამისი რეფერენს ნიმუშების აღება
შედარებისთვის, რომელიც სათანადოდ უნდა დამუშავდეს. დამატებით, ნიმუშის ტიპებს
შორის განსხვავება შეიძლება გამოწვეული იყოს ნამვილი ბიოლოგიური განსხვავებით
(რაღაც, რაც ბიოლოგებს ძალიან დააინტერესებთ) და ტექნიკური განსხვავებით, რაც
ყურადღებითაა გასათვალისწინებელი ექსპერიმენტის დაგეგმვისას. მნიშვნელოვანია იმის
გათვალისწინება, რომ ბევრი მიკრობული სისტემა ძალიან დინამიურია და ნიმუშების
აღების დროებით ასპექტებს არსებითი გავლენა ექნება მონაცემთა ანალიზსა და
ინტერპრეტაციაზე. რადგან დუბლირების რაოდენობის საკითხის პროგნოზის გაკეთება
საბოლოო სტატსტიკურ ანალიზამდე ხშირად რთულია, მცირე მასშტაბის ექსპერიმენტები
ხშირ შემთხვევაში გამოგვადგება სისტემაში დამახასიათებელი განსხვავების მაგნიტუდის
გაგებაში. მაგალითად, შესაძლებელია ნიმუშების მცირე რაოდენობის შერჩევა და მათი
სეკვენირება დაბალ სიღრმეზე, შემდეგ კი ანალიზის ჩატარება იმის დასადგენად, საჭიროა
თუ არა უფრო დიდი ზომის ნიმუშების აღება ან სეკვენირების უფრო დიდი ძალისხმევა
სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი შედეგების მისაღებად [132]. აგრეთვე, დონე, რომელზეც
დუბლირება ხდება, არის ის, რამაც არ უნდა გამოიწვიოს მონაცეების არასწორი
ინტერპრეტაცია. მაგალითად, თუ ერთი ინდივიდი დაინტერესებულია A ჰაბიტატის
მიკრობული საზოგადოების ფუნქციონალური ცვლილების დონით, ასეთ შემთხვევაში
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უნდა მოხდეს ამ ჰაბიტატიდან მრავალი ნიმუშის აღება და მათი ცალკე დამუშავება,
მაგრამ იგივე სახით. ერთი ნიმუშის აღება და მისი დანაწევრება დამუშავებამდე
უზრუნველყოფს ინფორმაციას მარტო A ჰაბიტატში ტექნიკური ცვლილების შესახებ და
არა ბიოლოგიური ცვლილების შესახებ.

ბევრი ნიმუშის აღება და მათი დაჯგუფება

გამოიწვევს ყველა ინფორმაციის დაკარგვას ცვალებადობასთან დაკავშირებით და
ნაკლებად

გამოსადეგი

იქნებოდა

სტატისტიკური

მიზნებისთვის.

მეტაგენომური

პროექტების კარგი ექსპერიმენტალური დიზაინი ხელს შეუწყობს მონაცემთა კრებულის
ახალ ან არსებულ ეკოლოგიურ თეორიებად ინტეგრაციას [137].
რადგანაც მეტაგენომიკაში ხორციელდება ბიომრავალფეროვნების მთელი რიგი
კვლევები, ის ძალიან ძვირფასი იქნება მანიპულაციური ექსპერიმენტებისთვის. ეს
საშუალებას მოგვცემს დავაკვირდეთ დამუშავების შედეგს მიკრობული საზოგადოების
ფუნქციონალურ და ფილოგენეტიკურ შემადგენლობაზე. საწყისმა ექსპერიმენტებმა
უჩვენა დამაიმედებელი შედეგები [138]. თუმცა, ამ სფეროში მნიშვნელოვანია ფრთხილი
ექსპერიმენტალური დაგეგმარება და ინტერპრეტაცია.
მეტაგენომიკის

ერთ-ერთი

მნიშვნელოვანი

მიზანია

ფუნქციონალური

და

ფილოგენეტიკური ინფორმაციის დაკავშირება ქიმიურ, ფიზიკურ და სხვა ბიოლოგიურ
პარამეტრებთან, რომლებიც ახასიათებს გარემოს. რადგან ყველა ამ პარამეტრის
გაზომვა მოითხოვს დროს და ხარჯებს, ის იძლევა მეტაგენომური მონაცემების
რეტროსპექტიული კორელაციის ანალიზის შესაძლებლობას, რომელიც არ იყო
პროექტის საწყისი მიზანი ან შესაძლოა დაკავშირებული ყოფილიყო სხვა კვლევის
შეკითხვასთან. მსგავსი მეტამონაცემების სიდიდის გადამეტება შეუძლებელია და
ფაქტიურად ის სავალდებულო ან არჩევითი გახდა მონაცემთა გარკვეულ ბაზაში
მეტაგენომური მონაცემების განსათავსებლად [94,118].
მონაცემთა გაზიარებას ხანგრძლივი ტრადიცია აქვს გენომის კვლევის სფეროში,
მაგრამ

მეტაგენომური

მონაცემებისთვის

საჭირო

იქნება

ორგანიზების

და

თანამშრომლობის სრულად ახალი დონე მეტამონაცემების და ცენტრალიზებული
სერვისების (მაგ., IMG/M, CAMERA და MG-RAST) მისაწოდებლად, აგრეთვე მონაცემების
და გამოთვლის შედეგების გასაზიარებლად. გამოთვლილი შედეგების გასაზიარებლად
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საჭირო

იქნება

ზოგიერთი

ზემოთ

ხსენებული

სხვადასხვა

ანალიტიკური

არხის

კოორდინაცია - პროცესი, რომელიც ამჟამად GSC-ს ეგიდით მიმდინარეობს. მისი
მიღწევის შემდეგ მკვლევარები შეძლებენ შუალედური და დამუშავებული შედეგების
ჩამოტვირთვას ნებისმიერი დიდი საცავიდან ადგილობრივი ანალიზისა და შედარების
მიზნით.
მეტამონაცემებისთვის წარმოდგენილი სტანდარტული ენა ამჟამად მოწოდებულია
თანმიმდევრობის მინიმალური ინფორმაციის ნებისმიერი (x) ჩეკლისტისთვის (MIxS) [139].
MixS არის საერთო ტერმინი, რომელიც აღწერს MIGS-ს (მინიმალური ინფორმაცია
გენომის თანმიმდევრობის შესახებ), MIMS (მინიმალური ინფორმაცია მეტაგენომური
თანმიმდევრობის შესახებ) და MIMARKS (მინიმალური ინფორმაცია MARKer შესახებ)
[131] და შეიცავს სტანდარტულ ფორმატებს გარემო და ექსპერიმენტალური მონაცემების
ჩასაწერად. აქედან MIMARKS წარმოადგენს MIGS-ს და MIMS-ის საფუძველს, შეაქვს რა
ვრცელი კონტექტუალური ინფორმაცია თითოეული გარემო ნიმუშის შესახებ.
„ცენტრალიზებული საცავი დეცენტრალიზებულ საცავთან შედარებით“ საკითხი
აგრეთვე განპირობებულია იმით, თუ „ვინ იხდის საცავისთვის“, რაც ისეთი საკითხია,
რომელზეც

მარტივი

ინფორმაციის

პასუხის გაცემა შეუძლებელია. ა.შ.შ-ის ბიოტექნოლოგიური

ეროვნული

ცენტრი

(NCBI)

უფლებამოსილია

შეინახოს

ყველა

მეტაგენომური მონაცემი. მაგრამ იმ მონაცემების მოცულობა, რომლის გენერირებაც
ხდება,

მიუთითებს

იმაზე,

რომ

სასწრაფოდ

საჭიროა

თანმიმდევრობების

დიდი

რაოდენობით შენახვის სათანადო გზები. რადგან სეკვენირების ხარჯები მცირდება,
ხოლო ანალიზის და შენახვის ხარჯები კი მეტ-ნაკლებად უცვლელი რჩება, საჭირო იქნება
მონაცემთა შენახვის შერჩევა ბიოლოგიური (მაგ: სეკვენირებული ნიმუში) ან ციფრული
ფორმით

(დე)ცენტრალიზებულ

არქივებში.

(მეტა-)გენომური

მონაცემების

[140]

კომპრესირების მიმდინარე სამუშაოები და წარმატება შესაძლოა ნიშნავდეს იმას, რომ
კვლავ შესაძლებელი იქნება ციფრული ინფორმაციის შენახვა ეკონომიური სახით ახლო
მომავალში.
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1.9.9. მეტაგენომიკის გამოყენების სფეროები
მეტაგენომიკას აქვს პოტენციალი გამოყენებული იქნას სრულიად სხვადასხვა
სფეროებში, პრაქტიკული პრობლემების გადასაწყვეტად. ისეთ სფეროებში როგორიცაა:
მედიცინა, ბიოინჟინერია, სოფლის მეურნეობა და ეკოლოგია.
მიკრობული

თანასაზოგადოება

ჯანმრთელობის

შენარჩუნების

ფუნქციონირების

მექანიზმები

მეტაგენომური

სექვენირება

თამაშობს

პროცესში,
ამ

დრომდე

მთავარ

მაგრამ

მათი

მთლიანად

გამოიყენებოდა

ასობით

არ

როლს

ადამიანის

შემადგენლობა
არის

და

შესწავლილი.

ინდივიდუმის

მიკრობული

თანასაზოგადოების აღსაწერად. ეს არის ე.წ. ადამიანის მიკრობიომის ნაწილი, რომლის
მთავარი მიზანია განსაზღვროს ადამიანის მიკრობების საბაზო ნაკრები, გაარკვიოს
ადამიანის მიკროფლორის ცვლის კორელირება ჯანმრთელობის ცვლასთან, ასევე
დაამუშავოს ტექნოლოგიური და ბიოინფორმაციული ბაზა ამ მიზნის მისაღწევად.
მთავარი

ცენტრები,

მიკროორგანიზმების

რომელთაც

გენომების

მიიღეს

სექვენირებაზე,

ფინანსირება
რომელნიც

კუჭნაწლავის

ვარგისნი

არიან

ლაბორატორიულ პირობებში კულტივირებისათვის, შემდეგი ცენტრებია: ბეილორის
უნივერსიტეტი (ქ. უეიკო, ტეხასი აშშ.); Broad Institute (გაერთიანებული ინსტიტუტი,
რომლის

შემადგენლობაშიც

შედიან

მასაჩუსეტსის

ტექნოლოგიური

ინსტიტუტი,

ჰარვარდის უნივერსიტეტი და უაითხედის ინსტიტუტი); ვაშინგტონის უნივერსიტეტი სენტ
ლუისში - მისურის შტატი.
მეორე სამედიცინო მიმართულება - პროექტი MetaHit (ადამიანის საჭმლის
მომნელებელი ტრაქტის მეტაგენომიკა). ამ პროექტში მონაწილეობა მიიღო 124-მა
ინდივიდმა დანიიდან და ესპანეთიდან. მათ შორის იყვნენ ჯანმრთელი ადამიანები,
ადამიანები ჭარბი წონით და ადამიანები დაავადებული საჭმლის მომნელებელი
ტრაქტით. გამოკვლევის მთავარი მიზანი იყო ეცადათ დაეხასიათებინათ კუჭნაწლავის
ბაქტერიების ფილოგენეტიკური მრავალფეროვნება. გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ ორი
ბაქტერიალური განშტოება: Bacteroidetes და Firmicutes შეადგენენ 90%-ზე მეტს ყველა
ცნობილი
ნაწლავების

ბაქტერიების
დისტალურ

ფილოგენეტიკური
ნაწილში.

ჯგუფების,

გამოიყენეს

რა

რომლებიც

კუჭნაწლავში

დომინირებენ

ნანახი

გენების
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შეფარდებითი სიხშირე, მეცნიერებმა მოახდინეს 1244 მეტაგენომური კლასტერის
იდენტიფიცირება. ისინი ასრულებენ მთავარ როლს ჯანმრთელი მდგომარეობის
შესანარჩუნებლად. გამოყოფილია ამ კლასტერების ორი ძირითადი ფუნქცია: „საოჯახო
მეურნეობის გენების“ ექსპრესიის ხელშეწყობა და ექსპრესია იმ გენებისა, რომელნიც
სპეციფიურნი

არიან

კუჭნაწლავის

ტრაქტისთვის.

„საოჯახო

მეურნეობის

გენების“

კლასტერი აუცილებელია ყველა ბაქტერიისთვის და ხშირად თამაშობს მთავარ როლს
მეტაბოლურ პროცესებში, ისეთში როგორიცაა ნახშირბადის ცენტრალური მეტაბოლიზმი,
ამინომჟავების სინთეზი. სპეციფიური გენების კლასტერს გააჩნია უნარი მოახდინოს
პატრონის

ცილების

ადჰეზია

და

იკვებება

შაქრით.

ავადმყოფებს,

რომელთაც

გაღიზიანებული აქვთ მსხვილი ნაწლავი, აქვთ 25%-ით ნაკლები ეს გენები და ბაქტერიების
უფრო

ნაკლები

რაოდენობა,

ვიდრე

იმ

ადამიანებს,

რომლებშიც

არ

იყო

დიაგნოსტირებული კუჭნაწლავის ტრაქტის მხრივ რაიმე პათოლოგია. მიუხედავად იმისა,
რომ ეს გამოკვლევები მოიცავენ ფასეულ სამედიცინო გამოყენებას, მხოლოდ 31-48,8%
თანამიმდევრულობისა იყო გათანაბრებული ნაწლავური ბაქტერიების 194 ცნობილ
გენომთან და მხოლოდ 7,6-21,2% განშტოებებისა იყო გასწორებული GenBank- ის
თანამიმდევრობებთან.

ეს

მიუთითებს

კვლევების

შემდგომი

გაფართოვების

აუცილებლობაზე, რათა მთლიანად მოიცვან ყველა ბაქტერიული გენომი. უნდა
აღინიშნოს, რომ ადამიანის გენომის სექვენირების ღირებულება ბოლო სამი წლის
მანძილზე

შემცირდა

თითქმის

ასჯერ

და

კვლავ

აგრძელებს

შემცირებას.

NGS

ტექნოლოგიების სრულყოფა დნმ-ის სექვენირებაში მიგვიყვანს მორიგი საფასო ზღვარის
გადალახვისკენ

(1000

დოლარი

გენომისთვის)

და

გამოიწვევს

კარდინალურ

ცვლილებებს ბიოლოგიისა და სამედიცინო გენეტიკის მრავალ სფეროში, რაც შემდგომში
მიგვიყვანს მედიცინის პერსონალიზაციამდე. ტექნოლოგიური

ბუმი მოლეკულური

გენეტიკის მოცემულ სფეროში ნებას გვაძლევს ვივარაუდოთ, რომ თანდათანობით
მეტაგენომიკა ჩაანაცვლებს პჯრ-ით დიაგნოსტიკას.
ბიოსაწვავი

მიიღება

ბიომასის

კონვერსიით.

მაგალითად

ცელულოზის

გარდაქმნით, რომელიც მიიღება სიმინდისა და ფეტვისგან, ჰიდროლიზურ სპირტში. ეს
პროცესი

დამოკიდებულია

მიკრობების

კონსორციუმზე,

რომლებიც

გარდაქმნიან
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ცელულოზას

შაქრად

და

შემდგომ

შაქარი

დუღილის

პროცესში

გარდაიქმნება

ეთანოლად. მიკროორგანიზმები ასევე აწარმოებენ ბიოენერგიის სხვადასხვა წყაროს, მათ
შორის მეთანი და წყალბადი.

ბიომასიდან ახალი შენაერთების ეფექტური საწარმოო

მიღებისთვის საჭიროა ახალი სახეობის ფერმენტები, რომელთაც ექნება უფრო მაღალი
მწარმოებლური

თვისებები

და ნაკლები

საწარმოო

დანახარჯები.

