ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ :ﺗﻮﻟﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺨﻠﻮط
ﺧﻮک-ﻣﯿﻤﻮن در ﭼﯿﻦ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۱ ،آذر ۱۳۹۸
داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻧﻮری ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻟﻘﺎح ﺧﻮک
و ﻣﯿﻤﻮن ﺑﻮده را در ﭼﯿﻦ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورده اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﯿﻤﻮن را ﺑﻪ
ﯾﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎرور ﺷﺪه ﺧﻮک ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را درون رﺣﻢ ﺧﻮک ﻫﺎی ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ ﻗﺮار دادﻧﺪ و
اﺟﺎزه دادﻧﺪ ﮐﻪ دوره ﺑﺎرداری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻃﯽ ﺷﻮد .در اداﻣﻪ دو ﻧﻮزاد ﻣﺨﻠﻮط ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﻧﯿﺰ از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻪ آﻣﯿﮋه ﯾﺎ ﮐﺎﯾﻤﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎی
درﯾﺎﻓﺘﯽ از دو ﺟﺎﻧﻮر ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻣﻌﻤﻮﻻ دو ﺟﺎﻧﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ( .ﻟﻐﺖ ﮐﺎﯾﻤﺮا ﻧﯿﺰ از
ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن آﻣﺪه و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺎﻧﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ از دﻫﺎﻧﺶ آﺗﺶ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ﺷﯿﺮ،
ﺑﺰ و ﻣﺎر اﺳﺖ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﯿﻤﻮن را ﺑﻪ  ۴ﻫﺰار ﯾﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮک ﭘﯿﻮﻧﺪ زدﻧﺪ
در ﻋﻠﻢ ژﻧﺘﯿﮏ اﻣﯿﺪ ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه روزی ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮران اﻧﺪام ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن
را در ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﮐﺸﺖ داد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ زد .ﮐﻤﺒﻮد اﻧﺪام ﻫﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪی ﯾﮑﯽ از
ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﺷﺒﮑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری اﻧﺪام در آﻣﺮﯾﮑﺎ
)ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر  (UNOSﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۱۳ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺻﻒ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ
ﻋﻀﻮ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اواﯾﻞ اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ روزﻧﺎﻣﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ال ﭘﺎس اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﻤﻮن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﮐﺎﯾﻤﺮای اﻧﺴﺎن -ﻣﯿﻤﻮن ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ اﻟﺒﺘﻪ

اﻣﮑﺎن رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﺪ را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدﻧﺪ اﻣﺎ اﺳﺘﺮﻻ ﻧﻮﻧﺰ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎس داﻧﺸﮕﺎه  Murcia Catholicدر
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ال ﭘﺎس ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اوﻟﯿﻪ »ﺑﺴﯿﺎر اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه« ﺑﻮده اﻧﺪ.

ﺣﺎﻻ در ﭘﮋوﻫﺶ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﺳﻠﻮل ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﻣﺤﻘﻘﺎن آﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮم
ﭼﯿﻦ از ﺗﻮﻟﺪ زﻧﺪه دو ﮐﺎﯾﻤﺮا ﺧﻮک-ﻣﯿﻤﻮن ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻣﯿﺪوارﮐﻨﻨﺪه
ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺪام داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ اﻣﮑﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎﯾﻤﺮاﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ
در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪﺷﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﯾﺎﺧﺘﻪ ای ﻣﯿﻤﻮن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ درک روﺷﻦ ﺗﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﯾﻤﺮاﻫﺎی
اﻧﺴﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﯿﻮ ﺳﺎﯾﻨﺘﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺧﺒﺮ ﺗﻮﻟﺪ اﯾﻦ ﮐﺎﯾﻤﺮاﻫﺎ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﺗﯿﻢ
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﮑﺎری ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻣﯿﻤﻮن آﻧﻬﺎ را در ﻣﺤﯿﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﺸﺖ داده اﺳﺖ .ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻣﯿﻤﻮن ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻧﻮرﺗﺎب را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺸﺎن ﺑﻌﺪ از
ﮐﺎﺷﺖ آﻧﻬﺎ درون ﯾﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮک ﺑﺮای داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .در اداﻣﻪ ﺗﯿﻢ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺳﻠﻮل ﻫﺎی
ﺑﻨﯿﺎدی را از اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را درون  ۴ﻫﺰار ﯾﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮک ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ اﯾﻦ
ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ را درون رﺣﻢ ﺧﻮک ﻫﺎی ﻣﺎده ﮐﺎﺷﺘﻨﺪ .از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ  ۱۰ﺧﻮﮐﭽﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ

دوﺗﺎی آﻧﻬﺎ ﮐﺎﯾﻤﺮای ﺧﻮک-ﻣﯿﻤﻮن ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

