ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭼﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﯾﻦ اﻃﻠﺲ
ﺳﻠﻮل اﻧﺴﺎن را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۹
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ در ﭘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻃﻠﺴﯽ از ﺗﻤﺎم ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺎﻻ ﺗﯿﻤﯽ از
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﭼﯿﻨﯽ ﮔﺎم ﺑﻠﻨﺪی در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
»اﻃﻠﺲ ﺳﻠﻮل اﻧﺴﺎن« ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﯿﺶ از  ۳۰ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﺳﻠﻮل ،اﻧﻮاع
ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﻬﺎ و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻨﺸﺎن اﺳﺖ .ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻃﻠﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
اﺑﺘﻼی ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ و درﻣﺎن ﺳﺮﯾﻊ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .ﺗﯿﻤﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه  Zhejiangﭼﯿﻦ

ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻌﻦ اﻧﻮاع ﺳﻠﻮل ﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ارﮔﺎن ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن را ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﻧﻘﺸﻪ ای اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﯾﻦ اﻃﻠﺲ
ﺳﻠﻮﻟﯽ دﻧﯿﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد .دﮐﺘﺮ  ،Guoji Guoﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه در اﯾﻨﺒﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ
ﻧﺴﺨﻪ از ﻧﻘﺸﻪ ﺳﻠﻮل اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻃﺮح اوﻟﯿﻪ اﻃﻠﺲ ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ«.
در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی از ﺑﺎﻓﺖ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل و ﺟﻨﯿﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ و آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎ ﭘﺮدازش و ﺟﺪاﺳﺎزی ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﯿﮑﺮوول« ﺗﻮاﻟﯽ
ﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮاﻟﯽ ﯾﺎﺑﯽ ﺳﺮﯾﻊ و ارزان  RNAدر ﺻﺪﻫﺎ
ﻫﺰار ﺳﻠﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﺜﺎﻟﯽ از اﻃﻠﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ اوﻟﯿﻪ :رﻧﮓ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ ﯾﺎ ارﮔﺎن و ﻣﮑﺎن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ
ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ روش ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﺳﻠﻮل از  ۶۰ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﻮاﻟﯽ ﯾﺎﺑﯽ و در  ۱۰۲ﺧﻮﺷﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻮع ارﮔﺎن ﻣﺒﺪا ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﺳﻠﻮل
ﻣﺜﻞ »اﻧﺪوﺗﻠﯿﺎل«» ،ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژ« و »اﺳﺘﺮوﻣﺎ« ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺣﺘﯽ از اﻧﻮاع ﺟﺪﯾﺪی از
ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﺟﻨﯿﻦ ﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ  ،Sarah Teichmannﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار و رﻫﺒﺮ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻃﻠﺲ ﺳﻠﻮل اﻧﺴﺎن اﯾﻦ ﭘﺮوژه
درک داﻧﺸﻤﻨﺪان از ﺳﻠﻮل ﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