მეტაგენომური

მიდგომები რთული მიკრობული თანასაზოგადოების ანალიზისათვის საშუალებას
იძლევა ჩავატაროთ მიზნობრივი სკრინინგი იმ ფერმენტებისა, რომლებიც გამოიყენება
ბიოსაწვავის წარმოებაში. მაგ. ისეთი როგორიცაა გლიკოზილ -ჰიდროლაზა. ამის გარდა
ცოდნა, თუ როგორ ფუნქციონირებს მიკრობული თანასაზოგადოება აუცილებელია თვით
ამ თანასაზოგადოების მართვისათვის და უპირველესი ინსტრუმენტი ამ პროცესებისათვის
არის მეტაგენომიკა. მეტაგენომური მიდგომები საშუალებას გვაძლევს ჩავატაროთ
შედარებითი ანალიზი მიკროორგანიზმების კონვერგენტულ სისტემებს შორის.
მეტაგენომიკის

საშუალებით

შესაძლებელია

გავაუმჯობესოთ

ეკოსისტემაზე

დამაბინძურებელი ნივთიერებების ზემოქმედების მონიტორინგის სტრატეგია, ასევე
შევიმუშავოთ დაბინძურებული გარემოს გასუფთავების ახალი მეთოდები. შესწავლა
იმისა, თუ როგორ უმკლავდება მიკრობული თანასაზოგადოება დამაბინძურებელ
აგენტებს, გვაძლევს იმის იმედს და საშუალებას, რომ ეს პროცესი მომავალში შეიძლება
გამოყენებული იქნეს ტექნოგენურ დაბინძურებასთან საბრძოლველად.
მიკრობულ

თანასაზოგადოებებს

შეუძლიათ

ბიოლოგიურად

აქტიური

ნივთიერებების ფართო სპექტრის პროდუცირება, რომლებიც შემდგომ გამოიყენებიან
სხვა

ორგანიზმების

დრესდღეობით

მიერ.

გამოიყენება

მიკროორგანიზმებში.

მრავალი
მედიცინაში

ახლახანს

სამკურნალო

პრეპარატები,

თავდაპირველად

მიღწეულმა

წარმატებამ,

რომლებიც

აღმოჩენილნი

იყვნენ

არაკულტივირებული

მიკროორგანიზმებიდან მრავალფეროვანი გენეტიკური მასალის მიღებამ, მიგვიყვანა
ახალი გენების, ახალი ფერმენტების და სხვა აქტიური ნაერთების აღმოჩენამდე.
მეტაგენომიკის გამოყენებამ შესაძლო გახადა განავითაროს ახალი დარგები ქიმიურ და
ფარმაცევტულ მრეწველობაში[44].
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მცენარის ზრდა-განვითარებისთვის საჭირო ნიადაგის ერთი გრამი შეიცავს 109 – 1010
-დან მიკრობული უჯრედების რაოდენობას. ნიადაგში მცხოვრები მიკროორგანიზმების
თანასაზოგადოებების შემადგენლობა დიდი ხანია იპყრობს მეცნიერთა ყურადღებას,
მაგრამ

აქამდე

ცუდად

არის

შესწავლილი

მიუხედავად

მათი

ეკონომიკური

მნიშვნელობისა. მიკრობული თანასაზოგადოებები ასრულებენ ეკოსისტემური ფუნქციების
ფართო სპექტრს, რომელიც საჭიროა მცენარის ზრდა- განვითარებისთვის, მაგალითად
აზოტის ფიქსაცია, მცენარეთა დაცვა დაავადებებისგან, რკინის და აგრეთვე სხვა
მეტალების ბრუნვაში მონაწილეობა. მეტაგენომიკა გვეხმარება შევისწავლოთ ამ
თანასაზოგადოებებში

მიკრობების

ურთიერთქმედება,

ასევე

ურთიერთქმედება

მიკრობებსა და მცენარეებს შორის. მეტაგენომური ანალიზის საფუძველზე შეიძლება
გამოვავლინოთ

იმ

მიკროორგანიზმების

თვისებები,

რომლებიც

მიეკუთვნებიან

მაკულტივირებელ ტაქსონებს. გავარკვიოთ მათი როლი ნივთიერებათა წრებრუნვაში,
ასევე

მათი

ურთიერთდამოკიდებულება

მცენარეებთან.

ეს

ყველაფერი

საჭიროა

სასოფლო-სამეურნეო კულტურების გაჯანსაღებისთვის.
მეტაგენომიკას

შეუძლია

მოგვცეს

მნიშვნელოვანი

ინფორმაცია

გარემოს

თანასაზოგადოებების ფუნქციონალურ ეკოლოგიაზე. მაგ. ავსტრალიური ზღვის ლომების
დეფეკაციებში

აღმოჩენილი

ბაქტერიალური

თანასაზოგადოებების

მეტაგენომური

ანალიზი გვიჩვენებს, რომ ზღვის ლომების ფეკალიები მდიდარია საკვები ნივთიერებებით
და შესძლებელია იყოს მნიშვნელოვანი წყარო სანაპირო ეკოსისტემების კვების საქმეში.
ეს ხდება იმიტომ, რომ ბაქტერიებს, რომლებიც გამოიდევნებიან ფეკალიებთან ერთად,
შეუძლიათ

გარდაქმნან

ძნელად

შესათვისებელი

ნაერთები

ბიოლოგიურად

ხელმისაწვდომ ფორმებად, რომლებიც შემდგომში იქნებიან ჩაბმულნი კვებით ჯაჭვში.
დნმ-ს სექვენირება ასევე შეიძლება იქნეს გამოყენებული წყლის სიღრმეში
არსებული სახეობების იდენტიფიკაციისთვის. ამით შეიძლება დადგინდეს ინვაზიური და
გადაშენებული სახეობების დიაპაზონი, ასევე შეიძლება თვალყური მივადევნოთ სეზონურ
პოპულაციებს[44].
მეტაგენომიკამ ბოლო წლებში დიდი სარგებელი მიიღო როგორც ფინანსური,
ასევე ინტელექტუალური ინვესტიციებიდან.

ამ ინვესტიციების საუკეთესო სახით
75

გამოყენების უზრუნველსაყოფად მეცნიერულმა საზოგადოებამ მიზნად უნდა დაისახოს
მეტაგენომური კვლევების შედეგების გაზიარება, შედარება და კრიტიკულად შეფასება.
რადგანაც მონაცემთა კრებულები უფრო რთული და ყოვლისმომცველი ხდება, საჭირო
იქნება ანალიზის, შენახვის და ვიზუალიზაციის ახალი ხელსაწყოები. ეს უზრუნველყოფს
მეტაგენომიკის,

როგორც

მიკრობული

ეკოლოგიის,

ევოლუციის

და

ბიომრავალფეროვნების ხელსაწყოს საუკეთესო გამოყენებას და ახალი ჰიპოთეზების
მიღებასა და გამოცდას. მეტაგენომიკას გამოიყენებენ ისევე ხშირად, რგორც სხვა
ლაბორატორიულ მეთოდს და ნიმუშის „მეტაგენომიზაცია“ ისევე გავრცელებული
გახდება,

როგორც

“PCRing.”

მნიშვნელოვანია

მეტაგენომიკის

სწავლება

სტუდენტებისთვის და ახალგაზრდა მეცნიერებისთვის, როგორც სხვა მიდგომებს და
ტექნოლოგიებს ასწავლიდნენ წარსულში.
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თავი 2
კვლევის მასალა და მეთოდები
2.1 კვლევის მასალა
კვლევის მასალას წარმოადგენდა წყლის ნიმუშები ლისის ტბიდან, სიონის
წყალსაცავიდან და თბილისის ზღვიდან სამიზნე ბაქტერიების და ბაქტერიოფაგების
გამოსაყოფად.
გიორგი

ელიავას

სახელობის

მიკრობთა

ეკოლოგიის

ლაბორატორიის

კოლექციაში არსებული E.coli (C), St. aureus 57, A.hydrophila, V.cholerae სტანდარტული
ბაქტერიული შტამები.

2.2 საკვები არეები
მყარი, ნახევრადთხიერი და თხიერი საკვები არეები ბაქტერიების შენახვისა და
კულტივირებისათვის: LB (Luria-Bertani) აგარი და ბულიონი (Sambrook 1989), სოიოს
აგარი და ბულიონი (“Difco”, “Biomereux”); საიდენტიფიკაციო არეები: მაკ-კონკის,
სიმონსის არეები და სხვა (“Difco”, “Hi-media”, “Biomerieux”);

LB-ბულიონი. გრ/ლ-ზე.
10გ ტრიპტონი
10გ NaCl
5გ საფუვრის ექსტრაქტი
pH=7,4+/-0,2

LB-აგარი 2% და 0,7 გრ/ლ-ზე.
10გ ტრიპტონი
10გ NaCl
5გ საფუვრის ექსტრაქტი
20გ ან 7გ აგარ-აგარი
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TCBS აგარი გრ/ლ
10გ პეპტონი
5გ საფუარის ექსტრაქტი
20გ საქაროზა
10გ ნატრიუმის თიოსულფატი
10გ ნატრიუმის ციტრატი
8გ ნაღვლის მარილები
10გ ნატრიუმის ქლორიდი
1გ რკინის ციტრატი
0.04გ ბრომთინოლის ლურჯი
0.04გ თიმოლის ლურჯი
15გ აგარი
pH=8,6+/-0,2.

Ampicilin dextrin agar:
5.0გ ტრიპტონი
3.0გ ნატრიუმის ქლორიდი
2.0გ კალიუმის ქლორიდი
0,06გ რკინის ამონიუმის ქლორიდი
0,08გ ბრომთიმოლის ლურჯი
2.0გ საფუვრის ექსტრაქტი
11,4გ დექსტრინი
0,1გ მაგნიუმის სულფატი
0,1გ ნატრიუმის დეოქსიქოლატი
13,0გ აგარი
საბოლოო PH: 8 +/- 0,2
საკვლევი

შტამების

ბიოქიმიური

თვისებების

შესწავლას

ვაწარმოებდით

სპეციალიზირებულ საკვებ არეებზე. კერძოდ:
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ჰიუ-ლეივსონის გლუკოზიანი არე გრ/ლ
2გ პეპტონი
0,5გ საფუარის ექსტრაქტი
20გ ნატრიუმის ქლორიდი
10გ გლუკოზა
0.015გ ბრომკრეზოლის მეწამული
3გ აგარი.
pH=7,4+/-0,2.

ტრიპტონიანი თხევადი არე ნატრიუმის ქლორიდის სხვადასხვა შემცველობით გრ/ლ
10გ ტრიპტონი
NaCl-ის შესაბამისი რაოდენობა (0%; 1%; 4%; 6%.)
pH=7,2+/-0,2.

2.3 კვლევის მეთოდები
2.3.1 ღია წყალსატევებში წყლის სინჯების აღება და დამუშავება
წყლის სინჯების აღება წარმოებდა ერთი ძირითადი სქემის მიხედვით, თუმცა
გამოკვლევების მიზნისა და სპეციფიკის გათვალისწინებით, სინჯების აღების სიხშირე და
დამუშავების პროცედურა იცვლებოდა. სინჯებს ვიღებდით დღის პირველ ნახევარში 11-15
საათამდე ინტერვალში. სინჯებს ვიღებდით წყლის ზედაპირიდან 15-30სმ სიღრმეზე
სტერილურ ჭურჭელში 1 ლიტრის მოცულობით. პარალელურად ვინიშნავდით: ამინდს,
ტემპერატურას

და

სხვა

კლიმატურ

პირობებს.

წყლის

ნიმუშების

ანალიზს

ვანხორციელებდით სინჯის აღებიდან არაუმეტეს 4 სთ-ის განმავლობაში.
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2.3.2 წყლის ფიზიკო-ქიმიური პარამეტრების განსაზღვრა
წყლის

ზოგიერთ

ფიზიკო-ქიმიურ

პარამეტრს,

როგორიცაა

მარილიანობა,

გამტარობა, წყალბად იონთა კონცენტრაცია, წყალში გახსნილი ჟანგბადის რაოდენობა
და მყარი ნაწილაკების რაოდენობა - ვსაზღვრავდით მულტიპარამეტრული პორტატული
საზომი ხელსაწყოს (YSI 556 MPS) საშუალებით.

2.3.3 ბაქტერიოფაგების გამოყოფა წყლის სინჯებიდან
ბაქტერიული ვირუსების გამოყოფას და კულტივირებას ვახდენდით გამდიდრების
სტანდარტული მეთოდით : გაფილტრულ წყლის სინჯს ვუმატებდით კონცენტრირებულ
ბულიონს და ბაქტერიული კულტურის ნარევს, პროპორციით 10:1:1 და ვათავსებდით
თერმოსტატში 18-24სთ 370C-ზე. 5000 ბრ/წთ ცენტრიფუგირების შემდეგ სუსპენზიას
ვფილტრავდით 0,2 მკმ ზომის ფილტრში და ვაწვეთებდით ინდიკატორი ბაქტერიის
გაზონზე. ფაგის ლიზისური ზონების აღმოსაჩენად ფინჯნებს ვამოწმებდით 24 საათში.

2.3.4 გამოყოფილი შტამების ბიოქიმიური იდენტიფიკაცია
გამოყოფილი შტამების იდენტიფიკაცია წარმოებდა სტანდარტული ბიოქიმიური და
მიკრობიოლოგიური მეთოდების გამოყენებით, როგორიცაა კატალაზა, ოქსიდაზა ტესტი,
მარილების მოხმარება, ნახშირწყალბადების უტილიზაცია, ამინომჟავების ფერმენტაცია,
შერჩეულ შტამებზე API-20E ტესტ სისტემის გამოიყენება და ასევე პჯრ (პოლიმერაზული
ჯაჭვური

რეაქცია

გვარ

სპეციფიური

და

სახეობასპეციფიური

პრაიმერებით)

იდენტიფიკაცია.

კატალაზას ტესტი: კატალაზა არის ფერმენტი, რომელიც წყალბადის ზეჟანგს შლის
წყლად და ჟანგბადად. კატალაზას ტესტი გამოიყენება მრავალი ბაქტერიის წინასწარი
იდენტიფიკაციისა და დიფერენციაციისთვის.
ორგანიზმები რომელთა ტესტირებაც უნდა მოხდეს კატალაზაზე უნდა იყოს
აღებული18-24სთ კულტურიდან, რადგან ისინი ასაკთან ერთად კარგავენ კატალაზურ
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აქტივობას.

რეკომენდებულია,

საკვლევი

ორგანიზმები

აღებულ

იქნას

სისხლის

არშემცველი ნიადაგიდან, ვინაიდან ცხოველების სისხლის ერითროციტებსაც გააჩნიათ
კატალაზური აქტივობა.

ოქსიდაზას ტესტი: ოქსიდაზას ტესტი გამოიყენება იმის განსასაზღვრად აწარმოებს თუ არა
ბაქტერია გარკვეულ ციტოქრომ C ოქსიდაზებს. როგორც წესი Pseudomonadaceae არიან
OX+ ხოლო Enterobacteriaceae არიან OX-. აღნიშნული ტესტი განსაკუთრებულ
მნიშვნელობას იძენს ისეთი ორგანიზმების იდენტიფიკაციის დროს, რომლებიც
მიეკუთვნება გვარებს: Campylobacter, Pseudomonas და Aeromonas პროცედურა
გამოიყენება მხოლოდ 18-24 სთ-ის არასელექტიურ, არა-სადიფერენციაციო ნიადაგზე
გაზრდილ კულტურებზე. ფილტრის ქაღალდის პატარა ნაჭერი თავსდება პლასტმასის
სტერილურ ერთჯერად პეტრის ფინჯანზე. ფილტრის ქაღალდს ვაწვეთებთ ოქსიდაზას
რეაქტივს და გამოსაკვლევი კოლონიების მცირე რაოდენობას შევაზელთ სტერილური
ხის წკირით. ვაკვირდებით ლურჯი-მოშავო ფერის განვითარებას. ნებისმიერი ფერის
ცვლილება 20 წამის შემდეგ მხედველობაში აღარ მიიღება.

ციტრატის ტესტი: ციტრატის აგარი გამოიყენება გრამ-უარყოფითი ბაქტერიების
სადიფერენციაციოდ. ტესტს საფუძვლად უდევს ციტრატის უტილიზაციის რეაქცია.
დადებითი რეაქცია გამოიხატება ირიბზე ინტენსიური ლურჯი ფერის ნაზრდის გაჩენით.
უარყოფითი რეაქცია ვლინდება ნაზრდის არარსებობით ან ზრდის კვალის არსებობით,
მაგრამ ფერი უცვლელია (ნიადაგი რჩება მუქი მწვანე ფერის).

სამ შაქრიანი - რკინა აგარის ტესტი: შექმნილია ოჯახ Enterobacteriaceae,-ს ჯგუფების
განსასხვავებლად. ყველა მათგანი გრამ უარყოფითია. შესწევთ უნარი გლუკოზის
ფერმენტაციის, გაზის წარმოქმნით. ეს ტესტი იძლევა საშუალებას ასევე განვასხვავოთ
ენტერობაქტერიების ოჯახი სხვა გრამ უარყოფითი ბაქტერიებისაგან.
TSI აგარი

შეიცავს სამ შაქარს: ლაქტოზას, საქაროზას

და

გლუკოზას.

დამატებულია ასევე მჟავა ფუძიანი ინდიკატორი ფენოლ რედი , ნახშირწყალბადების
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ფერმენტაციის დასადგენად.

