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آنها با بررسي تفاوت هايي در موقعيت آمينو اسيدهاي مهم، 
با  مقايسه  در  انساني  هاي   TFs از  بسياري  که  متوجه شدند 
را  مختلف  هاي  توالي  حيوانات،  ساير  در  خود  همتاهاي 

تشخيص مي دهد.
مشترک  ها  انسان  و  شامپانزه ها  ژنوم  درصد   99 درحاليکه 
از اين  تنها ده ها قطعه  است محققان خاطرنشان کردند که 
ژن  بيان  در  قابل مالحظه اي  تفاوت هايي  به  مي توانند   TFs

منجر شود.

ژن درماني ويروسHIV با استفاده از طال
در  واقع  هاچينسون  فرد  سرطان  تحقيقات  مرکز  محققان 
ژن  ويرايش  دستورالعمل هاي  ساده سازي  طريق  از  آمريکا 
که در اختيار سلول ها قرار مي گيرد، يک گام به ژن درماني 

HIV نزديک تر شدند.

غيرفعال،  ويروس  از  استفاده  جاي  به  تحقيقات  اين  در 
ابزارهاي  طال  نانوذرات  از  بهره گيري  با  توانستند  محققان 
 HIV ويرايش ژن را به طور ايمن به مدل هاي آزمايشگاهي

و  بيماري هاي خوني وراثتي برسانند.
به   CRISPR نانوذرات طالي حامل  بار است که  اولين  اين 

ژن هايي که ما را انسان کرد
محققان موفق به کشف گروهي از ژن ها شدند که نقش مهمي 

در پيدايش گونه انسان داشته اند.

محققان دانشگاه تورنتو در کانادا در مطالعه اي با استفاده از يک 
روش جديد محاسباتي براي پيش بيني توالي موتيف )الگوهاي 
متوجه  دارند(،  ارتباط  ژن  فعاليت  با  که  دي.ان.اي  در  خاصي 
از  بسياري  در  مي شد  تصور  اين  از  پيش  که  ژن هايي  شده اند 
موجودات زنده نقش هاي مشابهي ايفا مي کنند در حقيقت براي 

انسان منحصر به فرد هستند.
محققان مي گويند، يافته هاي مطالعه آنها مي تواند با به حساب 
بيان صدها ژن مختلف، برخي تفاوت هاي بزرگ ميان  آوردن 

انسان ها و شامپانزه ها را توضيح دهد.
 Nature Genetics مجله  در  که  مطالعه  اين  در  پژوهشگران 
پرداختند که يک طبقه  بررسي ده ها ژن  به  منتشر شده است، 
گذاري  کد  را   )TFs( رونويسي  فاکتورهاي  نام  به  پروتئين  از 
مي کنند. TFs با استفاده از خصيصه هايي معروف به موتيف ها، 

فعاليت ژن را کنترل مي کنند.  
دنبال  به  جديد  نرم افزار  يک  ابداع  با  مطالعه  اين  در  محققان 
که  گشتند  اتصال دهنده اي  مناطق  ميان  ساختاري  شباهت هاي 

هدف  TFs در دي.ان.اي است.

ـ
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ـ
 

آزمایشـــگاه
   تازه های 

منظور ويرايش ژن ها در يک زيرمجموعه کمياب ولي قدرتمند مهندس محمود اصالنی
خون  سلول هاي  تمام  منبع  که  خون  بنيادي  سلول هاي  از 
محسوب مي شود، با موفقيت و بدون هرگونه اثر سمي مورد 

