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 کبد باشد یکمک به بازساز دیجذام ممکن است کل یباکتر

 

مجدد  یزیربرنامه دیرشد بافت جد یکبد را برا یهاسلول توانندیم شوندیکه باعث جذام م ییهایباکتر

 کمک کند. ماریو ب ریپ یکبدها یسازجوان یبرا ییهاکه ممکن است به توسعه درمان یاییکنند، توانا

 

اعصاب، پوست،  تواندیکه م شودیم جادیلپرا ا ومیکوباکتریبا رشد آهسته به نام ما یتوسط باکتر جذام

 یهایها و برجستگها، تودهزخم یعنی یماریب نیا یرا آلوده کند و منجر به عالئم اصل ینیها و بچشم

 شود. دیشد

 

آنچه را که آنها  M. lepraeکه  افتندیو همکارانش در ایتانیدر بر نبورگیرامبوکانا از دانشگاه اد آنورا

 پخش شود. زبانیبافت م قیدهد تا رشد کند و از طر ینامند انجام م ی" میکیولوژیب یاگریمی"ک

 

سلول ها  نیا د،یربا یشوان را م یسلول ها یژن ها M. leprae، آنها گزارش دادند که 2013سال  در

 یهاژن هایکند. باکتر یم قیرا عا یطیمح یعصب یدهند که رشته ها یم لیماده چرب را تشک کی

 یهاولسل هیو شب یشوان به حالت مهاجرت یهاسلول شوندیو باعث م کنندیرا دوباره فعال م یرشد

 را آلوده کنند. یشتریب یهاتا سلول سازندیرا قادر م هایبرگردند و در بدن حرکت کنند و باکتر یادیبن

 

 یکبد یتواند سلول ها یم M. lepraeمطالعه خود نشان دادند که  نیدتریو همکارانش در جد رامبوکانا

 " کند.یزیبه طور مشابه "بازبرنامه ر زیرا ن

 



 تواندیم نیکبد را در سطح اندام رشد دهند و ا یهابافت توانندیجذام م یهایباکتر»: دیگویم رامبوکانا

 کبد شود. وندیپ نیگزیجا تواندیود که مش لیتبد یبه توسعه درمان

 

که عفونت کل کبد را مجدداً  افتندیجذام را آلوده کردند و در یباکتر یعیطب زبانیم لوس،یآرماد 9 محققان

 کند. یم یزیبرنامه ر یبه حالت تکامل

 

نابالغ  یکبد یهاسلول یادیتعداد ز یداشتند که حاو یترکبد بزرگ یآلوده به طور قابل توجه واناتیح

و ترشح  رهیذخ د،یکه صفرا را تول یصفراو یو مجار یخون یهارگ نیبود و همچن میدر حال تقس

 .ابدییگسترش م کنند،یم

 

رشد  ایشدن، زخم  میاز ضخ ینشانه ا چیبزرگ شده کامال سالم بودند و ه یاست که کبدها نیمهم ا نکته

 یریرا که با پ ییرا فعال کرد و آن ها یریضد پ یژن ها نیدادند. عفونت همچن یتومور را نشان نم

 کرد. رفعالیمرتبط بودند غ

 یها یاست، اما نگران یبازساخت یدر پزشک دوارکنندهیام یقاتیحوزه تحق کیمجدد بافت  یزیبرنامه ر

بالغ به  یهاسلول لیتبد یروش پرکاربرد برا کی دیگویوجود دارد. رامبوکانا م یعمده ا یمنیا

 ریجذام حق یترشود. "در مقابل، باک یتهاجم یهاباعث سرطان تواندیم شگاهیدر آزما یادیبن یهاسلول

 شود." یبالغ م یبافت ها یمجدد جزئ یزیباعث برنامه ر یعیما به طور طب

 

 تر کمک کند. منیمجدد ا یزیبرنامه ر یتواند به توسعه روش ها یم M. lepraeکشف اسرار  نیبنابرا

 

مطالعه  یبرا یدیمطالعه ابزار جد نیا»: دیگویدر لندن م امزیلیراجر و یدر موسسه کبد یاوربان لوکا

و  یبازساز یفعال ساز ی. ممکن است به ما در درک چگونگکندیکبد فراهم م یو بازساز یسازجوان

نند ما ناخواسته،اثرات  جادیحفظ ساختار و عملکرد دست نخورده اندام بدون ا من،یا یرشد کبد به روش

 تومور وزخم، کمک کند. لیتشک
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