ფერის შეცვლა (წითლის ყვითლით) მიანიშნებს მჟავას

არსებობას. ნატრიუმის თიოსულფატი
ემსახურება

გოგირდწყალბადის

და

რკინა - ამონიუმის სულფატი ნიადაგში,

წარმოქმნის

დეტექციას,

რომელიც

ადვილად

შესამჩნევია სინჯარის ფსკერზე შავი შეფერილობით.

მანიტოლის მარილიანი ნიადაგი: არის სელექტიურ/სადიფერენციაციო ნიადაგი
პათოგენური სტაფილოკოკის გამოსაყოფად. ნიადაგი შეიცავს მანიტოლს, ფენოლ რედ
ინდიკატორს, და 7.5% მარილს. მარილის მაღალი შემცველობა თრგუნავს
სტაფილოკოკის გარდა თითქმის ყველა ბაქტერიის ზრდას . ამ ნიადაგზე პათოგენური
სტაფილოკოკი ყვითლად იზრდება, რაც შემდეგი მიზეზით აიხსნება: სტაფილოკოკი
ახდენს მანიტოლის ფერმენტაციას, რის შედეგადაც წარმოიქმნება მჟავა, რომელიც pH
ინდიკატორს უცვლის ფერს.

დეკარბოქსილაზა ტესტი: აღნიშნული ტესტის მიზანია, სამი დეკარბოქსილაზა ფერმენტის
დეტექცია: ლიზინ, ორნითინ და არგინინ დეკარბოქსილაზა ფერმენტების.
რა არის დეკარბოქსილაზა? "დამშლელი ფერმენტი"= გამოიმუშავებს ორგანიზმი
მჟავე გარემოში.
დეკარბოქსილირება არის ანაერობული პროცესი, ამიტომ სარეაქციო სინჯარებს
ემატება სტერილური მინერალური ზეთი. ღნიშნული ტესტისთვის გამოიყენება არე,
რომელიც შეიცავს: (0,1%)გლუკოზას, pH ინდიკატორ ბრომქრესოლ იისფერს, (რომელიც
იისფერია pH 6.8 და ზევით, და ყვითელი pH 5.2-ზე ქვემოთ) და ამინო მჟავის სუბსტრატს
(ლიზინს, oორნითინს ან არგინინს)
პროცედურა:
1. სტერილურად შეგვაქვს კულტურა სინჯარებში
2. ვამატებთ 1მლ სტერილურ მინერალურ ზეთს.
3. ვაინკუბირებთ 37°C-ზე, 24-48 სთ.
4. ვამოწმებთ ფერის ცვლილებას
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ჟელატინის ჰიდროლიზი: ჟელატინი-ეს არის ცილა, რომელიც არ შეიცავს შეუცვლელ
ამინომჟავა ტრიფტოფანს. 25°C ტემპერატურის ქვემოთ ჟელატინი მყარია, 25°C
ტემპერატურის ზემოთ კი თხევადი. ჟელატინის ჰიდროლიზს ახდენს ფერმენტი
ჟელატინაზა. 12% ჟელატინის შემცველი ნიადაგი გამოიყენება მიკროორგანიზმში
ფერმენტ ჟელატინაზას არსებობის დასადგენად. ჟელატინს აქვს ორმაგი დანიშნულება,
როგორც გამამყარებელი საშუალება და ასევე სუბსტრატი ფერმენტ ჟელატინაზასთვის.
48 სთ ინკუბაციის შემდეგ კულტურიანი სინჯარები თავსდება მაცივარში 30 წუთით.
კულტურები, რომლებიც გათხიერდებიან არიან დადებითი ჟელატინაზას არსებობაზე და ახდენენ
ჟელატინის სწრაფ ჰიდროლიზს.

ყველა მყარი კულტურის ინკუბაცია გრძელდება 5 დღის განმავლობაში. შემდეგ
ისევ თავსდება მაცივარში 30 წუთით. კულტურები, რომლებიც გათხიერდებიან 5 დღის
შემდეგ, ახდენენ ჟელატინის ნელ ჰიდროლიზს.

ნახშირწყალბადების

ფერმენტაცია:

ფერმენტაცია

მეტაბოლური

პროცესია,

რომლის შედეგადაც ხდება ნახშირწყალბადების გარდაქმნა მჟავებად და აირებად
ნახშირწყალბადების ფერმენტაციის ტესტისთვის, სპეციალური სინჯარები გამოიყენება,
რომლებშიც მოთავსებულია ე.წ. დურჰამის

მილი გაზის გამოყოფის დეტექციისთვის.

ჩვეულებრივი ნახშირწყალბადების ფერმენტაციისთვის საჭირო ნიადაგი შეიცავს:
1.ყველა ტიპის მიკრობის ნორმალური ზრდისათვის საჭირო საკვებ ნივთიერებებს.
2.სპეციფიურ ნახშირწყალბადს, რომელიც წარმოადგენს სუბსტრატს სფეციფიური
ფერმენტისთვის.
3.pH ინდიკატორ ფენოლის წითელს, რომელიც წითელია ნეიტრალურ pH7 -ზე
და იღებს მოყვითალო შეფერილობას სუსტად მჟავე pH-ზე 6,5. ფერმენტაცია მოწმდება
48 სთ-ში.
შედეგების ინტერპრეტაცია:
მჟავას წარმოქმნა: ნადაგი იცვლება ყვითლად- ორგანიზმი აფერმენტირებს
მოცემულ ნახშირწყალბადს და წარმოქმნის ორგანულ მჟავას, რომელიც ამცირებს pH -ს
და ცვლის ნიადაგს მჟავიანობისკენ. დადებითი რეაქცია .
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მჟავის და გაზის წარმოქმნა: ნიადაგის შეცვლა ყვითლად მიანიშნებს, რომ
ორგანიზმმა მოახდინა ნახშირწყალბადის ფერმენტაცია ორგანული მჟავისა და გაზის
წარმოქმნით. გაზის წარმოქმნის დადგენა კი შესაძლებელია პატარა ბუშტუკების
არსებობით სინჯარაში ჩადებულ დურჰამის მილებში.დადებითი რეაქცია.
არ მომხდარა არც ფერმენტაცია და არც გაზის წარმოქმნა: ნიადაგი უცვლელი
წითელი შეფერილობის რჩება. ნეგატიური რეაქცია.
კონტროლი - სინჯარა კულტურის გარეშე.

2.3.5.ანტიბიოტიკომგრძნობელობის განსაზღვრა დისკების დიფუზიის
მეთოდით
ანტიბიოტიკომგრძნობელობას ვსაზღვრავდით კირბი-ბაუერის დისკის დიფუზიის
მეთოდით:
• აგარის ფინჯანზე ვარჩევთ სულ მცირე 4 – 5 კარგად იზოლირებულ კოლონიას
ერთნაირი მორფოლოგიით.
• თითოეული კოლონიის წვერს ვეხებით სათესი მარყუჟის წვერით და გადაგვაქვს
4-5 მლ ფიზიოლოგიური ხსნარის შემცველ სინჯარაში.
• სიმღვრივე უნდა შეესაბამებოდეს მაკფარლანდის 0.5 სტანდარტს ტურბიდომეტრის
გამოყენებით ან ვიზუალური შკალის მეშვეობით (მოარიდეთ პირდაპირ სინათლეს).
• სტერილური, არა-ტოქსიკური ტამპონი უნდა ჩავუშვათ მიღებულ სუსპენზიაში და
დავატრიალოთ ტამპონი რამოდენიმეჯერ და ფრთხილად მივასრისოთ იგი სინჯარის
შიდა კედელს სითხის ზედაპირის ზევით რათა მოვაცილოთ ზედმეტი სითხე.
• ვთესავთ მშრალი მიულერ-ჰინტონის ფინჯნებს გაშტრიხვის მეთოდით.
•ვიმეორებთ ამ პროცედურას კიდევ ორჯერ და ყოველ ჯერზე ფინჯანი უნდა
შემოვატრიალოთ 60° რათა მოხდეს სუსპენზიის თანაბრად განაწილება ფინჯნის
ზედაპირზე. ვხდით თავსახურს და ვაჩერებთ ასეთ მდგომარეობაში 3-5 წთ, რათა
ანტიბიოტიკის დისკების დაწყობამდე მოხდეს ფინჯნის ზედაპირიდან ზედმეტი ტენის
ადსორბცია.
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• თანაბრად ვანაწილებთ შესაბამის დისკებს (არაუახლოეს 24 მმ ცენტრიდან ცენტრამდე)
აგარის ფინჯნის ზედაპირზე სტერილური პინცეტის ან დისკების გამანაწილებელი
აპარატის მეშვეობით. არაუმეტეს 12 დისკისა შეიძლება დაიდოს 150მმ ფინჯანზე ან 5
დისკისა 90მმ ფინჯანზე. მას შემდეგ რაც დისკი აგარს შეეხება აღარ უნდა გავანძრიოთ იგი
ადგილიდან რათა თავიდან ავიცილოთ ცდომილება, ვინაიდან აგართან შეხებისთანავე
დისკის შემადგენლობაში არსებული კონცენტრატის ნაწილი მყისიერად დიფუზირდება
აგარში და დისკის სხვა ადგილზე გადატანის შემთხვევაში ხდება კონცენტრატის
ნაწილობრივი კარგვა.
• ვაბრუნებთ ფინჯნებს და ვათავსებთ თერმოსტატში 35°C, აერობულ პირობებში 18-24სთ.
• ვათვალიერებთ თითოეულ ფინჯანს და ფარგლის მეშვეობით ვზომავთ სრული
ინჰიბიციის ზონის დიამეტრს დისკის დიამეტრის ჩათვლით. სახაზავით გაზომვისას ზონები
იზომება უახლოეს მილიმეტრამდე.
• საბოლოოდ ვახდენთ S/I/R შედეგების ინტერპრეტაციას წესების მიხედვით.

2.3.6 API საიდენტიფიკაციო სისტემა:
API-20E

ტესტ სისტემა (bioMérieux) გამოიყენება ნაწლავური გრამ-უარყოფითი

ჩხირების საიდენტიფიკაციოდ. თითოეული რიგი შედგება 20 სხვადასხვა დამოუკიდებელი
ტესტისგან, რომლებიც იმყოფება დეჰიდრატირებულ მდგომარეობაში. ბაქტერიული
სუსპენზიის მეშვეობით ხდება დეჰიდრატირებული მიკროფოსოების რეჰიდრატაცია.
ზოგიერთ მიკროფოსოს ახასიათებს ფერის ცვლილება შეცვლილი pH-ის გამო,
ზოგიერთი კი გამოიმუშავებს საბოლოო პროდუქტს, რომლის საიდენტიფიკაციოდ
აუცილებელია სპეციფიკური რეაქტივის დამატება. პროფილის ნომრის განსაზღვრა ხდება
ტესტის “+” და “-” შედეგების თანმიმდევრობის მიხედვით. შემდეგ კი მიღებული ნომრით
ხდება ბაქტერიის სახეობებსა და ნომრებს შორის კორელაციის განსაზღვრა კოდების
წიგნში (ანალიზური პროფილების ინდექსი).
საჭირო მასალები:
• ბაქტერიული კულტურა პეტრის ფინჯანზე
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• 0.85% NaCl ხსნარი (5მლ)
• სტერილური, ერთჯერადი პიპეტები (PSIpettes (5ml))
• მაკფარლანდის სტანდარტი
• სტერილური მინერალური ზეთი
• API 20E ტესტების რიგი (ოქსიდაზა -, გრამ-უარყოფითი ჩხირები)
• API ფერადი რიგის საინკუბაციო კამერა
• API რეაქტივების ნაკრები
• API 20E ანალიზური პროფილების ინდექსი

პროცედურა:
• ფიზიოლოგიურ ხსნარიან სინჯარაში (4-5მლ) ვამზადებთ ბაქტერიული კულტურის
სუსპენზიას.
• 0.85% NaCl ხსნარში შეგვაქვს ბაქტერიული სუფთა კულტურის დიდი ზომის კოლონია (23 მმ დიამეტრის), სუსპენზია უნდა იყოს ჰომოგენური და არ უნდა შეიცავდეს ბაქტერიული
კულტურის დიდი ზომის მოტივტივე ნაწილებს.
•სუსპენზიის სტანდარტიზაციისთვის გამოიყენება მაკფარლანდის ბარიუმის სულფატის
სტანდარტი #3.
• ვახდენთ API რიგის ჩათესვას რეკომენდებული წესის მიხედვით.
• ფერადი რიგის ფირფიტა მაგიდის მიმართ მახვილი კუთხით უნდა დავიკავოთ და
დავიწყოთ თითოეული ფოსოს შევსება ბაქტერიული სუსპენზიით სტერილური პიპეტის
მეშვეობით.
• პიპეტის წვერით ვეხებით ფოსოს თაღის შიგნითა კიდეს და ფრთხილად ვუჭერთ პიპეტის
ბურთულას ისე, რომ სითხის ნაკადი ნელ-ნელა ჩაჰყვეს ფოსოს კედელს, ჩავიდეს
ფოსოში და შეავსოს იგი. ეს თავიდან აგვაცილებს ფოსოში ბუშტების გაჩენას. თითოეული
ფოსო უნდა შეივსოს ფოსოს ყელამდე.
• CIT, VP და GEL დასახელების ქვეშ აქვთ შემოხაზული მართკუთხედები, რაც ნიშნავს,
რომ ეს ფოსოები უნდა შეივსოს ბოლომდე თაღის ჩათვლით.
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• LDC, ODC, ADH, H2S და URE ივსება ზემოთ აღწერილი წესის მიხედვით - ფოსოს
ყელამდე, მაგრამ ბოლოს თითოეულ მათგანს ემატება სტერილური მინერალური ზეთი.
•ჩათესილი ფერადი რიგის ინკუბაცია ხდება სპეციალურ კამერაში შემდეგი წესის
მიხედვით:
•საინკუბაციო კამერას ძირზე აქვს მცირე ზომის ფოსოები, რომლებიც ინკუბაციის წინ უნდა
შეივსოს გამოხდილი წყლით.
• ჩათესილი ფერადი რიგი უნდა მოთავსდეს საინკუბაციო კამერის ფსკერზე. კამერაში არ
უნდა იყოს იმდენი წყალი რომ მან API რიგი დაასველოს.
• საიკუბაციო კამერას უნდა დავახუროთ თავსახური და გაუკეთოთ წარწერა.
• საინკუბაციო კამერაში მოთავსებული ფერადი რიგი შევდგათ თერმოსტატში 37oC 18 24
სთ.

