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ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۶
ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ » DNAروﯾﺎن« اﻧﺴﺎن را ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ وﯾﺮاﯾﺶ ژن »ﮐﺮﯾﺴﭙﺮ« ) (CRISPRدﺳﺘﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ.
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ وﯾﺮاﯾﺶ  DNAاﻧﺴﺎن ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاداﻧﯽ ﺑﺎ

ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ،اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ روﯾﻢ،
ﺑﺤﺚ ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻧﯿﺰ داغ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه ،در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻋﻠﻮم اورﮔﻦ ﺑﻪ اﺟﺮا
درآﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی روﯾﺎن اﻧﺴﺎن دﺳﺘﮑﺎری ﺷﺪه و ژن

ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا در آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ]ﯾﺎﺧﺘﻪ رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪه از ﻟﺤﻈﻪ ﻟﻘﺎح ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪ
ﻫﺸﺘﻢ ،روﯾﺎن و ﭘﺲ از آن ،ﺟﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد[.

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﻢ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭼﯿﻨﯽ روﯾﺎن اﻧﺴﺎن ﺑﺎ روش ﮐﺮﯾﺴﭙﺮ اﺻﻼح ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ
ﻋﻤﻠﯿﺎت در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ زﯾﺎدی ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و ﺣﺘﯽ از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز اﻋﻼم

ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ،ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻫﯿﭻ ﻋﻼج دﯾﮕﺮی ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺻﺎدر ﮔﺸﺖ.
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﭘﯿﺮاﻣﻮن دﺳﺘﮑﺎری ژﻧﺘﯿﮑﯽ اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد .اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺮﯾﺴﭙﺮ اﺑﺰاری ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
دﻗﯿﻖ ﺑﺮای ﺗﻐﺮ  DNAﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ،اﻣﺎ ﺑﺮوز اﺷﺘﺒﺎه ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺘﯽ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت
ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ داﺋﻤﯽ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ در ژن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻃﺮﻓﺪاران »اﺧﻼق زﯾﺴﺘﯽ« ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ دﺳﺘﮑﺎری ژن در ﻣﻮاردی ﻏﯿﺮ از درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺳﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﺧﺖ َ
»ا َﺑﺮ اﻧﺴﺎن« ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ای دور ﺗﻌﻠﻖ دارد ،اﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺧﯿﺮ داﻧﺸﮕﺎه اورﮔﻦ

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ روﯾﻢ .ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻤﺎم روﯾﺎن اﻧﺴﺎن را دﺳﺘﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﻮزاﺴﻢ« ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎ
آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ را ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و ﺗﻤﺎم ﺳﻠﻮل ﻫﺎی روﯾﺎن را ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻐﺮات  DNAوادار
ﺳﺎزﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻓﻮق ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭽﮑﺪام از روﯾﺎن ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ »ﻻﻧﻪ
ﮔﺰﯾﻨﯽ« )ﮐﺎﺷﺖ( ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺎﺗﯿﺪ
ﺑﺮﺗﺮ ﺣﻮزه ﻗﺎﻧﻮن و اﺧﻼق زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﮐﺎﺷﺖ روﯾﺎن ﺑﺮﺳﯿﻢ.
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