
 پى در پى379  شماره6 11
اطالعات علمى

ميكروب شناسان تاكنون روش هاي متنوعي 
ــان ايجاد كرده اند تا آماده چنين پيامدي  از درم
ــگاه  ــل كادوري» از دانش ــر «داني ــند. دكت باش
پزشكي نيوجرسي نويدبخش ترين سالح عليه 
ــت  ــوپرميكروب كه درواقع خود باكتري اس س
كشف كرده است. تاكنون سازمان هاي تحقيقاتي 
ــنتي در مورد عقيده استفاده از باكتري براي  س
ــق نبوده اند اما  ــدان مواف ــتن باكتري، چن كش
كادوري مي گويد كه او در آزمايشگاهش مشغول 
پرورش شكارگران باكتريايي است كه مي تواند 

به خوردن گونه هاي عفونت زا بپردازند.
ــت: «اگر باكتري وجود دارد پس  او معتقد اس
احتماالً چيزي هم وجود دارد كه آنها را بخورد. ما 
در آزمايشگاه خود تعيين مي كنيم كه چي، چه 
چيزي را بخورد؟ بنابراين مي توانيم از آنها براي 

حمله به عفونت هاي خاصي استفاده كنيم.
ــگل عمل  ــتر مانند ان ــكارگرها بيش ــن ش اي
مي كنند تا شكارگر. آنها گونه اي كه از طعم شان 
ــذت مي برند يافته و به درون آن نقب مي زنند.  ل

باكتري هاي دوست

(B) برنامه بي
اختالل ارتباط

وقتي باكتري ها ميزباني را آلوده مي كنند، آنها از خود عاليم 
شيميايي توليد مي كنند تا تعداد باكتري هاي نزديك خود را 
اندازه گيري كنند. اگر تعدادشان كم باشد باكتري بدون اينكه 
كافي  اندازه  به  وقتي  و  مي ماند  باقي  منتظر  برساند  آسيبي 
رسيدند حمله را آغاز مي كنند. اين توانايي در تشخيص اينكه 
چه زماني نيروي شان مناسب است «درك حد نصاب» نام دارد. 

دكتر «بوني باسلر» از دانشگاه پرينستون اولين كسي بود كه مولكولي را شناسايي كرد كه 
باكتري را به اين درك مي رساند. از آن زمان تاكنون، باسلر و محققان ديگر در حال يافتن 
روشي جهت ايجاد اختالل در اين روند هستند. آنها مي خواهند در اين توانايي باكتري 

به گونه اي اختالل ايجاد كنند كه باكتري نسبت به درمان ايمن نشود.

سوپر آنتي بيوتيك
به  مي توانند  كه  آنزيم هايي  توليد  وسيله  به  باكتري ها 
توليد  مي شوند  مقاوم  بپردازند  آنتي بيوتيك ها  ساز  و  سوخت 
آنتي بيوتيك هاي جديد هزينه فراواني را به خود اختصاص مي دهد 
اما محققان دانشگاه فن آوري تگزاس در حال بررسي نوعي پوشش 
شيميايي هستند كه بتواند آنتي بيوتيك هاي قديمي را مجدداً 

نيرومند سازد.
اين مواد شيميايي به نام «آپتامر» به آنزيم هاي توليد شده از سوي سوپرميكروب ها 
چسبيده و جلوي عملكرد آنها را در از كار انداختن آنتي بيوتيك ها مي گيرند. در اين روش، 
داروهاي از كار افتاده، در كنار آپتامرهاي مناسب به تخريب باكتري هايي مي پردازند كه 
قبًال نسبت به آنتي بيوتيك ها مقاوم بودند. ممكن است اين فن آوري بتواند طول عمر 

درمان هاي آنتي بيوتيك هاي فعلي را افزايش دهد.

دفاع هاي طبيعت
پپتيدها بخشي از واكنش ايمني دروني در برابر عفونت هاي 
آنتي بيوتيك هاي  همچون  مولكول ها  اين  هستند.  باكتريايي 
طبيعي عمل مي كنند. MRSA نسبت به پپتيدهايي كه بدن انسان 
توليد مي كند، مقاوم شده اند. از آنجايي كه اكثراً حيوانات از اين 
نوع مولكول توليد مي كنند ميكروبيولوژيست ها در تالش شكار 
پپتيدهايي هستند كه مناسب مبارزه با سوپرميكروب ها باشند. 

سال گذشته محققان آلماني نوعي جانور كيسه تن يافتند كه پپتيدهاي قاتل MRSA  توليد 
مي كند. البته اين وضعيت تنها درون ظرف كشت ميكروب رخ داد و براي تبديل اين روش 
به صورت قرص هاي معالج راه دور و درازي باقي مانده است. مرحله بعدي شكار موجودات 

ديگري است كه مواد شميايي قاتل MRSA توليد كنند.

محيط زيست هاي استريل
سوپرميكروب هايي چون MRSA به راحتي روي سطحي 
مانند ديوارهاي بيمارستان و ابزارهاي جراحي وجود دارند و 
در انتظار عفوني كردن يك ميزبان انسان هستند. در مركز 
تحقيقاتي بريتانيا در حال توليد پوشش نانويي هستند كه به 
كشتن هر نوع باكتري MRSA بپردازد. اين روش شامل توليد 
آنزيمي طبيعي به نام «ليزوزتافين» است كه همچون بسته هاي 
ميكروسكوپي مواد شيميايي عمل مي كند و پس از تماس با MRSA حدود 20 درصد 

آنها را از بين مي برد.