ვამატებთ შესაბამის რეაქტივებს შემდეგ ტესტებს:
• 1 წვეთი კოვაჩის რეაქტივი IND ფოსოს. (რეაქციას ვკითხულობთ რამოდენიმე წუთში)
• 1-1 წვეთი ბარიტის (Barritt's) A და B რეაქტივი VP ფოსოს (დადებითი რეაქცია უნდა
განვითარდეს 10 წუთში)
• 1 წვეთი FeCl3 TDA ფოსოს.
• დანარჩენი ტესტების წაკითხვა ხდება ქვევით აღწერილი სქემის მიხედვით, რეაქტივების
დამატების გარეშე.
• შედეგები ვიწერეთ თანდართულ დიაგრამაზე (1, 2, ან 4 ქულა “+” რეაქციაზე, 0 ქულა “–“
რეაქციაზე). ოქსიდაზას ტესტი უნდა იყოს უარყოფითი.
• სამი დამატებითი ტესტის რეაქცია ემატება ბოლოში რათა მივიღოთ 7 ციფრიანი ნომერი,
რომლის მიხედვითაც მოხდება API კოდების წიგნში მიკრობის იდენტიფიკაცია.
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2.3.7 პოლიმერაზულ ჯაჭვური რეაქცია (პჯრ PCR)
ჩვენთვის საინტერესო შერჩეული შტამების იდენტიფიკაციას ვახდენდით პჯრ-ით.
ამავე

მეთოდით

ვახდენდით

ანტიბიოტიკორეზისტენტობის

გენების

შემცველობის

ბიოქიმიური

ტექნოლოგია

დეტექციას ბაქტერიულ იზოლატებში.
პოლიმერაზული

ჯაჭვური

რეაქცია

(PCR)

არის

მოლეკულლურ ბიოლოგიაში, ის ახდენს დნმ-ის ფრაგმენტების ერთი ან რამდენიმე
ასლის ამფლიკაციას მრავალი ჯერადობით, და ქმნის დნმ-ის თანმიმდევრობების
მილიონამდე ასლს. 1983წელს კარი მულისის მიერ შექმნილი (PCR) დღესდღეობით ერთერთი ყველაზე გავრცელებული და შეუცვლელია. ის გამოიყენება სამედიცინო და
ბიოლოგიურ კვლევათა ლაბორატორიებში, სხვადასხვა საჭიროებისთვის. ეს მოიცავს
დნმ-ს კლონირებას სეკვენირებისთვის, დნმ დაფუძნებულ ფილოგენიას ან გენების
ფუნქციურ ანალიზს, მემკვიდრულ დაავადებათა დიაგნოსტირებას, გენეტიკურ ანაბეჭდთა
იდენტიფიკაციას (გამოიყენება სასამართლო ექსპერტიზაში და მამობის ტესტირებისას) და
ინფექციურ დაავადებათა დადგენა-დიაგნოსტირებას. 1993 წელს მულისმა, მაიკლ
სმიტთან ერთად, მიიღეს ნობელის პრემია ქიმიის დარგში, მათი სამუშაოსთვის PCR-ზე.
მეთოდი ეფუძნება თერმულ ციკლურობას, რომელშიც მონაცვლეობს გათბობისა
და გაგრილების განმეორებითი ციკლები, დნმ-ის გალღობისა და მისი ენზიმური
რეპლიკაციისათვის. პრაიმერები (დნმ-ის მოკლე ფრაგმენტები) შეიცავენ უბნებს,
რომლებიც სამიზნე ადგილის კომპლემენტარულია. ის დნმ პოლიმერაზასთან ერთად
წარმოადგენს გასაღებს, რათა მოხდეს სელექტიური და განმეორებითი ამპლიფიკაცია.
PCR პროგრესირებასთან ერთად დნმ ახდენს რეპლიკაციის თავისთავად გენერირებას,
ყალიბდება ჯაჭვური რეაქცია, რომელშიც დნმ ამპლიფიცირებულია. PCR შეიძლება
ინტენსიურად მოდიფიცირდეს, რათა შესრულდეს სხვადასხვა გენეტიკური მანიპულაცია.
თითქმის ყველა PCR იყენებს თერმოსტაბილურ დნმ პოლიმერაზებს როგორიცაა
TAQ პოლიმერაზა, ეს არის ფერმენტი რომელიც გამოყოფილ იქნა ბაქტერია Thermus
Aquaticus - ის გან. ეს დნმ პოლიმერაზა ენზიმურად იკრავს დნმ-ს ახალ ძაფებს დნმ-ს
საშენი ბლოკებისგან, ნუკლეოტიდებისგან. ის იყენებს ერთ დნმ-ს როგორც შაბლონს და
დნმ-ს ოლიგონუკლეოტიდებს (დნმ პრაიმერებს), რომლებიც საჭიროა დნმ-ს სინთეზის
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დაწყებისთვის. PCR -ის მეთოდების უმრავლესობა იყენებს თერმულ ციკლურობას, ანუ
PCR-ის მონაცვლეობით გათბობასა და გაგრილებას განსაზღვრულ ტემპერატურაზე.
პირველ ეტაპზე დნმ-ს ორმაგი ჯაჭვის ორი სპირალი მაღალი ტემპერატურის გამო
ერთმანეთისგან დაშორებულია, ამ პროცესს დნმ-ის ლღობა ეწოდება. მეორე ეტაპზე
ტემპერატურა ქვეითდება და დნმ-ს ორი ჯაჭვი იქცევა დნმ პოლიმერაზას მატრიცად, რათა
მოახდინოს

დნმ-ის

შერჩევითობა

დნმ

სამიზნის
-ის

შერჩევითი

სამიზნის

ამპლიფიცირება.

კომპლემენტარული

PCR

-ის

პრაიმერების

შედეგების

გამოყენებით

ძლიერდება გარკვეული თერმული ციკლის პირობებში.

ცხრილი 1: კვლევაში გამოყენებული პრაიმერების ნუსხა

სამიზნე ბაქტერია ან
რეზისტენტობის გენი

პრაიმერი

ნუკლეოტიდური თანმიმდევრობა (5'-3')

AF 033191

AATCTTTGTCGGTACACGATATTCTTCACG

AR 033191

CGTAATGAGATTTCAGTAGATAATACAACA

VC C634002 F

CAAGC TCCGC ATGTC CAGAA GC

VC C634002 R

GGGGC GTGAC GCGAA TGATT

S. aureus

Vibrio cholerae

VM C727581R
Vibrio
გვარსპეციფიური

GATTT GGRAA AATCC KTCGT GC

VG C2694352 F46

GTC ARA TTG AAA ARC ART TYG GTA AAG G

VG C2694352 R734

ACY TTR ATR CGN GTT TCR TTR CC

16srDNA1

GAAAGGTTGATGCCTAATACGTA

16srDNA2

CGTGCTGGCAACAAAGGACAG

AF 1

TAGCTTGCTACTTTTGCCGG

AR1

GACACAGGAACTCTGCACCG

ermB F

CATTTAACGACGAAACTGGC

ermB R

GGAACATCTGTGGTATGGCG

blaTEM F

TTTCGTGTCGCCCTTATTCC

blaTEM R

CCGGCTCCAGATTTATCAGC

Aeromonas hydrophila

Aeromonas
გვარსპეციფიური
ერითრომიცინის
მიმართ
რეზისტენტობის გენი
ბეტალაქტამაზების
მიმართ
რეზისტენტობის გენი
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ტრიმეტოპრიმის
მიმართ
რეზისტენტობის გენი

dfr A1

TGGTAGCTATATCGAAGAATGGAG

dfr A1

TATGTTAGAGGCGAAGTCTTGGGTA

სულფონამიდების
მიმართ
რეზისტენტობის გენი

Sul 1F

TGA GAT CAG ACG TAT TGC GC

Sul 1R

TTG AAG GTT CGA CAG CAC GT

მეთიცილინის მიმართ

MecA F

TCCAGATTACAACTTCACCAGG

რეზისტენტობის გენი

MecA R

CCACTTCATATCTTGTAACG

ფართო სპექტრის

CTXM1

SCVATGTGCAGYACCAGTAA

ბეტა ლაქტამების

CTXM1

CCRTARYCDCMGCTGCCGGT

მიმართ
რეზისტენტობის გენი
(ESBL)

2.3.8. ბაქტერიული მეტაგენომური დნმ-ს გამოყოფა წყლიანი
გარემოდან
ლისის ტბის 10-15ლ წყლის პრეფილტრაცია მოვახდინეთ 10µm ფოროვნების
ცელულოზა

ნიტრატის

დავაკონცენტრირეთ

მემბრანულ

კვლავ

ფილტრში

ფილტრაციით

(WhatmanUK)
0.22µm

და

შემდეგ

ფოროვნების

PVDF

(პოლივინილიდენფტორიდი) ფილტრზე (Millipore, US). დნმ-ის ექსტრაქცია მოვახდინეთ
ვილსონის მიერ (2001) ადაპტირებული CTAB ( ცეტილტრიმეთილამონიუმბრომიდი)
პროტოკოლით. დნმ-ს ვიზუალიზაციას ვახდენდით 1% აგაროზა გელზე და დნმ -ს
კონცენტრაციას ვსაზღვრავდით Qubit 2- ის გამოყენებით.
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2.3.9. CTAB (ცეტილ ტრიმეთილ ამონიუმ ბრომიდის) მეთოდი (Wilson
2001):
0.22µm ფოროვნების PVDF (პოლივინილიდენფტორიდი) ფილტრზე
(Millipore, US) დაკონცენტრირებულ წყლის ნიმუშს ვუმატებთ 2 მლ ლიზისურ ბუფერს
(400mM NaCl, 750mM საქაროზა, 20mM EDTA, 50Mm Tris – HCL) და ვაცენტრიფუგირებთ
ოთახის ტემპერატურაზე 10000 g-ზე 30წთ. ნალექს ვუმატებთ 500 µl ლიზისურ ბუფერს,

რომელიც შეიცავს 20 µl ლიზოციმს (100მლგ/მლ) და ვაინკუბირებთ 30წთ-ი სანჯღრეველა
- თერმოსტატში. ინკუბაციის შემდეგ ვუმატებთ 10 µl ლიზოციმს (100მლგ/მლ), 10 µl Rnase ს და ვაინკუბირებთ 1სთ 37◦C-ზე. შემდეგ ვუმატებთ 20 µl პროტეინაზა K-ს (10 mg/ml) და
100 µl SDS (10%)-ს. ვაინკუბირებთ 60◦C-ზე 30წთ. შემდეგ ვამატებთ 100 µl NaCI (5 M) და
წინასწარ 65 ◦C -ზე შემთბარ CTAB/NaCI-ს 80 µl (4.1გ NaCl, 10გ CTAB – 100მლ სტერილურ
წყალში)

და

ვაინკუბირებთ

65

◦C

-ზე

20

წთ-ი.

შემდეგ

ვუმატებთ

700

µl

ქლოროფორმ/იზოამილის სპირტს (24:1), ვაცენტრიფუგირებთ 15,000 × g, 15 წუთი და
ზედა, ნუკლეინის მჟავების შემცველი გამჭვირვალე ფაზა (სუპერნატანტი) გადაგვაქვს
ახალ ეპენდორფში. ვუმატებთ კვლავ 800 µl ფენოლ/ცლოროფორმ/იზოამილის სპირტს
(25:24:1), ვაცენტრიფუგირებთ 15,000 × g, 5 წუთი და სუპერნატანტი გადაგვაქვს ახალ
ეპენდორფში. ვუმატებთ 560 µl იზოპროპანოლს ნუკლეინის მჟავების გამოსალექად და
პრეციპიტაციისთვის.

ვაყოვნებთ 18 სთ -20◦C -ზე. დნმ გამოილექება თეთრი ძაფების

სახით. ვაცენტრიფუგირებთ 15,000× g-ზე 15–წთ-ი და ნალექს ვრეცხავთ 1მლ ცივი EtOH (70%).
ვაცენტრიფუგირებთ 12,000–15,000 × g, 15–30 წთ-ი ოთახის ტემპერატურაზე. ეთანოლს ვღვრით
ფრთხილად, ეპენდორფებს ვაშრობთ ჰაერზე და ვახდენთ რესუსპენდირებას 50µl TE ბუფერით
(0.5M EDTA, 10mM Tris-HCl).

2.3.10. მეტაგენომური სეკვენირება და ანალიზი
მეტაგენომური ნიმუშები მომზადდა Illumina TruSeq Nano DNA Library Preparation
Kit-ით. დასრულებული ნიმუშების რაოდენობრივი შეფასება მოხდა Qubit dsDNA HS,
Caliper LabChipGX HS DNA და Kapa Illumina Library Quantification qPCR –ის კომბინაციით.
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სეკვენირება განხორციელდა 2x125bp წყვილებზე და ფორმატირება განხორციელდა
HiSeq SBS v4 რეაგენტის გამოყენებით. „Base Calling” - განხორციელდა Illumina Real Time
Analysis (RTA) v1.18.64 პროგრამით და FastQ ფორმატში კონვერტაცია განხორციელდა
Illumina Bcl2fastq v1.8.4. პროგრამით.
ხარისხის კონტროლის შემოწმება და დაბალხარისხიანი ფრაგმენტების მოცილება
პირველადი „რიდებიდან“ განხორციელდა Trimmomatic პროგრამით.
მეტაგენომური

მონაცემების

ტაქსონომიური

და

ფუნქციური

ანალიზი

განხორციელდა MG-RAST ონლაინ პროგრამით.
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თავი 3.
კვლევის შედეგები და მათი გაანალიზება
3.1 თბილისის გარშემო არსებული მტკნარი წყალსატევების მონიტორინგი
2011-14წწ
თბილისის მიდამოებში არსებული რეკრეაციული ზონებიდან თავისი ბუნებრივი
მონაცემებითა და მნიშვნელობით აღსანიშნავია ლისის ტბა, თბილისის ზღვა და სიონის
წყალსაცავი, რომლებიც წარმოადგენენ ოაზისებს დედაქალაქის მაცხოვრებლების
რელაქსაციისა და აქტიური დასვენებისათვის (ცურვა, ნიჩბოსნობა, თევზაობა და სხვა).
მცირე ინფორმაცია:
ლისის ტბა მდებარეობს თბილისიდან ჩრდილო-დასავლეთით. ლიტერატურული
მონაცემების მიხედვით, მისი წყალშემკრები აუზის ფართობია 16.2კმ2. ჰიდროგრაფიული
ქსელი ძალიან სუსტადაა განვითარებული. ტბას არ გააჩნია არცერთი მუდმივი მკვებავი
წყარო და ძირითადად იკვებება წვიმისა და თოვლის წყლებით.
თბილისის ზღვა, სამგორის წყალსაცავი მდებარებს ივრის ზეგანზე, ქალაქ
თბილისის ჩრდილო აღმოსავლეთით. შეიქმნა მლაშე ტბების – ავლაბრის, ილგუნიანისა
და კუკიის ადგილას. ვრცელდება ჩრდ.-დას-იდან სამხ.-აღმ-კენ. ჩრდ.-დას. ნაწილში
განიერია, სამხ.-აღმ.- ვიწრო. სიგრძე 8.75 კმ, უდიდესი სიგანე 1.85 კმ. ფართ. 11.6 კმ2,
წყლის მოცულობა 308 მლნ. მ3-ია. უდიდესი სიღრმე 45მ. საშუალო სიღრმე 26.6 მ.
წყალსაცავის დონე გაზაფხულზე მატულობს, ზაფხულსა და შემოდგომაზე სარწყავად
წყლის ინტენსიური გამოყენების გამო, კლებულობს 7-10 მ-ით. თბილისის წყალსაცავი
ოლიგოტროფული წყალსატევია. საზრდოობს მდინარე ივრის წყლით, რომელიც მასში
სამგორის სარწყავი სისტემის ზემო მაგისტრალური არხით ჩადის.
სიონის წყალსაცავი — წყალსაცავი აღმოსავლეთ საქართველოში, მდინარე ივრის
შუა წელში მდებარეობს. გაშენებულია დაბა სიონსა და სოფელ ლელოვანს შორის.
უკავია სიონის ქვაბულის ფსკერი. წყალშემკრები აუზის ფართობი 587 კვ.კმ, სარკის
ფართობი 12.8 კმ². წყლის საერთო მოცულობა 325,4 მლნ. მ³. სასარგებლო მოცულობა
290 მლნ. მ³. საშუალო სიღრმე 25,4 მ, მაქსიმალური სიღრმე 67 მ. წყალსაცავი ხეობის
ტიპისაა, ფსკერი დაფარულია თანამედროვე ალუვიონით. მარჯვენა ნაპირი ციცაბო და
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კლდოვანია, დაფარულია მძლავრი დელუვიური მასალით, აღინიშნება მეწყრული
მოვლენები, მარცხენა ნაპირი დამრეცია. სანაპირო ფერდობების ზედა ნაწილი
შემოსილია ფოთლოვანი ტყით, ქვედა კი მოკლებულია ხემცენარეულობას.
საზრდოობს ძირითადაად მდინარე ივრის წყლით. განკუთვნილია მდინარე ივრის
ჩამონადენის

მრავალწლიური

რეგულირებისათვის.

იყენებენ

სარწყავად.

სიონის

ჰიდროკვანძი მცირე ჰესების კასკადის მოქმედებასაც განაპირობებს. მაქსიმალური დონე
ივლისის მეორე ნახევარშია, მინიმალური — მარტში. წყლის ტემპერატურა მერყეობს 2,7°იდან

(თებერვალი)

ჰომოთერმიაა

21,7°-მდე

(აგვისტო).

გაბატონებული,

წყლის

ნოემბრიდან

დანარჩენ

აპრილამდე

დროს

უმთავრესად

მყარდება

პირდაპირი

ტემპერატურული სტრატიფიკაცია. ყინულოვანი მოვლენები სუსტადაა გამოხატული.
ზემოთ აღნიშნული ტბების მონიტორინგის პირველი ეტაპი განხორციელდა 2011-14
წწ-ში. კვლევის შემდგომი ეტაპი (2015-17 წწ-ში) მოიცავდა მხოლოდ ლისის ტბის
მონიტორინგს. ჩატარებული მონიტორინგი სეზონურ კვლევებს განეკუთვნებოდა და
მეტნაკლებად

წყვეტილ

ხასიათს

ატარებდა,

თუმცა

მან

მოგვცა

საშუალება

დაგვეგროვებინა საინტერესო მასალა თბილისის მიდამოების ბუნებრივი მცირე ტბების
ეკოლოგიური და განსაკუთრებით სანიტარულ-მიკრობიოლოგიური სტატუსისა და
განვითარების ტენდენციის შესახებ.
სინჯების აღებას ვახდენდით ტბების ორ წერტილში, დღის პირველ ნახევარში,
დილის

11-13

საათამდე.

