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داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﺳﭙﺮم ﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﮐﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎی اﯾﮑﺲ و وای ﻣﻮش ﻫﺎ را از
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ در اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺟﻨﯿﻦ
در آﯾﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﭙﺮم اﻧﺴﺎن ﯾﮑﯽ از ﮐﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎی اﯾﮑﺲ ﯾﺎ وای را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎ در
اﻏﻠﺐ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺟﻨﯿﻦ را ﺗﻌﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮم ﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ اﯾﻦ دو ﮐﺮوﻣﻮزوم ﻧﯿﺰ

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺎن و ﻣﺮدان روی زﻣﯿﻦ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ اﺳﭙﺮم ﻫﺎ )ﺣﺎﻣﻞ ﮐﺮوﻣﻮزوم اﯾﮑﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ وای( ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻋﺎدی رﺷﺪ ﮐﻨﺪ ،ﻟﺬا ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ای ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ آن ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو اﺳﭙﺮم را
ﺗﺸﺨﯿﺺ داد وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺗﺎ ﺳﺎل ﻫﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ راﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎی ﺑﺎرور را در ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ راﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻦ ﺟﻨﺴﯿﺖ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺣﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻼش ﻫﺎﯾﺸﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻮده
اﺳﺖ.

ﺣﺎﻻ ﻣﻮﻟﻔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ اﺧﯿﺮا در ﻧﺸﺮﯾﻪ  PLOS Biologyﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﭙﺮم ﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﮐﺮوﻣﻮزوم اﯾﮑﺲ و وای را در ﻣﻮش ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎی ﮐﺮوﻣﻮزوم-اﯾﮑﺲ را در اﺳﭙﺮم-اﯾﮑﺲ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و از آن ﺑﺮای

ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺳﭙﺮم ﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﮐﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎی اﯾﮑﺲ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﮐﺮوﻣﻮزوم وای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺟﻨﺴﯿﺖ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﺎﺳﺎﯾﻮﮐﯽ ﺷﯿﻤﺎدا از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﯿﺮوﺷﯿﻤﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﻧﯿﻮزوﯾﮏ ﮔﻔﺖ:

در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻫﻠﯽ ،ارزش ﮔﺎوﻫﺎی ﻣﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺎوﻫﺎی ﻧﺮ اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﺷﯿﺮ ﺗﻨﻬﺎ از
ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺎوﻫﺎی ﻣﺎده ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮراﮐﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﮔﺎوﻫﺎی ﻧﺮ ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺎوﻫﺎی ﻣﺎده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ارزش ﮔﺎوﻫﺎی ﻧﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ.

ﭘﯿﺘﺮ اﻟﯿﺲ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺎروری و ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻨﺖ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:

اﮔﺮ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻣﮑﺎن ﺗﮑﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ در دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻧﺪاران ﻏﯿﺮ از ﻣﻮش ﻧﯿﺰ
اﺛﺒﺎت ﺷﻮد آﻧﮕﺎه ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﻫﻢ در ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﻫﻢ اﻧﺴﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎر اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻨﺴﯿﺖ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻓﻌﻼ داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺴﺖ
ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی روی اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.
ﭘﺮوﻓﺴﻮر دﯾﻮﯾﺪ اﻟﯿﻮت اﺳﺘﺎد ژﻧﺘﯿﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﻮﮐﺎﺳﻞ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ

ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ:

اﮔﺮ اﺳﭙﺮم ﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ اﯾﮑﺲ و وای در اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻮش ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
آﻧﮕﺎه ﻣﯿﺘﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻫﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﭙﺮم
در ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺮق دارد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روش
در اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﺟﻮاب ﻣﯽ دﻫﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ زﯾﺎدی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﻨﮏ
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﮐﺎرﺑﺮد آن روی اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد.
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