استفاده قرار مي گيرد.
مناسبي  دليل جايگزين  اين  به  نانوذرات طال  به گفته محققان 
براي ويروس هاي غيرفعال هستند که سطح آن ها امکان اتصال 
ساير مولکول ها را به سادگي فراهم مي کند. در واقع محققان 
اين کره هاي کوچک )با ابعادي يک ميليون برابر کوچک تر از 
دانه هاي نمک آشپزخانه( را به گونه اي مهندسي کرده اند که به 
اندامک هاي سلول که  از  از غشاي سلول عبور کرده،  سادگي 
نوعي مکانيزم دفاعي هستند اجتناب کرده و مستقيما به سراغ 
جديد  شيوه  اين  در  کند.  ويرايش  را  ژن ها  تا  مي رود  هسته 
نانوذرات طال ظرف 6 ساعت توسط سلول ها جذب مي شوند 
و در طول 24 تا 48 ساعت ويرايش ژنتيکي به وقوع مي پيوندد.
بر اساس نتايج اين تحقيقات بين 10 تا 20 درصد از سلول ها 
وارد فرآيند ويرايش ژنتيکي شدند که شروع خوبي محسوب 
افزايش  تا 5 درصد  ميزان  اين  اميدوارند  محققان  اما  مي شود. 
يابد. گام بعدي محققان افزايش ميزان ويرايش ژن ها در هريک 
از سلول ها است تا ميزان تاثيرگذاري اين شيوه درماني افزايش 

يابد.
 Nature Materials نشريه  در  تحقيقات  اين  کامل  گزارش 

منتشر شده است.

ALS شناسايي پروتئيني براي درمان بيماري
محققان موفق به شناسايي پروتئيني شدند که نقش مهمي در بيماري 
عصبي ALS دارد و در همين راستا يک روش ژن درماني توسعه 

داده اند که منجر به افزايش طول عمر بيماران مي شود.
پزشکي  اکتشافات  موسسه  محققان  مطالعات 
Sanford Burnham Prebys در آمريکا نشان مي دهد پروتئيني 

به نام ممبريلن )membralin( نقش مهمي در بيماري ALS دارد 
و ژن درماني به منظور افزايش اين پروتئين، موجب افزايش بقا 

در مدل هاي حيواني شده است.
بيماري  که  جانبي(  آميوتروفيک  )اسکلروز   ALS بيماري 
لوگرينگ نيز ناميده مي شود، يک بيماري عصبي پيشرونده است 
توانايي  و  مي شود  سلول هاي عصبي  تدريجي  زوال  که سبب 
زمان  مرور  به  بيمار   ALS در  مي کند.  سلب  را  بيمار  حرکتي 
توانايي مکالمه را از دست مي دهد و به دليل ضعف عضالت، 

تنفس نيز به دشواري انجام مي شود.
بيماري  اين  با  آمريکايي   400 و  هزار  شش  حدود  ساالنه 
 2002 سال  در  ممبريلن  پروتئين  مي شوند،  داده  تشخيص 

شناخته شد و ارتباط آن به تازگي با بيماري ALS مشخص شده 
است. محققان معتقدند هنوز اطالعات ناشناخته زيادي در زمينه 

اين پروتئين وجود دارد.
شناسايي عوامل موثر در پيشرفت بيماري در توسعه روش هاي 

درماني کارآمد موثر است.
منتشر   Clinical Investigations نشريه  در  مطالعه  اين  نتايج 

شده است.

تشخيص استرس با تست خانگي
استرس بر تمام جنبه هاي سالمتي، از بيماري هاي قلبي گرفته تا 
سالمت روان تأثير دارد و به همين دليل »قاتل خاموش« ناميده 

مي شود.
اهميت  حائز  بسيار  استرس  هورمون هاي  سطح  اندازه گيري 
روش هاي  و  استرس  کاهش  در جهت  را  پزشک  زيرا  است، 

درماني مؤثر رهنمون مي کند.
محققان دانشگاه سينسيناتي به اين منظور در حال توسعه يک 
کيت خانگي هستند که از طريق نمونه هاي خون، ادرار، عرق و 

بزاق ميزان استرس را اندازه گيري مي کند.
مزمن  استرس  به  مبتال  افراد  مي توان  روش  اين  از  استفاده  با 
را شناسايي کرد و از روش هاي درماني و روان شناختي براي 