ვსაზღვრავდით

ჰაერისა

მულტი-პარამეტრული
და

წყლის

მზომის

ტემპერატურას,

საშუალებით
pH-ს,

ადგილზე

გამჭირვალობას,

მარილიანობას, გახსნილი ჟანგბადის რაოდენობას, ხოლო დანარჩენ მაჩვენებლებს
ვადგენდით ლაბორატორიულ პირობებში, სინჯის აღებიდან არა უგვიანეს 2-4 საათის
განმავლობაში.
სამივე

წყალსატევიდან

აღებულ

წყლის

სინჯებში

ვსაზღვრავდით

შემდეგ

მიკრობულ მაჩვენებლებს: საერთო მიკრობული რიცხვი, აერობული ფლორის საერთო
რაოდენობა,

ენტეროკოკული

(ENT)

ინდექსი,

კოლი-ინდექსი,

სომატური

ბაქტერიოფაგების შემცველობა. ნაწლავის ჩხირისა და კოლიფორმების რაოდენობის
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განსაზღვრისას ვიყენებდით როგორც ტრადიციულ მეთოდებს, ასევე თანამედროვე
საშუალებებს (პეტრი-ფილმები).
გამოკვლევების პერიოდში (2011-2017 წწ.)

ტბებიდან გამოვყავით 500-ზე მეტი

ბაქტერიული იზოლატი. მოვახდინეთ ცალკეული, ჩვენთვის საინტერესო კულტურების
იდენტიფიკაცია

სხვადასხვა

ფერმენტაციული თვისებების
გამოკვლევების
საკლასიფიკაციო

შედეგად
სქემების

ნადაგზე

მათი

ზრდის

ხასიათის

(API- ტესტები) შესწავლის
მიღებული

მონაცემების

საფუძველზე

[21.

22]

და

ბიოქიმიურ-

საშუალებით. ჩატარებული

ანალიზი
და

ხდებოდა

წყლის

ცნობილი

ხარისხის

დაცვის

საერთაშორისო ნორმების გათვალისწინებით.

3.1.1. ლისის ტბის მონიტორინგი 2011-14წწ-ში
2011-2014
ჰიდროქიმიური

წლებში

ჩატარებული

პარამეტრების

დაფიქსირებულა.
წყალსატევებისათვის

მკვეთრი

მონაცემების
განკუთვნილი

დაკვირვებების

შედეგად,

ცვლილებები

ცვალებადობა
ნორმების

ლისის

ტბის

პრაქტიკულად

არ

ხდებოდა

ფარგლებში

რეკრეაციული

(ცხრილი.2;3).

ისეთი

მიკრობიოლოგიური ინდიკატორები, როგორიცაა: კოლიფორმები, საერთო მიკრობული
რიცხვი და ენტეროკოკების რიცხვის ცვლილებები უფრო გამოხატული იყო თუმცა,
სეზონურ ხასიათს ატარებდა.
ჩატარებული მონიტორინგის მანძილზე (09/2011 - 10/2014), ლისის ტბაში
დაფიქსირდა დაბინძურების მიკრობული მაჩვენებლების ცვლილების სამი პიკი. საერთო
მიკრობული რიცხვის, საერთო კოლიფორმების და ენტეროკოკების მაჩვენებლების
პირველი

მატება 2011 წლის ივლისის თვეში დაიწყო და პიკს აგვისტოს ბოლო-

სექტემბრის თვეში მიაღწია. ამ პერიოდის მონაცემები მცირედ აჭარბებდა რეკრეაციული
ზონებისთვის დასაშვებ დაბინძურების ნორმებს რაც ზაფხულის და ადრე შემოდგომის
პერიოდში გაზრდილი ანთროპოგენული დატვირთვით აიხსნება. წყლის დაბინძურების
ხარისხის განმსაზღვრელი მიკრობიოლოგიური პარამეტრების გაუარესების მეორე ეტაპი
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2012 წლის ადრეულ შემოდგომაზე დაფიქსირდა. მცირედ იყო მომატებული ფეკალური
კოლის რაოდენობა.
ზამთრის თვეებში ლისის ტბის ეკოსისტემა, დაბინძურების ყველა მაჩვენებლის
მიხედვით

რეკრეაციული

უბრუნდებოდა

და

წყალსატევებისათვის

ზამთრის

სეზონზე

იგი

დასაშვები

სუფთა

ნორმების

წყალსატევების

ფარგლებს
კატეგორიას

განეკუთვნებოდა. ზამთრის მონაცემები ფონურ მაჩვენებლებად ითვლება.
საერთო მიკრობული რიცხვის, საერთო კოლიფორმების ფეკალური კოლის და
ენტეროკოკების მაჩვენებლების ყველაზე მკვეთრი გადახრა რეკრეაციული ზონებისთვის
დასაშვები

დაბინძურების

ნორმებიდან

დაფიქსირდა

2014

წლის

ზაფხულსა

და

შემოდგომაზე. ასეთი ნეგატიური ცვლილებების ერთ-ერთ ძირითად გამომწვევ მიზეზად
ბუნებრივ ფაქტორებთან ერთად შესაძლოა იყოს ბოლო წლებში თბილისში მიმდინარე
ურბანიზაციის პროცესები. საბურთალოს რაიონში, კერძოდ ლისის ტბის მიმდებარე
ფერდობებზე წარმოებულმა ინტენსიურმა ბინათმშენებლობამ და წყლის ბურღვითმა
სამუშაოებმა სავარაუდოთ გამოიწვია ლისის ტბის ჰიდროლოგიური რეჟიმის დარღვევა
და წინა წლებთან შედარებით აღინიშნა ნეგატიური ტენდენცია წყლის ხარისხის
გაუარესებისაკენ.
2011-2014 წლებში ჩატარებული მონიტორინგის შედეგებიდან გამომდინარე შეიძლება
ითქვას, რომ ლისის ტბა განეკუთვნება ზომიერად დაბინძურებული წყალსატევების რიცხვს სისუფთავის

II

კლასს

β-მეზოსაპრობული

ზონის

მახასიათებლებით

(გადახრა

ოლიგოსაპრობულისკენ), ხოლო ზამთრის სეზონზე იკავებს ადგილს სუფთასა და ზომიერად
დაბინძურებულ წყალსატევებს შორის. ვინაიდან ეს ბუნებრივი წყალსატევი ადგილობრივ
მაცხოვრებელთა აქტიური დასვენების ადგილს წარმოადგენს, მიზანშეწონილია რეგულარული
მონიტორინგის გაგრძელება. ლისის ტბის წყალში ზაფხულის სეზონზე მიკრობული პარამეტრების
პერიოდული გაუარესების გამო, მისი საცურაო მიზნებით გამოყენება არ არის რეკომენდებული.
თუმცა დასაშვებია მისი გამოყენება სათევზაოდ, ან ნაოსნობისათვის.
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ფიზიკო-ქიმიური
და
გეოგრაფიული
მონაცემები

ფიზიკო -ქიმიური მაჩვენებლების დინამიკა ლისის ტბაში 2011-2014წწ
20.09.2011
სინჯი

25.07.2012
სინჯი

19.09.2012
სინჯი

10.12.2012
სინჯი

18.06.2013
სინჯი

16.10.2014
სინჯი

სინჯის აღების
წერტილი

N 41° 48' 36.677''
E 44° 50' 22.149''

N 41° 48' 36.677''
E 44° 50' 22.149''

N 41° 48' 36.677''
E 44° 50' 22.149''

N 41° 48' 36.677''
E 44° 50' 22.149''

N 41° 48' 36.677''
E 44° 50' 22.149''

N 41° 48' 36.677''
E 44° 50' 22.149''

სინჯის აღების
დრო

დილა

დილა

დილა

დილა

დილა

დილა

ამიდნი

მზიანი

მზიანი

მზიანი

მზიანი

მზიანი

მზიანი

ჰაერის
ტემპერატურა °C

28

35

25

14

31.5

19.3

წყლის
ტემპერატურა °C

24

30

23.2

8.5

25.8

18

pH

7

7.6

7.3

7.5

6.5

7

მარილიანობა‰.

1.02

0.9

0.95

1.1

1.32

1.3

წყლის
გამტარობა
µS/sm

1.97

1.7

1.86

1.9

2.58

2.5

4.9

4.6

7.6

4.6

5.8

4.2

1.28

1.1

1.22

1.1

1.65

1.6

ლისის ტბის მიკრობული ინდიკატორები 2011-2014წწ
25.07.2012
19.09.2012
10.12.2012
18.06.2013

16.10.2014

გახსნილი
ჟანგბადი
DO მგ/ლ
შეწონილი
ნაწილაკები
TDS გ/ლ

ცხრილი 2:ფიზიკო -ქიმიური მაჩვენებლების დინამიკა ლისის ტბაში 2011-2014წწ

100მლ ნიმუშში
20.09.2011
საერთო
აერობული
მიკრობების
რიცხვი
საერთო
კოლიფორმები
ფეკალური
კოლი
საერთო
ენტეროკოკები
საერთო
ვიბრიონები
საერთო
აერომონასები
კოლიფაგი

16000

19200

15600

90

380

38000

1180

160

220

20

170

7500

85

80

138

2

50

5520

162

20

112

5

18

775

208

0

700

0

2620

8000

9500

TNTC

940

0

13000

7000

+

+

+

+

+

არ გამოიყო

ცხრილი 3: ლისის ტბის მიკრობული ინდიკატორები 2011-2014 წწ
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3.1.2. თბილისის ზღვისა და სიონის წყალსაცავის მონიტორინგი 2011-14
წწ
ლისის ტბისაგან განსხვავებით ხელოვნური წყალსატევი - თბილისის ზღვა და
სიონის წყალსაცავი გაცილებით სტაბილურ ეკოსისტემებს წარმოადგენს. მონიტორინგის
შედეგებზე დაყრდნობით, ეს წყალსაცავები ყველა სეზონზე სტაბილურად ინარჩუნებდა
სუფთა წყალსატევების სტატუსს და სისუფთავის I-II კატეგორიას განეკუთვნებოდა. 20112014

წლების

განმავლობაში

ზამთრის

თვეებში,

თბილისის

ზღვაში

და

სიონის

წყალსაცავში, ისევე როგორც ლისის ტბაში, ადგილი ჰქონდა წყლის ხარისხის შედარებით
გაუმჯობესებას,

რაც

წყლის

დაბალი

ტემპერატურით

შეიძლება

აიხსნას.

ამ

პერიოდისათვის ჩვენს მიერ შესწავლილი ყველა პარამეტრის მიხედვით ორივე
წყალსაცავი ძალიან სუფთა წყალსატევების კატეგორიასაც შეიძლება განეკუთვნოს.
ზაფხულის სეზონის დადგომასთან ერთად წყალში იწყებოდა როგორც საერთო
მიკრობული რიცხვის და აერობული ბაქტერიების, ასევე კოლიფორმებისა და ფეკალური
კოლის შედარებითი მატება. ლისის ტბის მსგავსად აღნიშნულ წყალსაცავებშიც
ვლინდებოდა

წყლის

ხარისხის

გაუარესების

სეზონური

პიკები.

ჩატარებული

მონიტორინგის განმავლობაში, ყოველ გვიან გაზაფხულზე იწყებოდა წყლის ხარისხის
განმსაზღვრელი ინდიკატორების მაჩვენებლების ზრდა და პირველი პიკი ფიქსირდებოდა
ივლისის შუა პერიოდისათვის. მომდევნო (უარყოფითი) ცვლილებების დაწყების
პერიოდი იყო ადრეული შემოდგომა, რომელიც თავის მაქსიმუმს გვიან შემოდგომაზე
აღწევდა. თუმცა ყველა ეს მაჩვენებელი ლისის ტბის მაჩვენებლებთან შედარებით
გაცილებით დაბალი იყო და რეკრეაციული წყლებისათვის განკუთვნილი დასაშვები
ნორმების ფარგლებში ვარირებდა. ეს შეიძლება აიხსნას აღნიშნული წყალსაცავების
თვითგაწმენდის უკეთესი უნარით, რაც დაკავშირებულია მათ ზომასთან, სიღრმესთან და
შესაბამისად წყლის კარგ ცირკულაციასთან (ცხრილი. 4; 5; 6; 7).
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ფიზიკო-ქიმიური
და
გეოგრაფიული
მონაცემები

ფიზიკო -ქიმიური მაჩვენებლების დინამიკა თბილისის ზღვაში 2011-2014წწ
1.09.2011
სინჯი
N 41°46.150′E
044°48.904′

1.11.2011
სინჯი
N 41°46.150′E
044°48.904′

12.06.2012
სინჯი
N 41°45.765′E
044°50.308′

19.09.2012
სინჯი
N 41°46.150′E
044°48.904′

19.11.2012
სინჯი
N 41°45.765′E
044°50.308′

16.10.2014
სინჯი
N 41°46.150′E
044°48.904′

სინჯის აღების
დრო

დილა

დილა

დილა

დილა

დილა

დილა

ამიდნი

მზიანი

მზიანი

მზიანი

მზიანი

მზიანი

მზიანი

ჰაერის
ტემპერატურა °C

28

14

30

26

15

23.4

წყლის
ტემპერატურა °C

24

13

25

24

13

17.8

pH

7

7

7.3

7

7.2

7

მარილიანობა‰.

0.17

0.17

0.16

0.15

0.17

0.17

0.35

0.35

0.34

0.21

0.3

0.29

4.6

4.5

4.5

11.4

4.5

4.6

0.22

0.23

0.22

0.22

0.22

0.22

სინჯის აღების
წერტილი

წყლის
გამტარობა
µS/sm
გახსნილი
ჟანგბადი
DO მგ/ლ
შეწონილი
ნაწილაკები
TDS გ/ლ

ცხრილი 4: ფიზიკო -ქიმიური მაჩვენებლების დინამიკა თბილისის ზღვაში 2011-2014წწ

100მლ ნიმუშში
1.09.2011
საერთო
აერობული
მიკრობების
რიცხვი
საერთო
კოლიფორმები
ფეკალური
კოლი
საერთო
ენტეროკოკები
საერთო
ვიბრიონები
საერთო
აერომონასები
კოლიფაგი

თბილისის ზღვის მიკრობული ინდიკატორები 2011-2014წწ
1.11.2011
12.06.2012
19.09.2012
19.11.2012

16.10.2014

24300

20900

25700

23800

1430

28400

320

197

390

860

123

1200

300

70

100

38

20

875

200

100

70

36

32

490

900

125

0

780

100

4500

13000

360

600

TNTC

320

7000

+

+

+

+

+

არ გამოიყო

ცხრილი 5: თბილისის ზღვის მიკრობული ინდიკატორები 2011-2014 წწ
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ფიზიკოქიმიური და
გეოგრაფიულ
ი მონაცემები

ფიზიკო -ქიმიური მაჩვენებლების დინამიკა სიონის წყალსაცავში 2011-2014წწ
7.09.2011
სინჯი

1.11.2011
სინჯი

12.06.2012
სინჯი

27.09.201
სინჯი

6.11.2012
სინჯი

15.08.2013
სინჯი

2.10.2013
სინჯი

12.07.2014
სინჯი

სინჯის აღების
წერტილი

42° 1′ 22″ N,
44° 59′ 51″ E

42° 1′ 22″ N,
44° 59′ 51″ E

42° 1′ 22″ N,
44° 59′ 51″ E

42° 1′ 22″ N,
44° 59′ 51″ E

42° 1′ 22″ N,
44° 59′ 51″ E

42° 1′ 22″ N,
44° 59′ 51″ E

42° 1′ 22″ N,
44° 59′ 51″ E

42° 1′ 22″ N,
44° 59′ 51″ E

სინჯის აღების
დრო

დილა

დილა

დილა

დილა

დილა

დილა

დილა

დილა

ამიდნი

მზიანი

მზიანი

მზიანი

მზიანი

მზიანი

მზიანი

მზიანი

მზიანი

ჰაერის
ტემპერატურა
°C

26

8

31

24

14.9

28

22

31.7

წყლის
ტემპერატურა
°C

23

13

23

21

10.8

27

18

28.6

pH

7

6.5

7

7

7

7.1

7.2

7

მარილიანობა
‰.

