ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺪون ﻟﻘﺎح ﻃﺒﯿﻌﯽ،
ﺳﻠﻮل ﺗﺨﻢ را ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ وﻓﺎﻧﮋاد | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۵
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس دو ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﯽ ،ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ از
ﭘﺲ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .اﻣﺎ ﻃﯽ دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﻧﺶ ﺑﺸﺮ،
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎور ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان دو ﺟﻨﺲ ﯾﮑﺴﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻟﻘﺎح داد.
داﻧﺸﻤﻨﺪان داﻧﺸﮕﺎه  Bathاﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮔﺰارش داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه و ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ
ﻣﻮش ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ را ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎده ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﺎده و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺟﻨﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل )ﻓﺮاﯾﻨﺪی

ﮐﻪ در آن ﯾﮑﯽ از ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﮐﺮوﻣﻮزوم اﮐﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران زن ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد( ﭘﺪﯾﺪ
آورﻧﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ،ﺳﻠﻮل زﯾﮕﻮت در ﮐﻠﺮﯾﺪ اﺳﺘﺮاﻧﺴﯿﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ از اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺎن
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻻزم اﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ دادن
زﯾﮕﻮت ﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻇﺮف ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ روز ﻣﺮگ آن ﻫﺎ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻨﺪ.
در ﻫﺮ ﺻﻮرت در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ،ﺟﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ اﺳﭙﺮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ
در رﺣﻢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آﻣﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﯾﻦ را ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻫﻨﻮز در ﻣﻮرد ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﺠﺪد اﻃﻼﻋﺎت
ﮐﺎﻓﯽ در دﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی
ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ دﯾﮕﺮی اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ را روی
اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺎده ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ در واﻗﻊ ﻣﺎدر ﻧﺪارﻧﺪ و دو ﻧﯿﻤﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد را از اﺳﭙﺮم
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺷﯿﻮه ای ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺴﯿﺎری را در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺮ ﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰد.
ﮐﺸﻒ ﺟﺪﯾﺪ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺳﭙﺮم دﯾﮕﺮ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﯿﺎزی
ﺑﻪ ﺗﺨﻤﮏ ﻧﺪارد و ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ آن ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺎﺑﺎروری ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮔﺮدد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

