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Ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, մար դու և կեն դա նի նե րի օր գա նիզ մում գոր ծում են միջ-

բակ տե րի ալ ա սո ցի ա տիվ կա պե րի բազ մա կոմ պո նետ, տա րաբ նույթ հա մա կարգ։ Այդ կա պե-

րի գոր ծու նե ու թյու նը մեր տե սա կե տից չի սահ մա նա փակ վում նե րօր գա նային (intra) կազ մա-

կերպ մամբ, ա վե լին. այն ա վե լի ըն դար ձակ է, քան ամ բողջ օր գա նիզ մի թե՛ ա մե նա տար րա կան 

կեն դա նա կան կա ռուց վածք նե րի, թե՛ ա մե նա տա րած ված ին տեգ րա տիվ գոր ծու նե ու թյու նը։ 

Բա ցառ ված չէ, որ մե ծա քա նակ միկ րո կեն սա ցե նոզ ներն ա ռա ջին հեր թին հան դի սա նում են 

կազ մա կերպ ված, կա ռուց ված քային և ֆունկ ցի ո նալ դե տեր մի նաց ված հա մա կար գեր, ո րոնք 

ի րենց հեր թին ա պա հո վում են մայր օր գա նիզ մի ներ քին մի ջա վայ րի հա վա սա րակշ ռու թյու նը։

 Մեր ա ռա ջադ րած հի պո թե զի միջ բակ տե րի ալ ա սո ցի ա տիվ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը ըն-

կած են հո մե ոս տա զի պահ պան ման հիմ քում և օ ժտ ված են միկ րո և մակ րոօր գա նիզմ նե րի 

գո յու թյան « փոխ շա հա վետ», «ն պա տա կա հար մար» սկզ բուն քով։ Ի սկ ախ տա ծին (ին ֆեկ ցի ոն) 

պրո ցես նե րի զար գա ցու մը հան դի սա նում է տար բեր միջ բակ տե րի ալ ա սո ցի ա ցի ա նե րի է վո լյու-

ցի ոն ձևա վոր ված կա պե րի « դի նա միկ» հա վա սա րակշ ռու թյան խախտ ման հետ ևանք։ 

Այս պի սով, ռե զի դենտ միկ րոօր գա նիզմ նե րի ա սո ցի ա ցի ա նե րի գոր ծու նե ու թյու նը հիմն վում 

են միկ րո- և մակ րոօր գա նիզմ նե րի փոխ շա հա վետ, նպա տա կա հար մար հա մա գո յու թյան սկզ-

բունք նե րի վրա։

 Մենք ա ռաջ են քա շում հի պո թեզ, ո րի հա մա ձայն ռե զի դենտ միկ րոօր գա նիզմ նե րի ի նտ րա-

կոր պո րալ ա սո ցի ա ցի ա նե րը պետք է դի տել որ պես կաթ նա սուն նե րի օր գա նիզ մի ի նտ րեգ րա-

տիվ գոր ծու նե ու թյան ի նք նու րույն հա մա կարգ։

 Զիլֆյան Ա.Վ.
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