0.13

0.12

0.1

0.13

0.13

0.1

0.11

0.12

წყლის
გამტარობა
µS/sm

0.28

0.24

0.22

0.27

0.28

0.22

0.23

0.25

3.6

3.5

3.8

3.9

5.7

3.2

3.5

9.2

0.18

0.16

0.14

0.17

0.18

0.22

0.15

0.16

გახსნილი
ჟანგბადი
DO მგ/ლ
შეწონილი
ნაწილაკები
TDS გ/ლ

ცხრილი 6:ფიზიკო -ქიმიური მაჩვენებლების დინამიკა სიონის წყალსაცავში 2011-2014წწ

100მლ ნიმუშში

საერთო
აერობული
მიკრობების
რიცხვი
საერთო
კოლიფორმები
ფეკალური
კოლი
საერთო
ენტეროკოკები
საერთო
ვიბრიონები
საერთო
აერომონასები
კოლიფაგი

სიონის წყალსაცავის მიკრობული ინდიკატორები 2011-2014წწ
12.06.2012
27.09.2012
6.11.2012
15.08.2013

7.09.2011

1.11.2011

2.10.2013

12.07.2014

5600

9100

10100

11400

41300

62000

39600

10700

90

5

110

1380

TNTC

218

100

900

29

0

20

152

3085

92

80

95

17

15

20

14

170

50

60

75

778

0

10

194

1840

291

1117

700

800

420

7500

8020

8360

TNTC

4500

7080

+

არ გამოიყო

+

+

არ გამოიყო

+

+

+

ცხრილი 7: სიონის წყალსაცავის მიკრობული ინდიკატორები 2011-2014 წწ

100

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ თითქმის ყველა სეზონზე (გარდა ზამთრისა) როგორც
ლისის, ასევე თბილისის ზღვისა და სიონის წყალსაცავში პრევალირებდა ავტოქტონური
ფლორა (აერომონასები და ვიბრიონები). გლობალური დათბობის ტენდენციამ მტკნარ
წყალსაცავებში შესაძლოა ისეთი წყლისმიერი დაავადებების გამომწვევი ბაქტერიების
გამრავლებას შეუწყოს ხელი, როგორიც არის ქოლერის ვიბრიონი, ან ამ გვარის სხვა
წარმომადგენლების გამრავლებას, რომლებიც არანაკლებ საშიშ დაავადებებს იწვევენ.
აღნიშნულ წყალსაცავებში დაფიქსირებული ცალკეული უარყოფითი ცვლილებები
გარდა სეზონური და კლიმატური ფაქტორებისა, ანთროპოგენულ ზემოქმედებასთან
შეიძლება იყოს დაკავშირებული (საბანაო სეზონი ზაფხულის თვეებში). თუმცა ეს
ცვლილებები ნამდვილად ყურადსაღებია, მითუმეტეს, რომ თბილისის ზღვა და სიონის
წყალსაცავი საქართველოს დედაქალაქისათვის

სასმელი წყლის მნიშვნელოვან

რეზერვუარებს წარმოადგენს.
თბილისის
ცვლილებების

ზღვისა

და

სიონის

დასაფიქსირებლად

წყალსაცავის

აუცილებელია

წყლის

ხარისხში

გაგრძელდეს

მიმდინარე

რეგულარული

მონიტორინგი. მნიშვნელოვანია განისაზღვროს წყალსატევების ეკოსისტემაში მიმდინარე
ცვლილებების გამომწვევი მიზეზები, რათა თავიდან იქნას აცილებული ამ ცვლილებებით
გამოწვეული შესაძლო არასასურველი შედეგები, რამაც შეიძლება გავლენა იქონიოს
როგორც გარემოს ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე, ასევე ადამიანთა ჯანმრთელობაზე.

3.2. ლისის ტბის კვლევა 2015-2017 წწ
2015 წლიდან სეზონური მონიტორინგი გაგრძელდა მხოლოდ ლისის ტბაზე. ამ
შემთხვევაში კვლევის მიზანი იყო ტბის უფრო დეტალური კვლევა და დავსახეთ შემდეგი
ამოცანები: 1: ალოქტონური (E.coli

Aeromonad

და

Baccilus)

და Staphylococci) და აუტოქტონური

ბაქტერიული

პოპულაციების

გამოვლენა

(Vibrio,

და

მათში

ანტიბიოტიკორეზისტენტული გენების შემცველობის დეტექცია. 2: დნმ-ის ექსტრაქცია
კონცენტრირებული

გარემო

ნიმუშიდან.

3:

მეტაგენომების

სექვენირება,

პჯრ

ექსპერიმენტები და მონაცემთა დამუშავება.
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3.2.1 სინჯების აღება, წყლის მიკრობული და ფიზიკო-ქიმიური პარამეტრების
განსაზღვრა
სინჯებს ვიღებდით სეზონურად 2015 წლის გაზაფხულიდან 2016 წლის ზამთრის
ჩათვლით. ვიღებთით როგორც წყლის, ასევე სედიმენტის ნიმუშებს. სინჯის აღების
წერტილის GPS მონაცემებია: N 41° 48' 36.677'' E 44° 50' 22.149''. ჰიდროქიმიური
პარამეტრების გაზომვას, როგორიცაა ტემპერატურა, მარილიანობა, pH
ადგილზე, პორტატული, მულტიპარამეტრული მზომის

ვაწარმოებდით

(YSI 556 MPS, Yellow Springs

Instruments, Colorado, USA) მეშვეობით.

3.2.2. ფიზიკო-ქიმიური პარამეტრები
წყლის

მარილიანობა

ერთ-ერთი

მნიშვნელოვანი

პარამეტრია,

რომელიც

გავლენას ახდენს წყალსაცავებში მიკრობული თანასაზოგადოების მრავალფეროვნებასა
და გამოყოფის სიხშირეზე, უფრო მეტად ვიდრე ტემპერატურა და pH (Lozupone et al,
2007). აღმოჩნდა, რომ ლისის ტბა საკმაოდ მინერალიზებული მტკნარი წყალსაცავია,

მარილიანობის საშუალო მაჩვენებელი 1,3‰. როგორც მოსალოდნელი იყო, წყლის
ტემპერატურამ აჩვენა

საკმაოდ მაღალი სეზონური ცვალებადობა. ზაფხულში წყლის

ტემპერატურა მერყეობდა 25,5°C და 26°C-შორის, შემოდგომით - 15°C - 14°C, ხოლო ზამთარში
ტემპერატურა 9.5°C - 8.4°C-მდე დაეცა (ცხრილი 8).

ლისის ტბის pH ნაკლებად ცვლადი პარამეტრია და მცირედ ტუტიანობისკენაა
გადახრილი,

საშუალო

მაჩვენებელი

მერყეობს

7.6

–

8.9-მდე,

რაც

ბუნებრივია

არაჰიპერტროფული ტბის ეკოსისტემისთვის და შესაძლოა დაკავშირებული იყოს დღის
პერიოდში მიმდინარე ინტენსიური ფოტოსინთეზის პროცესთან და ასევე წყალში კარბონატების
და ბიკარბონატების შემცველობასთან (Perlman, 2014; Czuba et al., 2011).
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3.2.3. მიკრობიოლოგიური პარამეტრები
მთავარ
განსაზღვრა.

მიზანს
როგორც

წარმოადგენდა

ფეკალური

მოსალოდნელი

იყო

დაბინძურების

ფეკალური

ინდიკატორების

კოლიფორმებისა

და

ენტეროკოკების რიცხოვნობა იცვლებოდა სეზონურად. ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი
დაფიქსირდა ზაფხულისა და შემოდგომის ნიმუშებში, რაც აიხსნება წყლის მომატებული
ტემპერატურით და გაზრდილი ანთროპოგენული ზემოქმედებით.
ლისის ტბაში თბილი სეზონის პერიოდში, მხოლოდ საერთო ენტეროკოკების
რიცხვი აჭარბებდა ზედაპირული წყლებისადმი წაყენებულ დასაშვებ ზღვრულ ნორმებს
და ვარირებდა 820კწე/100მლ. ეს შესაძლოა დაკავშირებული იყოს ენტეროკოკების უკეთესი
გადარჩენისუნარიანობით მლაშე წყლებში, კოლიფორმებთან შედარებით და როგორც, ზემოთ
აღვნიშნეთ, ლისის ტბა უფრო მეტად მომლაშო წყალსაცავს მიეკუთვნება (ცხრილი 9).

წყლის

მიკრობული

ხარისხის

გაუარესება

შესაძლოა

მიუთითებდეს

დიდი

ოდენობით ალოქტონური ფლორის არსებობაზე და ასევე მუნიციპალური თუ სასოფლოსამეურნეო ჩამდინარე წყლებთან ერთად ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტული
მიკროორგანიზმების მოხვედარაზე წყალსაცავებში. ამ მოსაზრებას ადასტურებს ადრე
გამოქვეყნებული მონაცემები წყლის მიკრობულ დაბუნძურებასა და ანტიბიოტიკების
მიმართ რეზისტენტობის შემთხვევებს შორის კორელაციისთან დაკავშირებით (ColomerLluch et al., 2011, Overbey et al 2015 ).
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ცხრილი 8: ლისის ტბის ფიზიკო-ქიმიური და გეოგრაფიული მონაცემები (2015-2016წწ)
ფიზიკო-ქიმიური

ლისის ტბა

და გეოგრაფიული

გაზაფხული

ზაფხული

შემოდგომა

ზამთარი

მონაცემები

23.03.2015

10.07.2015

20.10.2015

22.02.2016

სინჯის აღების
წერტილი

N 41° 48' 36.677'' E

N 41° 48' 36.677'' E

N 41° 48' 36.677'' E

N 41° 48' 36.677'' E

44° 50' 22.149''

44° 50' 22.149''

44° 50' 22.149''

44° 50' 22.149''

სინჯის აღების
დრო

დილა

დილა

დილა

დილა

ამიდნი

მზიანი

მზიანი

მზიანი

მზიანი

ჰაერის
ტემპერატურა °C

14

35

19

13

წყლის
ტემპერატურა °C

8.5

26

15

8.4

pH

8.1

8.3

8.1

7.6

მარილიანობა‰.

1.33

1.03

1.2

1.1

წყლის გამტარობა
µS/sm

2.56

2.03

2.2

2.4

ცხრილი 9: ლისის ტბის მიკრობული ინდიკატორები 2015-2016 წწ
მიკრობული

ლისის ტბის ნიმუშები

ინდიკატორები

გაზაფხული
წყალი

საერთო

აერობული

*

სედიმენტი

ზაფხული
წყალი

სედიმენტი

შემოდგომა
წყალი

სედიმენტი

ზამთარი
წყალი

სედიმენტი

64

600

3500

10000

129

325

96

25000

0

100

430

5000

1550

20000

14

0

0

50

100

2000

58

2500

7

0

33

400

820

5450

0

0

0

0

მიკრობების რიცხვი
საერთო

**

კოლიფორმები
ფეკალური

**

კოლიფორმები
საერთო

**

ენტეროკოკები

*ციფრები ნაჩვენებია კწე/მლ წყლისთვის და კწე/გ სედიმენტის ნიმუშისთვის
**ციფრები ნაჩვენებია კწე/100მლ წყალში და კწე/100გ სედიმენტში
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3.2.4. სამიზნე ბაქტერიების გამოყოფა ლისის ტბის გაზაფხულის
სინჯიდან (2015წ)
სხვადასხვა სელექტიურ ნიადაგზე გაზრდილი ბაქტერიების რაოდენობრივი
შეფასების შემდეგ, გამოირკვა, რომ ლისის ტბის როგორც წყლის ასევე სედიმენტის
ნიმუშებში ყველაზე დიდი რაოდენობით გამოვლინდა აერომონასის და ბაცილუსების
გვარის ბაქტერიები (გრაფ:1), ვიბრიონები, E.coli და სტაფილოკოკები კი შედარებით
მცირე რაოდენობით. აღსანიშნავია, რომ სავარაუდო ვიბრიონების რიცხვი TCBS-ზე
(ვიბრიონების სელექტიური ნიადაგი) საკმაოდ მაღალი იყო - lg 1.8 cfu/100ml წყალში და
lg 4cfu/100g სედიმენტში, თუმცა 16 იზოლატიდან მხოლოდ ერთი იდენტიფიცირდა
როგორც Vibrio spp (სავარაუდოდ V. cholerae). ჩვენი ვარაუდით, TCBS-ზე გაზრდილი
კოლონიების

ნაწილი

მდგომარეობა

Aeromonas

დაფიქსირდა

და

Proteus

გვარებს

სტაფილოკოკების

მიეკუთვნება.

შემთხვევაშიც:

ასეთივე

MSA

-ზე

(სტაფილოკოკების სელექტიური ნიადაგი) გაზრდილი ბაქტერიების რიცხვი შეადგენდა lg
2.1 cfu/100ml წყალში და lg 3.8 cfu/100g სედიმენტში, თუმცა 15 იზოლატიდან არც ერთი არ
იდენტიფიცირდა სტაფილოკოკად მორფოლოგიური (გრამის წესით შეღებვა) თუ
ბიოქიმიური ტესტებით. იზოლატების უმრავლესობა გრამ - დადებითი ბაცილები
აღმოჩნდა.
5
ლოგ კწე/მლ ან ლოგ კწე/გ

4.5
4
3.5
3
2.5

ლისი წყალი

2

ლისი სედიმენტი

1.5
1
0.5
0
Tryptic Soy
აგაი

TCBS
აგარი

Dextrin
აგარი

MSA
აგარი

mFc აგარი

გრაფიკი 1: სხვადასხვა სელექტიურ ნიადაგზე გაზრდილი ბაქტერიების რაოდენობა ლისის ტბის გაზაფხულის
ნიმუშში (წყალში და სედიმენტში).
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ანტიბიოტიკების

შემცველ

სელექტიურ

ნიადაგებზე

მცირე

რაოდენობით

გამოვლინდა რეზისტენტული ბაქტერიები (გრაფ: 2). როგორც აღმოჩნდა კანამიცინის
მიმართ საკმაოდ მაღალ რეზისტენტობას ავლენენ აერომონასის გვარის ბაქტერიები.
ყველაზე მაღალი რეზისტენტობა კანამიცინის მიმართ გამოვლინდა TCBS-ზე გაზრდილ
ბაქტერიებში, თუმცა, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ მათი უმრავლესობა ბიოქიმიური
ტესტების მიხედვით აერომონასის გვარს მიეკუთვნება. ამპიცილინის მიმართ ბაცილუსების
30 %-მა გამოავლინა რეზისტენტობა.

გრაფიკი 2: სხვადასხვა ანტიბიოტიკის შემცველ ნიადაგზე გაზრდილი ბაქტერიების პროცენტული მაჩვენებელი
ლისის ტბის წყლის და სედიმენტის ნიმუშებში (გაზაფხულის სინჯი).

3.2.5. სამიზნე ბაქტერიების გამოყოფა ლისის ტბის ზაფხულის
სინჯიდან(2015წ)
გაზაფხულის მსგავსად ლისის ტბის ზაფხულის სინჯშიც აერომონასის და
ბაცილუსის გვარები პრევალირებდა, როგორც წყლის ასევე სედიმენტის ნიმუშებში (გრაფ:
106

3). MSA- ზეც ( სტაფილოკოკების სელექტიური ნიადაგი) დიდი ოდენობით გაიზარდა
კოლონიები, თუმცა ჩვენი გამოცდილებით MSA- აგარი ასევე ხელს უწყობს მარილის
მიმართ ტოლერანტული ბაცილუსების სელექციას და ეს ფაქტი გვაძლევს საფუძველს
ვივარაუდოთ,

რომ

ბაცილუსები

უფრო

დომინირებს

ლისის

ტბაში,

ვიდრე

სტაფილოკოკები. გაზაფხულთან შედარებით ზაფხულის სინჯში ყველა საკვლევი
ბაქტერიის

რიცხვმა

მოიმატა.

მაგალითად

სპორაწარმომქმნელი

ბაქტერიების

რაოდენობა გაიზარდა lg 0.7cfu/100ml წყალში და lg 2.9 cfu/100g სედიმენტში. ფეკალური
კოლიფორმების რიცხვმა წყალში კი მოიმატა lg 2cfu/ml

ლოგ კწე/100მლ ან ლოგ კწე/100გ

8

7
6
5
4

ლისი წყალი

3

ლისი სედიმენტი

2
1
0
MSA
აგარი

Dextrin
აგარი

TCBS MFC 45°C TSA
აგარი აგარი აგარი

გრაფიკი 3: სხვადასხვა სელექტიურ ნიადაგზე გაზრდილი ბაქტერიების რაოდენობა ლისის ტბის ზაფხულის ნიმუშში
(წყალში და სედიმენტში).

ზაფხულის სინჯში გაზაფხულის სინჯთან შედარებით ანტიბიოტიკების შემცველ
სელექტიურ ნიადაგებზე უფრო დიდი ოდენობით გაიზარდა რეზისტენტული ბაქტერიები
(გრაფ: 4). აღმოჩნდა, რომ ამპიცილინისა და ერითრომიცინის მიმართ რეზისტენტობა
ფართოდაა გავრცელებული ბაცილუსების პოპულაციაში, განსაკუთრებით სედიმენტებში.
კანამიცინის მიმართ მაღალი რეზისტენტობა გამოვლინდა TCBS -ზე ( სავარაუდო
ვიბრიონები) და

Dextrin-ზე (სავარაუდო აერომონასები) გაზრდილ ბაქტერიებში.