کاهش استرس آنها کمک گرفت.
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بدن  مخاط  و  مايعات  تمام  در  استرس  زيستي  نشانگرهاي 
اندازه گيري  وجود دارند و محققان از اشعه ماورا بنفش براي 
اين  کرده اند.  استفاده  نمونه ها  در  استرس  زيستي  نشانگرهاي 
را  نشانگر  يک  فقط  که  است  ارزشمند  دليل  اين  به  روش 
چندگانه  نشانگرهاي  شناسايي  به  قادر  و  نمي کند  اندازه گيري 
براي  زيستي  حسگر  اين  از  تا  تالشند  در  محققان  است. 

تشخيص طيف وسيعي از بيماري ها استفاده کنند.
  American Chemical Societyنشريه در  مطالعه  اين  نتايج 

Sensors منتشر شده است.

درمان افت ارتواستاتيک فشار خون با 
تحقيقات فضايی

محققان همزمان با پنجاهمين سالگرد سفر آپولو 11 به ماه، 
منتشر کردند که  با سالمت قلب  را مرتبط  تحقيقات جديدی 
درک بهتری از بسياری از مکانيسم ها از جمله افت ارتواستاتيک 

فشار خون در اختيار قرار می دهد.
به گزارشی از مديکال ساينس، افت ارتواستاتيک فشار خون 
يا عدم تحمل ارتواستاتيک به کاهش فشار خون ظرف مدت 
سه دقيقه پس از قرارگرفتن در وضعيت ايستاده نسبت به مقادير 

فشار خون در حالت های نشسته يا خوابيده تعريف می شود.
اين عارضه می تواند به صورت حاد يا مزمن و عالمت دار يا 

بدون عالمت باشد.
گيجی، احساس سبکی سر، تاری ديد، تپش قلب، سردرد، 
تهوع و خستگی از جمله شايع ترين عالئم اين عارضه هستند. 
از  پس  فضانوردان  در  هم  و  عادی  افراد  در  هم  عارضه  اين 

بازگشت به زمين و انجام امور روزمره ديده می شود.

تگزاس  دانشگاه  پزشکی  دانشکده  محققان  مطالعات جديد 
نشان می دهد در مورد فضانوردان رژيم های ورزشی در حين 
پرواز و تزريق سرم سالين )saline( پس از فرود به زمين اين 
مشکل را حل می کند. در اين مطالعه آمده است انجام حداقل 

يک ساعت ورزش در روز برای جلوگيری از تحليل عضالت 
قلب فضانوردان کافی است.

افراد  در  می افتد،  اتفاق  فضانوردان  برای  آنچه  مشابه  حالتی 
کاردی  تاکی  سندرم  که  می شود  ديده  نيز  زنان  ويژه  به  عادی 
ارتواستاتيک وضعيتی )POTS( ناميده می شود. در حالت عادی 
نيروی  يا خوابيده هستيم،  ايستاده  زمانی که در حالت نشسته، 
بدن می کشاند. در  از  به سمت بخش خاصی  را  گرانش خون 
اين شرايط رگ های آن قسمت از بدن منقبض شده و با افزايش 
ضربان قلب، فشار جريان خون را به سمت قلب و مغز تنظيم 
می کند و به همين علت فشار خون به طور ناگهانی افت نمی کند. 
اين فرآيند توسط سيستم عصبی بدن اتفاق می افتد. در حالت 
سندرم تاکی کاردی، سيستم عصبی به طور خودکار اين مکانيسم 
را انجام نمی دهد و فشار خون به طور ناگهانی افت می کند. اين 
حالت بيشتر زمانی که از حالت نشسته يا خوابيده به صورت 

ناگهانی می ايستيم ديده می شود.
محققان بر اين باورند راهکار توصيه شده به فضانوردان برای 

افراد عادی هم می تواند راهگشا باشد.
نتايج اين مطالعه در نشريه Circulation منتشر شده است.

