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حؼبػیت بِ ببدامصهیٌی بِ قذسی خطشًبک اػت کِ خطش
هشگ سا بِ ّوشاُ داسد .اخیشاً هحققبى بب اػتفبدُ اص ًبًَرسات،
داسٍیی ػبختٌذ کِ هیتَاًذ بِ افشاد حؼبع بِ ببدامصهیٌی
کوک کٌذ.
بِ گضاسؽ خبشگضاسی هْش بِ ًقل اص ػتبد تَػعِ فٌبٍسی
ًبًَ ،تٌْب دس آهشیکب بیؾ اص  ۱٫۲هیلیَى کَدک بِ
ببدامصهیٌی آلشطی داسًذ ،حؼبػیتی کِ هوکي اػت بِ
قیوت جبى آًْب توبم ؿَد .یبفتي سٍؿی بشای هقببلِ بب ایي حؼبػیت هیتَاًذ اهٌیت صیبدی بشای افشاد
حؼبع بِ ببدامصهیٌی بِ اسهغبى آٍسد.
ایي آلشطی دس اثش اتصبل تشکیببت آلشطیصا بب آًتیببدی هَػَم بِ ایوَگلَبیي ای )(IgEسٍی ػطح ػلَلّبی
ایوٌی بذى اػت کِ هٌجش بِ یک ٍاکٌؾ صًجیشُای هیؿَد کِ دس ًْبیت ؿَکی بِ بذى ٍاسد هیػبصد.
هحققبى داًـگبُ ًَتشدام هَفق ؿذًذ سٍؿی اسائِ کٌٌذ کِ بب اػتفبدُ اص آى هیتَاى هبًع اص اتصبل هَاد
آلشطیصا بب  IgEؿذ دس ًتیجِ ٍاکٌؾ آلشطیصایی هتَقف هیؿَدً .تبیج ایي پشٍطُ دس قبلب هقبلِای بب عٌَاى
Designer covalent heterobivalent inhibitors prevent IgE-dependent responses to
peanut allergenدس ًـشیِ PNASبِ چبپ سػیذُ اػت.
ببػبس بیلگیؼش اص هحققبى ایي پشٍطُ گفت :هَفقیت ایي هطبلعِ بؼیبس جبلب تَجِ اػت چشا کِ دسّبی تبصُای
بِ ػَی دػتِای تبصُ اص داسٍّبی ضذآلشطی ببص هیکٌذ .هب اٍلیي ًوًَِ اص ایي داسٍّب سا کِ بشای هقببلِ بب
آلشطی دس بشابش هَاد غزایی اػت تَلیذ کشدین چیضی کِ پیؾ اص ایي ٍجَد ًذاؿت.
دس ایي فشآیٌذ کِ بِ گشاًَلصدایی ؿْشت داسد ٍIgE ،پشٍتئیيّبی آلشطیصا بِ ػطح ػلَلّبی ایوٌی بذى
هتصل ٍ هَجب سّبیؾ گشاًَلّبیی ًظیش ّیؼتبهیي هیؿَد کِ اٍلیي گبم دس هؼیش ایجبد ٍاکٌؾ
حؼبػیتصایی اػت.

دس ایي پشٍطُ هحققبى سٍؽ هبتٌی بش ًبًَرسات سا بِ کبس گشفتٌذ ،آًْب ػبیتّبی هْن بشای  IgEسا سٍی
پشٍتئیيّبی ببدامصهیٌی ؿٌبػبیی کشدًذ .ػپغ تشکیببت ببصداسًذُ سا ػٌتض کشدُ ،تشکیببتی کِ هبًع اص اتصبل
IgEبِ پشٍتئیيّبی ببدامصهیٌی هیؿَد.
ًَیؼٌذُ اٍل هقبلِ هشبَط بِ ایي پشٍطُ هیگَیذ :دس ایي پشٍطُ ببصداسًذُ ٍیظُای هَػَم بِ  cHBIsطشاحی
ؿذُ کِ هیتَاًذ بِصَست اًتخببی پیًَذ کٍَاالًؼی ببّ sIgEب بشقشاس کٌذ ،دس ًتیجِ اثشبخـی آى دائوی
خَاّذ بَد .بب اػتفبدُ اص ًبًَرسات ،دٍ ببصداسًذُ هختلف طشاحی ؿذ کِ سٍی ً ۴۱فش اص  ۴۱بیوبس هؤثش بَد.

