داﻧﺸﻤﻨﺪان ژن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎری
ﺷﯿﺰوﻓﺮﻧﯽ را ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
زﯾﻨﺐ ﻋﺎﺑﺪی راد | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۸
در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ژن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه
اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﯿﺰوﻓﺮﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺸﻒ ﺷﺪ.
ﺗﺌﻮریﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ژن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠﯽ ﮐﺎر ﺗﻌﺪادی از ژنﻫﺎی دﯾﮕﺮ را در
زﻣﺎن رﺷﺪ ﻣﻐﺰ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮﻓﺘﻪ و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ﺷﯿﺰوﻓﺮﻧﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وراﺛﺖ در اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺷﯿﺰوﻓﺮﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده و ﺗﺎﺛﯿﺮی در ﺣﺪود  80درﺻﺪ دارد .داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ در ﺣﺎل دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ژنﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ
ژنﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
»ﮐﺎی واﻧﮓ« ﻣﺤﻘﻖ ارﺷﺪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ژنﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺷﯿﺰوﻓﺮﻧﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﺪام ﯾﮏ
از آنﻫﺎ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی
ﺑﺮاﯾﻤﺎن دارد.
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ژن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠﯽ ﻣﺎ را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
درﻣﺎن در آﯾﻨﺪه درﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ژن آنﻫﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم اﺧﺘﻼﻻت ﻣﻮﻧﻮژﻧﯿﮏ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ژن در آن دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﻠﯽ ژﻧﯿﮏ ﻧﺎم دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس
ژنﻫﺎ اﻣﺮوزه ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎ ﻫﺰاران ژن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد
ﺑﻪ آن ُاﻣﻨﯽ ژﻧﯿﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﯿﺰوﻓﺮﻧﯽ ﺟﺰو ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﭘﻠﯽ ژﻧﯿﮏ اﺳﺖ
ﯾﺎ ُاﻣﻨﯽ ژﻧﯿﮏ .واﻧﮓ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﯾﮏ ژن ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠﯽ وﺟﻮد دارد
و آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ژن را در ﺷﯿﺰوﻓﺮﻧﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻮﻋﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ را روی دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺠﺰا از دادهﻫﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﻋﻤﺎل
ﮐﺮده و از آن ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی روﻧﻮﯾﺴﯽ ژن ) (gene transcription networksاﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ روش در ﻧﻬﺎﯾﺖ روی ژﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  TCF4ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ژن ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ﺷﯿﺰوﻓﺮﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ

ﺑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی آن ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .واﻧﮓ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪن
اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ژنﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ﺷﯿﺰوﻓﺮﻧﯽ ﺳﻬﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت

ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ژنﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﻤﺎران را دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮده و ﺑﺎ

ﻣﺘﺪﻫﺎی دﻗﯿﻖﺗﺮ و ﻫﺪﻓﺪارﺗﺮی ﺑﻪ درﻣﺎن آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