با آزمايش منظم قند خون،
 ابتال به ديابت را پيش بينی کنيم

نتايج يک مطالعه نشان می دهد که با آزمايش منظم قند خون، 
می توان پيش بينی کرد که کدام بيمار به ديابت مبتال می شود.

مطالعه  اين  در  محققان  الرت،  يورک  پايگاه  از  گزارشی  به 
اين  از  پيش  که  بيمار  هزار   900 از  بيش  روی  بر  آزمايش  با 
ديابت نداشتند، متوجه شدند که سطوحی از قند )گلوکز( در 
آزمايش های استاندارد پزشکی احتمال ابتالی بيمار را به ديابت 
در پنج سال بعدی زندگی حتی زمانی که سطح قند خون به 

اندازه ی ابتال به ديابت نباشد، نشان می دهد.
ديابت  زودتر  درمان  برای  می توان  مطالعه  اين  يافته های  از 
نتايج بهتر استفاده کرد. اين تحقيق نشان می دهد که  و کسب 
سطوحی از قند خون که معموالً به عنوان خطر شاخص ابتال 
به ديابت در نظر گرفته نمی شد، می تواند خطر ابتالی بيمار را 

به ديابت نشان دهد.
به گفته محققان، استفاده از سطوح گلوکز در پالسمای خون 
در جريان معاينه های منظم پزشکی می تواند نياز بيمار به انجام 
آزمايش های بيشتر را نشان دهد تا در مورد افراد پر خطر قبل 
از ابتال به اين بيماری مداخله های پيشگيرانه صورت گيرد و به 

تشخيص زودهنگام تر ديابت منجر شود.
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محققان در اين مطالعه متوجه شدند که حداقل دو اندازه گيری 
ديابت در عرض 12 ماه نشان می دهد که بيمار در معرض خطر 
باالی ديابت قرار دارد؛ بر اساس نتايج اين مطالعه بيمارانی که 
در عرض 12 ماه سطح گلوکز خون آنها حداقل 115 ميلی گرم 
قرار  ديابت  به  ابتال  باالی  خطر  معرض  در  بود،  دسی ليتر  در 
آنها  گلوکز خون  که سطح  افرادی  برای  اين خطر  اما  داشتند 
در اين مدت دست کم 1۳0 ميلی گرم در دسی ليتر بود باز هم 

بيشتر بود.
در آزمايش های سنتی ديابت، سطح گلوکز ناشتا اندازه گيری 
نيست  نيازی  خون  قند  سطوح  منظم  آزمايش  با  اما  می شود. 
بيمار ناشتا باشد و می توان اين آزمايش را هر زمانی انجام داد.
ديابت بر اثر قطع توليد انسولين و يا عدم کارکرد مناسب آن 
در بدن به وجود می آيد. انسولين هورمونی است که مواد غذايی 
قندی و نشاسته و… را در بدن به انرژی تبديل می کند. تاکنون 
می رود  گمان  ولی  نشده است  کشف  بيماری  اين  بروز  علت 
و  چاقی  همچون  محيطی  عوامل  و  ژنتيکی  مساعد  زمينه  که 

بی تحرکی در ابتال به اين بيماری نقش موثری داشته باشد.
 PLOS ONE نتايج اين مطالعه در شماره 19 ژوئيه نشريه

منتشر شده است.

پروستات  زودهنگام سرطان  تشخيص 
با آزمايش ادرار

جديد  ادرار  آزمايش  نوعی  که  داده  نشان  اخير  تحقيقات 
می تواند موارد سرطان پروستات تهاجمی را تا پنج سال زودتر 

از ساير روش های تشخيصی آشکار کند.
و  آنگليا«  »ايست  دانشگاه  متخصصان  که  مطالعه  اين 
بيمارستان دانشگاهی »نوريچ و نورفک« انگليس انجام داده اند، 
پروستاتی«  ادرار  »خطر  نام  با  ادرار  آزمايش  يک  داده   نشان 
)PUR( می تواند انواعی از اين سرطان را که در طول پنج سال 