სავარაუდო E.coli

და Aeromonas spp. რეზისტენტულნი აღმოჩნდნენ იმიპენემისა და
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ციპროფლოქსაცინის მიმართ. ციპროფლოქსაცინის მიმართ დაბალი მგრძნობელობა
გამოვლინდა

ასევე

ბაქტერიების ასეთი
პერიოდში

სავარაუდო

სტაფილოკოკებში.

ანტიბიოტიკორეზისტენტული

მაღალი რიცხვი შესაძლოა დაკავშირებული იყოს ზაფხულის

გაძლიერებულ

მიკრობულ

დაბინძურებასთან

და

ანთროპოგენულ

დატვირთვასთან.

100
80

%

60
40

ლისი წყალი
ლისი სედიმენტი

20
0

გრაფიკი 4: სხვადასხვა ანტიბიოტიკის შემცველ ნიადაგზე გაზრდილი ბაქტერიების პროცენტული მაჩვენებელი ლისის
ტბის წყლის და სედიმენტის ნიმუშებში (ზაფხულის სინჯი).

3.2.6. სამიზნე ბაქტერიების გამოყოფა ლისის ტბის შემოდგომის
სინჯიდან(2015)
ოქტომბერში სამიზნე ბაქტერიების რაოდენობა წყლის ნიმუშში მერყეობდა lg 2-6
cfu/ml, ხოლო სედიმენტში lg 1-3 cfu/მლ-ით აჭარბებდა.
პრევალირებდა აერომონასები (გრაფ: 5), რაც არაა გასაკვირი, ვინაიდან წყლის
ტემპერატურა ამ პერიოდში არ ახდენს აერომონასების ზრდის სუპრესიას, ხოლო სხვა
ბაქტერიებისთვის იგივე ტემპერატურა ლიმიტირების ფაქტორია და ზრდის ინჰიბირებას
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განაპირობებს. მკვეთრად შემცირდა ბაცილუსების რაოდენობა ( lg 1,4 cfu/ml - ით წყალში
და lg2,6 cfu/ml-ით სედიმენტში).

გრაფიკი 5: სხვადასხვა სელექტიურ ნიადაგზე გაზრდილი ბაქტერიების რაოდენობა ლისის ტბის შემოდგომის ნიმუშში
(წყალში და სედიმენტში).

ზაფხულის
ბაქტერიების

სინჯთან

რიცხვი

შედარებით

დიდად

არ

ანტიბიოტიკების

შეცვლილა

მიმართ

შემოდგომის

რეზისტენტული

სინჯში

(

გრაფ.6).

რეზისტენტულმა იზოლატებმა მოიმატა სედიმენტებში. ამპიცილინის და ერითრომიცინის
მიმართ რეზისტენტობა გამოვლინდა Baccilus- ების პოპულაციაში. TCBS-ზე (სავარაუდო
ვიბრიონები), Detrin- ზე (სავარაუდო აერომონასები) და MFC -ზე ( E.coli) გაზრდილმა
ბაქტერიებმა აჩვენეს მაღალი რეზისტენტობა კანამიცინის მიმართ. სავარაუდო E.coli და

Aeromonas spp. იზოლატებში გამოვლინდა ასევე იმიპენემისა და ციპროფლოქსაცინის
მიმართ

რეზისტენტობა.

ყველაზე

ეფექტური

აღმოჩნდა

ციპროფლოქსაცინი,

დოქსიციკლინი და ოქსაცილინი.
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გრაფიკი 6: სხვადასხვა ანტიბიოტიკის შემცველ ნიადაგზე გაზრდილი ბაქტერიების პროცენტული მაჩვენებელი
ლისის ტბის წყლის და სედიმენტის ნიმუშებში (შემოდგომის სინჯი).

3.2.7. სამიზნე ბაქტერიების გამოყოფა ლისის ტბის ზამთრის
სინჯიდან(2016წ)
ზამთრის

ნიმუშში

პრევალირებდა

ბაცილუსები.

MSA-ზე

კულტივირებული

ბაქტერიების რიცხვიც საკმაოდ მაღალი იყო, თუმცა მათი დიდი უმრავლესობა გრამ+
ბაცილებად იდენტიფიცირდა და მხოლოდ მცირე რაოდენობა სტაფილოკოკად (გრაფ:

ლოგ კწე/100მლ

7).
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

ლისი წყალი
ლისი სედიმენტი

MSA
აგარი

Dextrin
აგარი

TCBS mFc აგარი Tryptic Soy
აგარი
აგარი

გრაფიკი 7: სხვადასხვა სელექტიურ ნიადაგზე გაზრდილი ბაქტერიების რაოდენობა ლისის ტბის ზამთრის ნიმუშში
(წყალში და სედიმენტში).
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ზამთრის ნიმუშში ყველაზე დიდი რაოდენობით იმიპენემის(100%) და კანამიცინის
(55%) მიმართ რეზისტენტული სავარაუდო აერომონასები გამოიყო და სავარაუდო E.coli
–ს

დაახლოებით

ამპიცილინისა

60%

და

აღმოჩნდა

ერითრომიცინის

ციპროფლოქსაცინის
მიმართ

მცირე

მიმართ

რეზისტენტული.

რეზისტენტობა

გამოვლინდა

სავარაუდო ბაცილუსებში (გრაფ 8).

160
140
120

%

100
80
60
40

ლისი წყალი

20

ლისი სედიმენტი
TSA amp
TSA Eri
TSA Cipro

MSA cipro
MSA Erythromycin
MSA oxacillin

MFC Imipenem
MFC Cipro
MFC kanamycin

Dextrin Imipenem
Dextrin Cipro
Dextrin Kanamycin

TCBS kana
TCBS cipro
TCBS doxy

0

გრაფიკი 8: სხვადასხვა ანტიბიოტიკის შემცველ ნიადაგზე გაზრდილი ბაქტერიების პროცენტული მაჩვენებელი ლისის
ტბის წყლის და სედიმენტის ნიმუშებში (ზამთრის სინჯი).

3.3. ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტობის შესწავლა ლისის ტბიდან
გამოყოფილ იზოლატებში
ანტიბიოტიკების მიმართ მგრძნობელობა განვსაზღვრეთ კირბი-ბაუერის დისკის
დიფუზიის მეთოდით მიულერ-ჰინტონის აგარზე კლინიკური და ლაბორატორიული
სტანდარტების ინსტიტუტის (CLSI) გაიდლაინების შესაბამისად და ასევე პჯრ -ით
მოვახდინეთ რეზისტენტობის გენების შემცველობის დეტექცია გამოყოფილ იზოლატებში.
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როგორც

მოსალოდნელი

მულტირეზისტენტობა.
ფურაზოლიდონის

იყო,

აერომონასების

ამოქსიცილინის,

მიმართ

იზოლატებმა

მეტრონიდაზოლისა

ტოტალური

(100%)

რეზისტენტობა

და

აჩვენა

ტილოზინ
გამოვლინდა,

ქლორამპენიკოლის, სტრეპტომიცინისა და სულფამეტოქსაზოლის მიმართ კი 42-56%
რეზისტენტობა. ბეტალაქტამების მიმართ რეზისტენტული იზოლატები პროპორციულად
უფრო მეტი გამოიყო, რაც შესაბამისობაშია გამოქვეყნებულ მონაცემებთან (Janda et
al.,2010).

საბედნიეროდ

გენტამიცინის,

აერომონასები

ციპროფლოქსაცინის,

მგრძნობიარეა
ამიკაცინისა

და

ცეფეპიმის,

ტობრამიცინის,

კოლისტინის

მიმართ.

აერომონასების იზოლატები შემოწმდა რეზისტენტობის - blaTEM 1(ბეტალაქტამაზების
მიმართ რეზისტენტობის) და sul 1 (სულფონამიდების მიმართ რეზისტენტობის) გენების
შემცველობაზეც( სურ: 1; 2 ). გამოყოფილი შტამების 46.6% იყო პჯრ დადებითი blaTEM 1გენის შემცველობაზე და 44.8% დადებითი - sul 1 გენის შემცველობაზე.

სურ.1 აერომონასების blaTEM-1 პჯრ

სურ2. აერომონასების Sul 1 პჯრ

პროდუქტების ელექტროფორეზი 2%

პროდუქტების ელექტროფორეზი 2%

აგაროზას გელზე.

აგაროზას გელზე.
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ვიბრიონების

შემთხვევაში

იზოლატების

91,9%

აღმოჩნდა

რეზისტენტული

აუგმენტინის მიმართ, სულფონამიდების მიმართ - 65%, ტრიმეტოპრიმის მიმართ -35% და
სტრეპტომიცინის მიმართ - 27%. ვიბრიონების იზოლატებმა მაღალი მგრძნობელობა
გამოავლინეს ტეტრაციკლინის, ქლორამფენიკოლის, ცეფტრიაქსონის, გენტამიცინისა და
ციპროფლოქსაცინის მიმართ.
ვიბრიოს გვარის იზოლატები ასევე შემოწმდა ანტიბიოტიკორეზისტენტობის
(ტრიმეტოპრიმის მიმართ რეზისტენტობის, სულფონამიდების მიმართ რეზისტენტობის და
ბეტალაქტამების მიმართ რეზისტენტობის) გენების შემცველობაზე(სურ.3). შემოწმებული
შტამების 84% მინიმუმ ერთ ანტიბიოტიკორეზისტენტობის გენს შეიცავდა, 34% - ორს,
ხოლო 12% სამივე ზემოთ ნახსენებ რეზისტენტობის გენს.

სურ.3 ვიბრიონების dfr A1 პჯრ
პროდუქტების ელექტროფორეზი
2% აგაროზას გელზე.

კოლის

შემთხვევაში

100%

რეზისტენტობა

გამოვლინდა

ამოქსიცილინ

კლავულანის მჟავის მიმართ. ერითრომიცინის მიმართ იზოლატების 74% აღმოჩნდა
რეზისტენტული და 77% - დოქსიციკლინის მიმართ. ეფექტური ანტიბიოტიკების რიცხვს
მივაკუთვნეთ ცეფოქსიტინი და ცეფტრიაქსონი (ცხრილი 10).
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Gentamicin

Augmentin

Ampicilin/Sulbactam

Sulphametoxazole

Erythromycin

Ciprofloxacin

Cephoxitin

Ceftriaxone

Streptomycin

Doxycycline

შტამები
14
36
37
44
45
31
30
26
18
16
15
13
12
11
10
9
6
5
7
3
2
1

Imipenem

ანტიბიოტიკები

I
S
I
I
R
R
R
R
R
R
R
I
S
R
I
R
R
R
R
R
R
R

S
S
S
S
S
S
S
S
R
S
S
S
S
S
S
R
R
R
R
R
R
R

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

S
R
R
S
R
I
S
S
R
S
R
S
I
S
S
I
R
S
S
R
R
R

R
S
R
S
R
R
R
S
S
R
R
S
R
S
S
R
S
R
R
R
R
R

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
S
R
R
R
R
R
R
R
R
R

S
S
R
S
R
S
S
S
S
S
R
S
S
S
S
S
R
R
S
R
R
R

S
S
R
S
S
S
S
S
S
I
I
S
S
S
S
S
S
S
R
R
S
S

S
S
R
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
I
S
S
S
S
S
S
S
R

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
I
S
S
S
S
R
R
R
R
R
R
R

R
I
R
S
S
I
S
S
S
I
R
S
S
S
S
R
S
S
S
I
R
S

R-რეზისტენტული; S-მგრძნობიარე; I-საშუალოდ მგრძნობიარე.
ცხრილი10: E.coli იზოლატების ანტიბიოტიკომგრძნობელობა.

სურათი 3 - 4: E.coli იზოლატების ანტიბიოტიკომგრძნობელობის განსაზღვრა კირბი ბაუერის დისკის
დიფუზიის მეთოდით
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50 E.coli იზოლატი შევამოწმეთ Sul 1; blaTEM1; CTX M1 და dfrA1 რეზისტენტობის
გენების შემცველობაზე(სურ 5; 6). იზოლატების 56% აღმოჩნდა დადებითი Sul 1 გენის
შემცველობაზე. ლიტერატურულ მონაცემებზე დაყრდნობით Sul 1 გენი არის ყველაზე
ხშირი მექანიზმი ნაწლავურ ბაქტერიებში სულფონამიდების მიმართ რეზისტენტობის
განვითარების. მაგ: კლინიკური E.coli იზოლატების 72% შეიძლება შეიცავდეს ამ გენს
(Gundogduet at al.,2011) რაც განსაზღვრავს ESBL (extended spectrum beta-lactamase)
ფენოტიპს.
blaTEM1 გენი გამოვლინდა იზოლატების 76%-ში, CTX M1 - 36%-ში ხოლო dfrA1 14%-ში. იზოლატების 15% შეიცავდა სამივე გენს, 40% -ორს, ხოლო 94% მინიმუმ ერთ
რეზისტენტობის გენს (გრაფიკი..).

სურ.5. E.coli იზოლატების CTX M1 პჯრ პროდუქტების ელექტროფორეზი 2% აგაროზას გელზე.

სურ.6. E.coli იზოლატების blaTEM-1 პჯრ პროდუქტების ელექტროფორეზი 2% აგაროზას გელზე.
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აღსანიშნავია, რომ ორი ან სამი გენის შემცველი შტამები კირბი ბაუერის დისკის
დიფუზიის მეთოდით შემოწმების დროსაც მულტირეზისტენტული ფენოტიპები იყო და
შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ისინი ფენოტიპური და გენოტიპური მახასიათებლებით
მიეკუთვნებიან ESBL-ებს (იზოლატების 15%).
სტაფილოკოკების შემთხვევაში გამოყოფილი იზოლატების 75.7% აღმოჩნდა
რეზისტენტული სულფამეტოქსაზოლის მიმართ, 62%- ერითრომიცინის მიმართ, 40.5%ამპიცილინის მიმართ, 40.5% ციპროფლოქსაცინის მიმართ და 37.8% კანამიცინის მიმართ.
ოქსაცილინი

და

დოქსიციკლინი

ყველაზე

ეფექტური

ანტიბიოტიკები

აღმოჩნდა.

ოქსაცილინის მიმართ რეზისტენტობა მხოლოდ ოთხმა შტამმა გამოავლინა და
სავარაუდოთ ისინი MRSA (მეტიცილინ რეზისტენტული სტაფილოკოკი) უნდა იყოს. mec A,
blaTEM 1, (ბეტა ლაქტამების მიმართ რეზისტენტობის), ermA, ermB, ermC (ერითრომიცინის
მიმართ რეზისტენტობის) და sul1 გენების შემცველობა შევისწავლეთ პჯრ-ით(სურ7). mec A გენი

აღმოჩნდა ორ ოქსაცილინრეზისტენტულ შტამში და დადასტურდა, როგორც მეტიცილინ
რეზისტენტული სტაფილოკოკი. blaTEM 1 საკმაოდ გავრცელებული აღმოჩნდა გამოყოფილ
სტაფილოკოკებში (იზოლატების 62%). 40% შეიცავდა მინიმუმ ერთ erm გენს და იზოლატების
14%-

აღმოჩნდა

დადებითი

sul1გენის შემცველობაზე. იზოლატების 70% მინიმუმ ერთ

რეზისტენტობის გენს შეიცავს, 24% -ორს და 8%- სამს (ცხრილი 11).

სურ.7. სტაფილოკოკების იზოლატების
ermB პჯრ პროდუქტების
ელექტროფორეზი 2% აგაროზას გელზე.
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შტამები

ermB

ermC

ermA

BlaTEM1

1

+

-

-

+

2

-

-

+

+

3

-

-

+

-

4

-

-

-

+

6

-

-

-

+

7

-

-

-

+

12

-

-

-

+

13

-

-

-

+

14

-

-

-

-

15

-

-

-

+

16

-

-

-

+

17

-

-

-

+

18

-

-

-

+

-

-

-

+

66

+

-

+

+

67

+

-

-

+

68

-

-

-

+

69

+

+

-

+

70

+

-

-

+

+

71

-

-

-

-

+

72

-

+

-

+

74

+

-

77

+

+

57st

Mec A

Sul 1

+

+

+

+

+

+

-

+
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83

-

-

-

-

87

-

-

+

+

88

-

+

-

+

99

-

+

-

+

100

-

-

-

-

101

-

-

-

-

102

-

-

-

-

103

-

-

-

-

104

-

-

+

-

109

-

-

-

-

110

-

-

-

-

113

-

-

-

-

201

-

+

+

-

214

ND

-

-

-

215

-

-

-

-

ცხრილი11: ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტობის გენების შემცველობა სტაფილოკოკების იზოლატებში

თუ შევადარებთ ანტიბიოტიკორეზისტენტობის გენების გამოვლენის სიხშირეს
E.coli, Staphilococci და V.cholerae -ში, ცხადია E.coli -იზოლატები ყველაზე მეტ
რეზისტენტობის გენს შეიცავენ (გრაფიკი 9) და ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს ფაქტს,
რომ

ალოქტონური

ფლორა

გარემოში

რეზისტენტობის

გენების

გავრცელების

მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს.
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100
90
80
70
60

at least 1 ARG

50

2 ARGs

40

3 ARGs

30
20
10
0
Staphylococci
გრაფიკი 9:

E.coli

Vibrio cholerae

ლისის ტბის ალოქტონურ და აუტოქტონურ ფლორაში ანტიბიოტიკების მიმართ

რეზისტენტობის გენების გამოვლენის სიხშირე.

