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اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ رﯾﺰش ﻣﻮ و در ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮش ﻃﺎﺳﯽ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای درﻣﺎن اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮده اﯾﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﯾﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮدن درﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮف ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ
داروﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺎدرﺳﺖ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ در ﻣﻮرد ﻋﻠﺖ رﯾﺰش ﻣﻮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺎ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺗﺎﺑﺤﺎل ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ راز روﯾﺶ ﻣﺠﺪد ﻣﻮ را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺎﻻ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺗﻼش ﻫﺎی ﺗﯿﻤﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در روﯾﺶ ﻣﻮ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺷﺪن آن ﭘﯽ ﺑﺮده اﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ درﻣﺎن واﻗﻌﯽ
ﺑﺮای ﻃﺎﺳﯽ اﺑﺪاع ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﮐﺸﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ و در زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎدری از ﺳﺮﻃﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻔﯿﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻠﻤﯽ ،اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد؛ در واﻗﻊ ﺗﯿﻤﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺣﻮزه ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮕﺰاس در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎدری از ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻒ رﺳﯿﺪﻧﺪ.

آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ روی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  KROX20ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ
ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ ﻣﻮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﻗﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی
ﻣﻮﻟﺪ  KROX20را در ﻣﻮش ﻫﺎ ﺣﺬف ﮐﺮدﻧﺪ ﻫﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﻮﯾﯽ در ﺑﺪن آﻧﻬﺎ رﺷﺪ ﻧﻤﯽ

ﮐﻨﺪ.

آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻠﻮل ﺑﻨﯿﺎدی )ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر  (SCFرا ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای

ﺗﺸﮑﯿﻞ رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﻣﻮ ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﺗﯿﻢ ﻣﺤﻘﻘﺎن ژن  SCFرا از ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮی ﻣﻮش
ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺣﺬف ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر رﻧﮓ ﻣﻮی آﻧﻬﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ در آزﻣﺎﯾﺸﺎت آﺗﯽ ﺧﻮد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼل در ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  KROX20را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ اﻓﺮاد ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻋﻠﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﮑﺮد

ژن  SCFو اﯾﺠﺎد ﻣﻮﻫﺎی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ در
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻠﺖ ﻃﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدد.
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮ ﭘﯿﺶ ﭘﺎی ﻣﺎ ﻗﺮار داده ﮐﻪ از ﺷﺎﻣﭙﻮﻫﺎی
ﻣﺨﺼﻮص ،ﻣﺤﻠﻮل و ﺗﻮﻧﯿﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﺎﺷﺖ و ﭘﯽ آر ﭘﯽ ﻣﻮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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