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ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviدوﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴
اﻫﺪای ﺧﻮن ﮐﺎری اﺳﺖ ﺧﺪاﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺪن ﻫﻢ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺨﺸﺶ ﺷﺮاﯾﻄﯽ دارد و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮد؛ در ﻣﯿﺎن

ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ O ،ﺧﺎص ﺗﺮﯾﻨﺸﺎن اﺳﺖ و دارﻧﺪﮔﺎن آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺎرغ از ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪه ،آن را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدی اﻫﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮادی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﯽ  Aرا درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﻧﺸﺎن  Aﯾﺎ  ABﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮن

ﻧﻮع  Bﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران دارای ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﯽ  Bﯾﺎ  ABﻗﺎﺑﻞ اﻫﺪاﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻻزم اﺳﺖ ﯾﺎدآور
ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران دارای ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﯽ  Oﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺮوه را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎزه ای ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﻪ زودی اﻣﮑﺎن اﻫﺪای
ﻫﺮ ﻧﻮع ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ در ﺑﺪن آﻧﻬﺎ روﯾﺖ

ﻧﺸﻮد.

در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻋﻠﺖ آﻧﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﯽ  Oرا ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدی اﻧﺘﻘﺎل داد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﻮن ﻓﺎﻗﺪ آﻧﺘﯽ
ژن ﻫﺎی ﻧﻮع  Aﯾﺎ  Bاﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ آﻧﺘﯽ ژن ﻫﺎ وارد ﺑﺪﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ آﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻧﻬﺎ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
از ﻫﻤﯿﻦ رو ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش دارﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ
ﻗﻨﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﻧﻮع  Aﯾﺎ  Bرا )ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﻧﺘﯽ ژن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد( از
ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮﻧﯽ را ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﻫﺪای آن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدی وﺟﻮد دارد.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ از اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﻧﺪ و ﺑﺮای
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻐﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﮔﺮوﻫﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ

ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﻮﻋﯽ آﻧﺰﯾﻢ »ﺗﻐﺮ ﭘﺬﯾﺮ« ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ از اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﻐﺮاﺗﯽ را در ژن ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺗﻌﻦ ﮐﻨﻨﺪه آﻧﺰﯾﻢ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﺮ ﭘﺬﯾﺮی را ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎ در ﺟﺪاﺳﺎزی آﻧﺘﯽ ژن ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺗﺒﻪ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ آﻧﺰﯾﻤﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ  170ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد
ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی آﻧﺘﯽ ژن ﻫﺎ را ﺟﺪاﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﺮد.
اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ در ﺗﺴﺖ ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از آﻧﺘﯽ ژن ﻫﺎی ﮔﺮوه
ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ  Aو  Bرا از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری روی اﻧﺴﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ از ﻟﺤﺎظ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ای ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻨﺪﻫﺎ در ﺧﻮن ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر )ﺣﺘﯽ ﺗﻌﺪاد
ﻣﻌﺪودی آﻧﺘﯽ ژن ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ( را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ای در ﺑﺎب اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺧﯿﺮا در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﯿﻤﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﻣﺤﺾ
اﻃﻼﻋﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻧﯿﺰ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮن ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
و ﻧﻮع ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه در ﻣﺤﯿﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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