ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﻘﺎوم ﻫﺎی آﻧﺘﯽ
ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ ﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ وﻓﺎﻧﮋاد | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۸ ،دی ۱۳۹۳
در ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ  Natureاﻣﺮوز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﺸﻒ ﮐﺮده
اﻧﺪ ﮐﻪ  Teixobatinﻧﺎم دارد و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را در ﻣﻮش ﻫﺎ درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی
ﺧﻮﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس .و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ  ،Teixobatinداﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻋﻨﺼﺮی ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 ،Kim Lewisﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ داﻧﺸﮕﺎه  Northeastenو ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮔﺰارش در اﻋﻼﻣﯿﻪ

ﺧﺒﺮی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ،ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ در
ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺘﺮﻟﯿﺰه آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ رﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ درﺻﺪ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻓﻖ در ﻇﺮوف ﭘﺘﺮی رﺷﺪ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺑﺎﮐﺘﺮی دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه راه
ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ در ﺧﺎک ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻮق
اﻟﻌﺎده دﺷﻮار ﺑﻮد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ راه ،داﻧﺸﻤﻨﺪان  10ﻫﺰار ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺧﺎﮐﯽ را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ 25
ﻣﻮرد از آن ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ دارد .و در آﺧﺮ ،ﻟﻮﯾﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  Teixobatinﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ
آن ﻫﺎﺳﺖ.
ﭼﺮا؟ در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻟﻮﯾﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ“ :اواﯾﻞ ﮐﺎر ،ﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺎوﻣﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ  Teixobatinﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ در ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﮕﺮﻓﯽ دارد”.
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  23ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﺸﻒ ﺟﺪﯾﺪ در زﻣﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ .در ﭘﺎﺳﺦ ،ﻣﻘﺎم ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﻇﻬﺎر
ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ
اﻗﺪام ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ و
ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎزی ﻫﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ دﻫﺪ.
ﮐﯿﻢ ﻟﻮزﯾﺲ در اﯾﻦ راﺑﻂ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﯽ دارد“ :ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ،ارﮔﺎن ﻫﺎی ﻣﻘﺎوم را ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از آﻧﮑﻪ ﻣﺎ
ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ را
دارﯾﻢ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم ﺗﻮﺑﺮﮐﻠﻮﺳﯿﺰ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ

ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ”.
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺳﺒﺐ ﺷﻮد ،داروﺳﺎزان در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ دوﺑﺎره ﺗﺤﻘﯿﻖ روی ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
ﺟﺪﯾﺪ را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ.
 ،Teixobactinدﯾﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮی را در ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ و ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﺳﻠﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺗﺎﻧﯿﺎ اﺷﻨﺎﯾﺪر ،ﭘﺎﺷﻨﻪ آﺷﯿﻞ ﺣﻤﻼت آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ اﺳﺖ .ﺗﺎﻧﯿﺎ اﺷﻨﯿﺎدر ﻫﻢ ﯾﮏ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ دان اﺳﺖ و
در ﺗﺤﺮﯾﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻘﺶ دارد .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﯾﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺧﻮد
را در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزﻧﺪ ،داروﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺎوم ﻫﺎ ﮐﺎری ﻧﻤﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  Teixobactinﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ،ﻣﻮﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﺧﻮﻧﯽ ،ﺷﺶ و اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮده را درﻣﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ،اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻗﺎدر ﺑﻪ درﻣﺎن
ﻋﻔﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ اﺷﺮﺷﯿﺎ ﮐﻼی ﻣﺴﺒﺐ آن ﺑﻮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺪل از ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ “ﮔﺮام ﻣﻨﻔﯽ”
ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻏﺸﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ دارو را از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﺎز ﻣﯽ
دارد.
ﻫﻨﺮی ﭼﺒﻤﺮز ،ﻣﺤﻘﻖ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ و ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺗﺼﻮر دارد اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ
ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻏﻠﺐ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﮔﺮام ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .او ﻣﯽ

ﮔﻮﯾﺪ“ :داروﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﮔﺮام ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد دارد
اﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﮔﺮام ﻣﻨﻔﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ”.
ﭼﻤﺒﺮز ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﻫﯿﺠﺎن زدﮔﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﺪه آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﺪ“ :ﻫﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎر زود اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮕﻔﺖ زده ﺷﻮﯾﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺛﺒﺎت ﺷﻮد اﯾﻦ ﺷﯿﻮه در

ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد ،ﻣﻘﺎوﻣﯽ
ﺑﺮای آن ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد”.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل 50 ،ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ واﻧﻮﮐﻮﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد )آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ  Teixobactinﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ( .در ﻫﺮ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی آﺗﯽ اﺛﺒﺎت ﺷﻮد
ﮐﻪ  Teixobactinﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮی اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﺧﺒﺮ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻟﻮﯾﺲ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ“ :ﮐﺸﻒ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﭼﻮن  Teixobactinﮐﻪ از ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺳﻮم رﺷﺪ
ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ]ﺧﺎک[ ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ اﺳﺖ .و
ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺣﻮزه ﮐﺸﻒ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ دوﺑﺎره ﺟﺎن ﺑﮕﯿﺮد”.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

