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ﺣﻠﺰونﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺳﻮل ﺧﺮدﻣﻨﺪی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۸
در ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﯾﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﻃﺒﯽ آﻧﻬﺎ آﮔﺎﻫﯽ
ﻧﺪارﯾﻢ ،ﯾﺎ آﻧﻬﺎ را دﺳﺖ ﮐﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ؛ اﻣﺎ آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﺪ ﺣﻠﺰونﻫﺎ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ اﻣﯿﺪی ﺑﺮای درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻠﺰونﻫﺎ و ﻣﺎده ﻟﺰﺟﯽ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﻮاﯾﺪ ﻣﺘﻌﺪدی
دارد .ﺣﻠﺰونﻫﺎ در ﺗﻬﯿﻪ داروﻫﺎی اﻧﺴﻮﻟﯿﻨﯽ و ﺿﺪدرد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان از اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺧﻮد در اﯾﻦ
راﺳﺘﺎ ﭘﯽ ﺑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدهای ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ در ﺣﻠﺰونﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﻣﻨﺤﺼﺮا از ﻏﺪد آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮد.
داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺟﺎﻟﺐ ،روی ﻣﺎدهای ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺣﻠﺰونﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﺨﻢﻫﺎﯾﺸﺎن از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ،اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﻮاد را روی
ﺗﺨﻢﻫﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻨﻔﺶ رﻧﮓ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد
دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻣﺎده ﻟﺰج ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪن ﺣﻠﺰونﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺠﻨﮕﺪ.

داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﻦ ﻣﺎده ﻟﺰج را از ﺣﻠﺰونﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻘﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ
اﻧﺴﺎن در ﻣﺤﯿﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ
ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮر ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ دﭼﺎر ﻣﺮگ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻨﻮز دﻗﯿﻘﺎ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﮐﺸﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ،اﯾﻦ ﻣﺎده اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ را ﻓﻌﻼ  Br-6ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای
ﺑﻬﺒﻮدی وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ از  Br-6ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳﭙﮑﺘﺮوﻣﺘﺮی ،ﻣﺎده  Br-6را در ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارﺷﯽ ﻣﻮشﻫﺎی ﺳﻮری دﻧﺒﺎل
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻮشﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﺎده را در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ دﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﺑﺪﻧﺸﺎن اﯾﺠﺎد
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﯿﻢ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت آﺛﺎر
ﺳﻤﯽ روی ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﺑﺪن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻫﻨﻮز ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اداﻣﻪ دارد و
ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺣﻠﺰونﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ،راه ﭼﺎرهای ﺑﺮ درﻣﺎن ﻗﻄﻌﯽ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺤﺚﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ در ژورﻧﺎل  Scientific Reportsﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
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