3.4. პროკარიოტების ბიომრავალფეროვნება ლისის ტბაში (2015წ)
ჩვენს მიერ პირველად განხორციელდა ლისის ტბის მეტაგენომური მონაცემების
ტაქსონომიური და ფუნქციური ანალიზი MG-RAST ონლაინ პროგრამით. დავამუშავეთ
ლისის ტბის ზაფხულის და შემოდგომის სინჯის მონაცემები.
ხელმისაწვდომ „ანოტირებულ“ მონაცემთა მიმართ ჩატარებული ჰომოლოგიური
კვლევის საფუძველზე განისაზღვრა ლისის ტბის ტაქსონომიური შემადგენლობა და
ბიომრავალფეროვნება. ზაფხულის სინჯში

contigLCA ალგორითმზე დაყრდნობით

თანმიმდევრობათა 83,78% ანოტირდა, როგორც სამეფო (დომენი) ბაქტერიები, 14,17% როგორც

ეუკარიოტები,

1,8%

-

ვირუსები,

0.17%

-

არქეები

და

0,09%

-

არაკლასიფიცირებული თანმიმდევრობები (დიაგრამა 1). ზაფხულის სინჯში დომინირებს
ტიპი: Proteobacteria - (36.62%) და Actinobacteria - (24.07%), რაც შესაბამისობაშია ტბების
ეკოსისტემებისთვის

დამახასიათებელი

მიკრობული

თანასაზოგადოების

შედგენილობასთან. საკმაოდ უხვადაა წარმოდგენილი ციანობაქტერიები Cyanobacteria (7.84%) (დიაგრამა 2). კლასის დონეზე პრევალირებს Actinobacteria - (28.05%),
Betaproteobacteria - (21.76%) და არაკლასიფიცირებული თანმიმდევრობა (მიღებულია
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Cyanobacteria -დან) - (8.93) (დიაგრამა 3). გვარებიდან კი დომინირებს Phaeodactylum (9.77%) და Polynucleobacter - (9.53%)(დიაგრამა4).
ვიბრიო, აერომონასები, ფეკალური კოლი და კოლიფორმები მიეკუთვნებიან ტიპ:
Proteobacteria-ს და კლას: Gammaproteobacteria - რომელიც 3.71% -ს შეადგენს საერთო
მეტაგენომების. სტაფილოკოკები და ბაცილუსები კი ტიპ: Firmicutes - რომელიც 1.55%ითაა წარმოდგენილი.
აქტინობაქტერიები - რომლებიც ასევე უხვადაა წარმოდგენილი გრამ დადებითი
ბაქტერიებია. მათში შედის როგორც სასარგებლო ბაქტერიები ასევე პათოგენები. ზოგიერთი
მათგანი მკვდარი ორგანული ნივთიერებების დეკომპოზერები არიან და

მნიშვნელოვან

როლს ასრულებენ წყლის ეკოსისტემაში. პათოგენებიდან Mycobacterium -ის ჯგუფია

მნიშვნელოვანი. ანტიბიოტიკების მწარმოებელი Streptomyces- იც ამ ჯგუფში ერთიანდება.

დიაგრამა 1: ტაქსონომიური ჯგუფები (სამეფოები) ლისის ტბის ზაფხულის ნიმუშში.

დიაგრამა 2: ტაქსონომიური ჯგუფები (ტიპები) ლისის ტბის ზაფხულის ნიმუშში.
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დიაგრამა 3: ტაქსონომიური ჯგუფები (კლასები) ლისის ტბის ზაფხულის ნიმუშში.

დიაგრამა 4: ტაქსონომიური ჯგუფები (გვარები) ლისის ტბის ზაფხულის ნიმუშში.

შემოდგომის სინჯში განსხვავებული სურათი მივიღეთ. 99,08% ანოტირდა როგორც
სამეფო - ბაქტერიები, 0,58% - ეუკარიოტები, 0.21% - არქეები და 0,09% ვირუსები (დიაგრამა
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5).. ტიპებიდან დომინირებს: Proteobacteria - (37.11%), Actinobacteria - (18.74%) და
Cyanobacteria - (16.05%) (დიაგრამა6). ამ შემთხვევაში ციანობაქტერიების რიცხვი თითქმის
ორჯერაა მომატებული. ცნობილია, რომ ლურჯ-მწვანე ბაქტერიები წყალსატევების
ორგანული დაბინძურების ბიოინდიკატორები არიან. მათი მომატება წყალსატევებში
აზოტისა და ფოსფორის შემცველობაზე და თანაფარდობაზეა დამოკიდებული (N:P).
ისინი ახდენენ აზოტის ფიქსაციას. გაძლიერებული გამრავლების შემთხვევაში იწვევენ
წყლის ყვავილობას და ევტროფიკაციას. ზოგიერთ მათგანს აქვს უნარი გამოიმუშავოს
ჰეპატოტოქსინი და ნეიროტოქსინი, რაც იწვევს ზოოპლანქტონის, თევზებისა და
ფრინველების კვდომას და ამით ირღვევა კვებითი ჯაჭვი წყლის ეკოსისტემაში. შესაძლოა
სერიოზული საფრთხე შეუქმნან როგორც ეკოლოგიას ასევე საზოგადოებრივ ჯანდაცვას.
ამის მიზეზი შესაძლოა წყლის დაბინძურება იყოს ჩამდინარე წყლებით, რომლებშიც
უხვადაა ორგანული დამაბინძურებლები (საყოფაცხოვრებო დეტერგენტები, სოფლის
მეურნეობაში გამოყენებული კომერციული ფერტილაიზერები, საკანალიზაციო წყლები
და ა.შ) ამდენად საყურადღებოა მათი ასეთი დიდი ოდენობით გავრცელება ლისის ტბაში
და სათანადო ზომების მიღებაა საჭირო.

დიაგრამა 5: ტაქსონომიური ჯგუფები (სამეფოები) ლისის ტბის შემოდგომის ნიმუშში.
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დიაგრამა 6: ტაქსონომიური ჯგუფები (ტიპები) ლისის ტბის შემოდგომის ნიმუშში

დიაგრამა 7: ტაქსონომიური ჯგუფები (კლასები) ლისის ტბის შემოდგომის ნიმუშში.

კლსასის დონეზე პრევალირებს

Betaproteobacteria - (26.29%), Actinobacteria -

(20.63%) და არაკლასიფიცირებული თანმიმდევრობები (მიღებულია Cyanobacteria-დან)
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(17%) (დიაგრამა 7). გვარებიდან კი

Polynucleobacter - (29.27%) და Synechococcus -

(8.29%)(დიაგრამა8). Polynucleobacter - ი მიეკუთვნება ტიპ - Proteobacteria -ს. ისინი
მტკნარი წყალსაცავების ბაქტერიოპლანქტონის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს. ამ
ჯგუფში

გაერთიანებულია,

როგორც

თავისუფალი

ფორმები,

ასევე

ცილიატების

ობლიგატორი ენდოსიმბიონტები. Synechococcus-ი კი ციანობაქტერიებია.

დიაგრამა 8: ტაქსონომიური ჯგუფები (გვარები) ლისის ტბის შემოდგომის ნიმუშში.

ლისის ტბის როგორც ზაფხულის, ასევე შემოდგომის ნიმუშში გამოვლინდა
ფუნქციონალური გენების დიდი მრავალფეროვნება.
1)Clustering-based ქვესისტემები - (14.91% - 15,11%), რომელშიც იგულისხმება
გალაქტოგლიკანებისა

და

დაკავშირებული

ლიპოპოლისაქარიდების

ბიოსინთეზი,

CRISPRs -ების, Beta –lactamase- კლასტერების Streptococcus -ში, ქრომოსომების
რეპლიკაცია, ციტოქრომის ბიოგენეზი, ტრანსდუქცია და ა.შ. 2)ნახშირწყალბადების
ქვესისტემა - (14.36% - 12,09%) ფერმენტაცია, CO2 ფიქსაცია და ა.შ. 3)ამინომჟავები (10.26% - 9,77%) ამინომჟავების დეკარბოქსილირება, დიჰიდროლიზება და ა.შ.
4)პროტეინების მეტაბოლიზმი - (8.58% - 9,14%). 5)დნმ მეტაბოლიზმი -(4,25% - 4,17%) –
CRISPRs-ები, დნმ რეკომბინაცია, რეპლიკაცია, რეპარაცია, ტრანსფორმაცია და ა.შ. 6) რნმ
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მეტაბოლიზმი - ( 5,33%) - რნმ მოდიფიკაცია, ტრანსკრიპცია, მეთილტრანსფერაზას
სინეზი, ტრნმ-ის სპლაისინგი, ელონგაციის ფაქტორების სინთეზი და ა. შ. (დიაგრამები9,
10) .

დიაგრამა 9: ფუნქციონალური გენების პროცენტული გადანაწილება ლისის ტბის ზაფხულის ნიმუშში

დიაგრამა 10: ფუნქციონალური გენების პროცენტული გადანაწილება ლისის ტბის შემოდგომის ნიმუშში
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დასკვნები:
1) 2011-14წწ თბილისის ზღვისა და სიონის წყალსაცავის მონიტორინგის შედეგებზე
დაყრდნობით,

შეიძლება

დავასკვნათ,

რომ

ეს

წყალსაცავები

ყველა

სეზონზე

სტაბილურად ინარჩუნებდნენ სუფთა წყალსატევების სტატუსს და სისუფთავის I-II
კატეგორიას განეკუთვნებოდნენ.

2) 2011-2014 და 2015-16 წლებში ჩატარებული მონიტორინგის შედეგებიდან გამომდინარე
შეიძლება

ითქვას,

წყალსატევების

რომ

რიცხვს

ლისის
-

ტბა

განეკუთვნება

სისუფთავის

II

ზომიერად

კლასს

დაბინძურებული

β-მეზოსაპრობული

ზონის

მახასიათებლებით (გადახრა ოლიგოსაპრობულისკენ), ხოლო ზამთრის სეზონზე იკავებს
ადგილს სუფთასა და ზომიერად დაბინძურებულ წყალსატევებს შორის. ვინაიდან ეს
ბუნებრივი წყალსატევი ადგილობრივ მაცხოვრებელთა აქტიური დასვენების ადგილს
წარმოადგენს,

მიზანშეწონილია რეგულარული მონიტორინგის გაგრძელება. ლისის

ტბის წყალში ზაფხულის სეზონზე მიკრობული პარამეტრების პერიოდული გაუარესების
გამო, მისი საცურაო მიზნებით გამოყენება არ არის რეკომენდებული. თუმცა დასაშვებია
მისი გამოყენება სათევზაოდ, ან ნაოსნობისათვის.

3) თითქმის ყველა სეზონზე (გარდა ზამთრისა) როგორც ლისის, ასევე თბილისის ზღვისა
და სიონის წყალსაცავში პრევალირებდა ავტოქტონური ფლორა (აერომონასები და
ვიბრიონები). გლობალური დათბობის ტენდენციამ მტკნარ წყალსაცავებში შესაძლოა
ისეთი წყლისმიერი დაავადებების გამომწვევი ბაქტერიების გამრავლებას შეუწყოს ხელი,
როგორიც

არის

ქოლერის

ვიბრიონი,

ან

ამ

გვარის

სხვა

წარმომადგენლების

გამრავლებას, რომლებიც არანაკლებ საშიშ დაავადებებს იწვევენ.

4)

როგორც

მოსალოდნელი

მულტირეზისტენტობა.
პროპორციულად

იყო,

ბეტალაქტამების

უფრო

მეტი

გამოიყო,

აერომონასების
მიმართ
რაც

იზოლატებმა

რეზისტენტული
შესაბამისობაშია

აჩვენა

იზოლატები

გამოქვეყნებულ

მონაცემებთან (Janda et al.,2010).
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5) აღსანიშნავია, რომ ანტიბიოტიკის მიმართ რეზისტენტობის

ორი ან სამი გენის

შემცველი E. coli შტამები კირბი ბაუერის დისკის დიფუზიის მეთოდით შემოწმების დროსაც
მულტირეზისტენტული ფენოტიპები იყო და შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ისინი
ფენოტიპური და გენოტიპური მახასიათებლებით მიეკუთვნებიან ESBL-ებს (იზოლატების
15%).

6)

E.coli,

Staphilococci

და

V.cholerae

-ში

ანტიბიოტიკორეზისტენტობის

გენების

გამოვლენის სიხშირის შედარებისას აღმოჩნდა, რომ E.coli -იზოლატები ყველაზე მეტ
რეზისტენტობის გენს შეიცავენ და ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს ფაქტს, რომ
ალოქტონური ფლორა გარემოში რეზისტენტობის გენების გავრცელების მნიშვნელოვან
წყაროს წარმოადგენს.

7) ლისის ტბის ზაფხულის და შემოდგომის მეტაგენომურ სინჯში დომინირებს

ტიპები:

Proteobacteria და Actinobacteria, რაც შესაბამისობაშია ტბების ეკოსისტემებისთვის
დამახასიათებელი მიკრობული თანასაზოგადოების შედგენილობასთან.

8) ლისის ტბის შემოდგომის მეტაგენომურ ნიმუშში ციანობაქტერიების რიცხვი თითქმის
ორჯერაა მომატებული. ცნობილია, რომ ლურჯ-მწვანე ბაქტერიები წყალსატევების
ორგანული დაბინძურების ბიოინდიკატორები არიან.
ევტროფიკაციას.

იწვევენ წყლის ყვავილობას და

ზოგიერთ მათგანს აქვს უნარი გამოიმუშავოს ჰეპატოტოქსინი და

ნეიროტოქსინი, რაც იწვევს ზოოპლანქტონის, თევზებისა და ფრინველების კვდომას და
ამით ირღვევა კვებითი ჯაჭვი წყლის ეკოსისტემაში. შესაძლოა სერიოზული საფრთხე
შეუქმნან როგორც ეკოლოგიას ასევე საზოგადოებრივ ჯანდაცვას. ამის მიზეზი შესაძლოა
წყლის დაბინძურება იყოს ჩამდინარე წყლებით, რომლებშიც უხვადაა ორგანული
დამაბინძურებლები

(საყოფაცხოვრებო

დეტერგენტები,

სოფლის

მეურნეობაში

გამოყენებული კომერციული ფერტილაიზერები, საკანალიზაციო წყლები და ა.შ)

127

ამდენად საყურადღებოა მათი ასეთი დიდი ოდენობით გავრცელება ლისის ტბაში და
სათანადო ზომების მიღებაა საჭირო.

9) ლისის ტბის როგორც ზაფხულის, ასევე შემოდგომის ნიმუშში გამოვლინდა
ფუნქციონალური

გენების

დიდი

მრავალფეროვნება.

მაღალი

პროცენტითაა

წარმოდგენილი ისეთი ფუნქციური გენები, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან , CRISPRs ებზე, Beta –lactamase- კლასტერების არსებობაზე Streptococcus -ში, ქრომოსომების
რეპლიკაციაზე,

ტრანსდუქციაზე

ამინომჟავების

სინთეზზე

ამინომჟავების

დეკარბოქსილირება, დიჰიდროლიზებაზე, დნმ რეკომბინაცია, რეპლიკაცია, რეპარაცია,
ტრანსფორმაციაზე, რნმ მოდიფიკაცია, ტრანსკრიპცია, მეთილტრანსფერაზას სინთეზზე,
ტრნმ-ის სპლაისინგსა და ელონგაციის ფაქტორების სინთეზზე და ა. შ. მართალია არ
გამოვლენილა უშუალოდ რეზისტენტობის მექანიზმის მარეგულირებელი გენები, მაგრამ
ტრანსდუქცია, ტრანსფორმაციის მაკონტროლებელი გენების სიუხვე არ გამორიცხავს
ლისის ტბაში გენთა აქტიურ ჰორიზონტალურ გადატანას.
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