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اين باقيمانده ها . ر بار كه نفس مي كشيد؛ فرصت مناسبي براي فروبردن حشرات ريز، گرده گل ها و ساير بقاياي موجودات به وجود مي آيده
ان كيتين ماده عمده تشكيل دهنده اسكلت حشرات است؛ كه اثرات آن در سالمتي باعث تعجب محقق. سرشار از تركيبي به نام كيتين است

با اين حال مطالعات باز هم نشان مي دهد كه . مطالعات جديد مشخص نموده اند كه كيتين باعث بروز بيماري هاي ريوي مي شود. شده است
  .اشتآنزيم هايي كه كيتين را مي شكنند؛ از بروز اين بيماري ها جلوگيري مي كنند كه به طور بالقوه قابليت تبديل به عنوان دارو را خواهد د

، از جمله اولين افرادي بود كه با مطالعات خود وجود كيتين  Yale  ،Geoffrey Chuppخصصين ايمني شناسي دانشكده پزشكي دانشگاه مت
كيتين مولكول قندي محكمي است كه در مكان هاي بسياري، از پوسته خرچنگ و ميگو گرفته تا تخم . را در بيماران ريوي پيشرفته نشان داد

 "آنزيمي كه كيتين را مي شكند" AMcaseبرخي داده ها پيشنهاد مي كنند كه . يواره سلولي قارچ ها به چشم مي خوردكرمهاي انگل و د
به طور مثال افراديكه تحت تيمار با اين آنزيم هستند؛ كمتر مستعد بيماري هايي . ممكن است بتواند از ما دربرابر اين مولكول محافظت كند

  .نظير آسم هستند
ايمني شناسان دانشگاه كاليفرنيا  Richard Locksley و Steven Van Dykenبررسي نقش آنزيم در جلوگيري از بيماريهاي ريوي به منظور 

با رشد اين موش ها مشكالتي در   .به وجود آوردند AMcaseدر سانفرانسيسكو و همكارانشان موش دستكاري ژنتيكي با عدم توانايي توليد 
پايين تر از نيمي از . به چاپ رسيد Cellسياري در سن پايين دچار مرگ شدند كه نتايج اين پژوهش در مجله تنفس آنها پديد آمد و ب

ريه هاي موش هاي . حيوانات مورد آزمايش كمتر از دو سال زنده ماندند در حالي كه نمونه هاي شاهد همگي حدااقل تا دوسال زنده بودند
در انسان . سيژن را داشتند و همچنين داراي عاليمي نظير التهاب و فيبروز در محل زخم ها بودند، قابليت جذب كمتر اكAMcaseپيرتر فاقد 

  .فيبروز ريوي مي تواند مانع جذب اكسيژن گردد
ريه ها و مسيرهاي هوايي موش هاي . تيم پژوهشي متوجه شدند كه علت بروز اين بيماري ها عدم توانايي موجودات در تجزيه كيتين است

در ابتدا منشا كيتين به صورت يك . بودند به مراتب داراي مقادير بيشتري كيتين نسبت به نمونه هاي شاهد بودند AMcaseي كه فاقد مسن تر
مي گفت كه ما فكر مي كرديم  Van Dyken. راز باقي ماند چون كه موش ها در يك محيط استريل بودند و هواي فيلتر شده تنفس مي كردند

. وله سروكار داريم؛ اما محققان متوجه شدند كه حتي غذاي حيوانات و محل خوابشان داراي مقاديري از كيتين مي باشدكه با يك محيط ايز
يا با تغيير ژنتيكي دوباره موش هاي دستكاري شده و يا با چكاندن به بيني،  در كاهش التهاب و فيبروز ريوي  AMcaseبازگرداندن دوباره 

  . اقع مي شدحتي در موش هاي مسن مفيد و
دانشمندان براي مشخص كردن نقش كيتين در افزايش بيماري هاي ريوي، مقدار آن را در مايعات مسيرهاي هوايي بيماراني با بيماري 

عامل به وجود آورنده اين بيماري سموم مي باشد اگرچه كه علت . اغلب اين افراد داراي فيبروز ريوي نيز بودند. پارانشيمي ريوي سنجيدند
نكته جالب اين بود كه اين افراد . اين بيماران دو برابر بيشتر از افراد سالم در مسيرهاي هوايي كيتين داشتند. يق آن هنوز مشخص نشده استدق

دانشمندان . و ساير دانشمندان در حال يافتن علت افزايش كيتين در اين بيماران هستند Van Dyken. را نيز نشان ندادند AMcaseكمبود 
  .كرده اند كه احتمال دارد ذرات كيتين در اين بيماران به خوبي افراد سالم پاك سازي نشود عنوان

او عنوان كرد كه . آلمان استفاده از موش هاي مسن را براي مطالعات توصيه كرد Tübingenاز دانشگاه  Dominik Hartlايمني شناس 
. د؛ اما اثرات كيتين در موش هاي مسن به طور مشخصي بروز پيدا خواهد كردبسياري از دانشمندان فقط از موش هاي جوان استفاده مي كنن

  .او عنوان نمود كه هنوز زود است كه در مورد علت بروز بيماري هاي انساني توسط كيتين صحبت كنيم



Chupp ري، آگاهي و دانش بيشتري پيدا عنوان نمود كه محققان بايستي از منشاء ورود كيتين به ريه افراد بيمار و نحوه چگونگي افزايش بيما
نيز اشاره كرد كه اگر چنانچه مطالعات تاييد كند كه كيتين بيماريهاي ريوي را شدت مي بخشد شايد بتوان بيماري را شبيه  Van Dyken. كنند

   .استنشاقي بهبود بخشيد AMcaseبه مطالعه اي كه دانشمندان روي موش هاي مسن انجام دادند با 

  

 


