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ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی اﺻﻼح ژن ﺧﺒﺮ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰی ﺑﺮای ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ از
درﻣﺎن  ALSو ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺎﻻرﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ از اﻧﺪام ﻫﺎی
ﭘﯿﻮﻧﺪی را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ اﺻﻼح ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺠﺎل ﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و
ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاداﺗﯽ ﺑﺎ  DNAدﺳﺘﮑﺎری ﺷﺪه در ﭼﯿﻦ )ﺑﺎ ﻫﺪف
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺑﺘﻼی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ  (HIVﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﺒﺮﺳﺎز ﺷﺪ.
ﺣﺎﻻ ﺗﯿﻤﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ در ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﺑﺮ آن ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺰﻧﻨﺪ .آﻧﻬﺎ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ
ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﮑﻨﯿﮏ ) CRISPRﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﻣﻮرد ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺻﻼح ژﻧﺘﯿﮏ  (CRISPRاز
ﭼﺎﻗﯽ ﻣﻔﺮط در ﻣﻮش ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺪون اﺻﻼح ﻣﺠﺰا و
ﻣﻮردی ژﻧﻮم ﻣﻮش ﻫﺎ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ روش ﮐﻨﺘﺮل وزن دراز ﻣﺪت دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ
راﺑﻄﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ روش ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮای دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع اﺻﻼح ژﻧﺘﯿﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
 Nadav Ahituvﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ:

ﻣﺎ در آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺧﻮد دو ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ از دو ژن ﻣﻮﺛﺮ در اﯾﺠﺎد ﺣﺲ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎ دﭼﺎر ﺟﻬﺶ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ آﻧﮕﺎه ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﯿﻤﯽ از  RNAآن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺗﯿﻢ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﭼﺎﻗﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ درﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻗﺮار دادن ﯾﮑﯽ از دو ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ژن ﮐﻠﯿﺪی و ﻣﻮﺛﺮ در اﯾﺠﺎد ﺣﺲ
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،آن را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻃﺒﻖ اﻋﻼم داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﻦ ژن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب در اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺎق دﭼﺎر
ﺟﻬﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ژن ﻫﺎ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺠﻢ ﮐﺎری را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ژن
ﻣﺬﮐﻮر ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد )و ﺑﻪ ﻓﺮد ﭘﯿﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻏﺬا ﺧﻮرده( ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻗﻮی
ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺷﺘﻬﺎی ﺳﯿﺮی ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای ﺧﻮردن روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮐﻪ در آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻮش ﻫﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان روﯾﮑﺮدﻫﺎی

ﻣﺸﺎﺑﻪ را در آزﻣﺎﯾﺸﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ  Ahituvﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺿﺮورﯾﺴﺖ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و زﻣﺎن ﻻزم
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻤﻨﯽ اﯾﻦ روش روی اﻧﺴﺎن ﺳﭙﺮی ﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن زﻣﺎن ﻣﻘﺘﻀﯽ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ روش روی ﺑﯿﻤﺎران آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﻮد و در اداﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ آزﻣﺎﯾﺸﺎت
ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﺪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

