
 ) دکتر مریم اسالمی (

 کند یم دیتول ییها تیمتابول IBD مارانیروده در ب یوتایکروبیم

 شود یم یوانیح یسرطان روده بزرگ در مدل ها جادیکه باعث ا 

 

 

شده توسط  دیتول یها تیبر الکتروفورز متابول یمبتن یکاربرد یغربالگر

نشان (   (IBDروده  یالتهاب یماریمبتال به ب مارانیروده ساکن از ب یوتایکروبیم

از  یمتنوع فیط(  (commensals ضرر  یب یبه طور کل یها یداد که باکتر

 بزنند بیها( آس نیکسژنوتو) DNAتوانند به  یکنند که م یم دیها را تول تیمتابول

 کیژنوتوکس یها تیمتابول نی، اScienceطبق مطالعه منتشر شده در مجله 

 یناش ریمرگ و م یعامل اصل نیدوم -سرطان کولورکتال  جادیممکن است در ا

 شیدر معرض افزا IBDنقش داشته باشند. افراد مبتال به  -از سرطان در جهان 

 .دخطر ابتال به سرطان کولورکتال هستن



 

 هانیاز ژنوتوکس یاخانواده ل،ییدانشگاه  یدانشمندان دانشکده پزشک سندگان،ینو

 Morganella) یرا کشف کردند که توسط مورگانال مورگان هانیمیندولیبه نام ا

morganii) - شوندیم دیمرتبط با سرطان کولورکتال، تول ییایباکتر یاگونه .

 DNAدر  یدو رشته ا یها یشکستگ نندتوا یها م نیندولیمحققان نشان دادند که ا

 نیچن کنند. جادیبر سلول ا یبدون سلول و مبتن DNA بیرا در هر دو روش آس

 سرطان شود. جادیتواند باعث ا یم یدو رشته ا DNA بیآس

 

 

 

 

 

 Morganellaکشف شد که توسط  هانیمیندولیبه نام ا هانیاز ژنوتوکس یامطالعه خانواده نیدر ا

morganii اقتباس از کائو و همکاران، شوندیم دیمرتبط با سرطان کولورکتال تول یگونه باکتر کی[ .

2022] 

 

 

 



 

 

 Epitheliumپوشهوف، دانشمند در  نسیمطالعه کائو و همکاران. دکتر »

Microenvironment Interaction (EMIL) که  دهدیگفت: نشان م

 یدارا -که قبالً در پاتوژنز کولورکتال نقش دارد  - یکولون انسان یوتایکروبیم

 لیپتانسبا  ییهانیژنوتوکس دیتول یگسترده و قبالً تصور نشده برا تیظرف کی

سرطان آلمان در  قاتیاز مرکز تحق یکولون است. ( که بخش یماریب جادیا

 ملیک-پروفسور بلومبرگ یدکترا رز،یس اینتیآلمان است و س دلبرگیها

کار،  نیچشم انداز درباره ا یدر مقاله ا نز،یسرطان در جانز هاپک یمونوتراپیا

در  رزیو س شهوفمنتشر شده است. )پو Scienceکه در همان شماره مجله 

 مطالعه حاضر شرکت نکردند(.

 وتایکروبیمشتق از م کیژنوتوکس یهاتینشان داده بود که متابول یقبل مطالعات

 یباز شودیپاتوژنز که منجر به سرطان کولورکتال م جادیدر ا یاحتماالً نقش مهم

 یهاکروبیشده توسط م دیتول کیژنوتوکس ییایمیمواد ش فیط تیاما هو کنند،یم

 ناشناخته بود. IBDروده مشترک در 

 

و همکارانش در  لیفارغ التحص یدانشجو کیکائو،  ونیییمطالعه حاضر،  در

 یدر دانشکده پزشک یولوژیمونوبیا ارینوح پالم، دانش یبه سرپرست شگاهیآزما

 تیبا هدا یعیو کشف محصول طب رهدفمندیغ کیمتابولوم یهاکیتکن ل،یی

 ها نیندولیکردند. ا بیترک ییو شناسا یجداساز یرا برا یتیفعالستیز

آسپارتات ) aatآنها نشان دادند که در مدل موش سرطان روده بزرگ، وجود 

روده رشد تومور  یوتایکروبیدر م یکننده مورگانال مورگان انی( بنوترانسفرازیآم

از  نیندولیکننده ا دیتول ریغ افتهیجهش  هیسو کیحال،  نیکند. با ا یم دیرا تشد

شود.  یو باعث رشد تومور نم هبود یکیژنت تیسم نیفاقد ا یهمان گونه باکتر

 وندیبه مدل موش حساس پ هایباکتر نیا یکه وقت دهدیمشاهدات نشان م نیا

 ازیرشد تومورها در روده بزرگ مورد ن جیترو یبرا هانیندولیا دیتول زنند،یم



و  Firmicutes الیرا به ف یگرید یها یباکتر نیاست. محققان همچن

Actinobacteria کیکنند که احتماالً ژنوتوکس یم دیتول ییها تیکه متابول 

 کرده اند. ییهستند، شناسا

 

 یهاناشناخته از مولکول یمطالعات وجود جهان نیا»گرفتند:  جهینت سندگانینو

که ممکن است بر  دهدیرا نشان م ومیکروبیاز م کیکوچک ژنوتوکس

 تواندیم هاافتهی نیا«. بگذارد ریتأث یماریدر هموستاز و ب زبانیم یشناسستیز

 کمک کند. شودیم یماریکه باعث ب یکیژنت تیسم دیجد یهاسمیمکان ییبه شناسا
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