اوليه تشخيص به درمان نياز دارند، تشخيص دهد.
می تواند  که  است  به فرد  منحصر  لحاظ  آن  از  آزمايش  اين 

بدين  و  کند  دسته بندی  متفاوتی  خطر  گروه های  به  را  افراد 
آزمايش  اين  دهد.  تشخيص  را  سرطان  بودن  تهاجمی  وسيله 
بدون نياز به نمونه برداری سوزنی تهاجمی می تواند سطح خطر 

سرطان پروستات را در افراد تعيين کند. 
به کمک اين آزمايش تشخيص اين که آيا بيمارانی که سرطان 
پروستات در آن ها تشخيص داده شده در حال حاضر به درمان 
نياز دارند يا خير، تسهيل می شود. نکته قابل توجه اين آزمايش 
ديگر  از  پيش  سال  پنج  تا  بيماری  پيشرفت  پيش بينی  امکان 
روش های استاندارد بالينی است. اين آزمايش همچنين مردانی 
را که در پنج سال اوليه تشخيص سرطان پروستات تا هشت  

برابر کمتر به درمان نياز دارند را نيز شناسايی کرده است.
انجمن سرطان آمريکا )ACS( تشخيص سرطان  طبق اعالم 
پروستات در يک مرد از هر 9 مرد در طول عمرشان صورت 
می گيرد. اين انجمن تخمين زده که در سال 2019 ميالدی حدود 
1۷4 هزار مورد جديد ابتال به اين سرطان کشف شده است و 

بيش از ۳1 هزار مرگ و مير ناشی از آن وجود خواهد داشت.
مرگ  به  پروستات  سرطان  به  ابتال  تشخيص  موارد  اغلب 
در  که  افرادی  برای  بقا  ميزان  واقع  در  شد.  نخواهد  منتهی 
اين سرطان در آن ها تشخيص داده می شود  پنج سال نخست 
تقريبا صد درصد و حتی در افرادی که ديرتر به اين تشخيص 

می رسند، ميزان بقا 98 درصد است.
پس از سرطان پوست، سرطان پروستات شايع ترين سرطان 
زودهنگام،  تشخيص  تکنيک های  لطف  به  و  است  مردان  در 
و  دهند  تشخيص  را  آن  موارد  از  بسياری  می توانند  پزشکان 
پايين  سرطان  اين  رشد  سرعت  که  جايی  آن  از  کنند.  درمان 
است، آزمايش ها به طور معمول پيش از انتشار سرطان می توانند 

آن را تشخيص دهند.
پروستات  سرطان  شناسايی  به  کمک  برای  بسياری  راه های 
قطعی  راه  تنها  می توان  را  نمونه برداری  چه  اگر  دارد.  وجود 
غربالگری  آزمايش های  اما  دانست  سرطان  اين  تشخيص 
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مختلفی برای مشخص شدن لزوم نمونه برداری وجود دارد.
پروستات  اختصاصی  آنتی ژن  خون  آزمايش  مثال  طور  به 
)PSA( می تواند به تشخيص احتمال وجود سرطان پروستات 
نتايج  از  مجموعه ای  از  معمول  طور  به  پزشکان  کند.  کمک 
انجام  به  نسبت  تصميم گيری  برای  آزمايش ها  اين  از  حاصل 

نمونه برداری استفاده می کنند.
مقعدی  ديجيتال  آزمايش  از  است  ممکن  پزشکان هم چنين 
پروستات  ناحيه  در  سرطان  وجود  احتمال  تشخيص  برای 
آزمايش  به  آزمايش نسبت  نوع  اين  البته کارآيی  کنند  استفاده 
خون آنتی ژن اختصاصی پروستات کمتر است اما می تواند برای 

برخی افراد مفيد واقع شود.
اما آزمايش »خطر ادرار پروستاتی« )PUR( يک قدم جلوتر 
است و عالوه بر تشخيص ابتال به سرطان زودتر از ديگر انواع 
آزمايش، می تواند افراد را به گروه های خطر مختلف دسته بندی 
کند تا پزشکان بتوانند دقيق تر مسير مراقبت را تعيين کنند و بر 

بيمار نظارت های الزم را داشته باشند. 
بنا بر گزارشی از مديکال نيوز تودی، در صورتی که آزمايش 
»خطر ادرار پروستاتی« )PUR( به صورت بالينی در مردانی با 
از  می تواند  بگيرد،  صورت  پروستات  سرطان  به  ابتال  احتمال 

نمونه برداری های غيرضروری بسياری جلوگيری کند.

يافته جديد: »ژنتيک« ريسک سرطان پوست را 
74 درصد افزايش می دهد

به گزارشی از ديلی ميل، نتايج يک بررسی جديد که توسط 
که  افرادی  می دهد،  نشان  گرفته  صورت  آمريکايی  محققان 
نزديکان آنها دچار سرطان پوست شده اند به ميزان قابل توجهی 

در معرض ابتال به اين سرطان هستند. 
خود  بررسی  تازه ترين  در  اينديانا  دانشگاه  پژوهشگران 
به  مبتال  نزديکانشان فرد  يا  آنهايی که در خانواده  و  دريافتند، 
نوع  از  پوست  بروز سرطان  ريسک  داشته اند،  پوست  سرطان 

مالنوما را بيش از ۷4 درصد در خود افزايش می دهند. 
مالنوم وخيم ترين نوع سرطان پوست است که می تواند در هر 

قسمتی از پوست بدن يا در نزديکی يک خال پوستی ايجاد شود.
براساس آمار موجود، سرطان پوست شايع ترين نوع سرطان 
است که به طور جهانی حداقل 40 درصد از موارد انواع سرطان 
را تشکيل می دهد و نوع مالنوم آن از غير شايع ترين ها و در عين 

حال مرگبارترين نوع سرطان پوست است.
پژوهشگران آمريکايی پرونده پزشکی بيش از 200 هزار نفر را 
مورد بررسی قرار دادند و دريافتند، عالوه براينکه قرار گرفتن در 

آفتاب ريسک ابتال به سرطان پوست را افزايش می دهد، ژنتيک نيز 
بی تأثير نيست و بدن افراد را حساس می کند.

طبق اين مطالعه، افرادی که بستگان مبتال به سرطان پوست دارند، 
ممکن است بيشترين احتمال ابتال به بيماری را داشته باشند.

محققان در اين پژوهش به خوبی نشان دادند خطر ابتال به 
اين بيماری حتی اگر افراد عادت های مراقبت از خود در برابر 
آفتاب را بهتر از ديگران انجام دهند، باز هم به دليل ژنتيک در 

معرض خطر هستند.

ارائه دستگاهی برای اندازه گيری بيان ژن در فضا
خبرگزاری  دانشگاهی  و  علمی  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
از يک ساختار  کاملی  نمونه  ناسا  زيست شناسان  اختر  فارس، 
کوچک و خودکار را برای اندازه گيری بيان ژن ارائه کردند که 
ماهواره های  مانند  سرنشين  بدون  فضايی  ماموريت های  برای 

کوچک مناسب است.
بدون  تا  است  قادر  دستگاه  اين  »ناسا«،  گزارش  براساس 
ژن،  بيان  اندازه گيری  مدل  کمک  با  و  انسانی  نيروی  دخالت 
RNA موجود در آن را استخراج  ديوار سلول ها را بشکند و 
اين  همچنين  بپردازد،  آن  بررسی  به  ريزآرايه  يک  با  و  کرده 

دستگاه بازخوانی الکتروشيميايی از نتايج را تهيه می کند.
 mm × ۷6 mm × 100 ابعاد   با  دستگاه  اين  اگرچه 
همانند  آن  اندازه گيری های  دقت  اما  است  کوچک   mm۷6

دقت انجام اين کار در آزمايشگاه است.


