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 یپزشک ندهیآ یسی: بازنویسلول و ژن درمان

 یدر سطح مولکول یماریب کی یبه دنبال اصالح علت اصل یو ژن درمان یسلول درمان

 رقابلیغ یهایمارینحوه برخورد ما با ب دهند،یم رییرا تغ یکه باز ییداروها نیاست. ا

حوزه  یسلول و ژن درمان .کنندیمردم را متحول م یزندگ - دهندیم رییرا تغ یدرمان قبل

 یکه م یدرمان جادیا -دهد  یمشابه را نشان م یبا اهداف درمان یهمپوشان یقاتیتحق یها

 ینادر است که م یارث تیوضع کیرا اصالح کند، اغلب  یماریب کی یا نهیتواند علت زم

پروفسور  دارد. یمحدود یدرمان یها نهیناتوان کننده باشد و گز ای یکننده زندگ دیتواند تهد

 نیکه ا یدر حال»: دیگو یم یمرکز ژن و سلول درمان ریمونوز، مد انزی. یرافائل ج

شدند،  جادیا وبیژن مع کیاز  ینادر ناش یها یماریدرمان ب نهیها در ابتدا در زم یفناور

مثال قدرتمند،  کی اند. افتهیتر تکامل  جیرا یها یماریاز آن زمان به سمت مقابله با ب

 یدرمان برخ یاست که برا (CAR) کیمریژن کا یآنت رندهیبا گ Tسلول  یهادرمان

در  ماریب T یسلول ها یکیشامل اصالح ژنت کردیرو نیشده است. ا دییخون تا یهاسرطان

 Yáñez-Muñoz است. یماریمبارزه با ب یمجدد آنها به بدن برا یقبل از معرف شگاهیآزما

 یماریب کیدرمان  یبرا یاز ژن درمان یبار، ما نمونه ا نیاول ی: "برادیگو یمشتاقانه م

 24تا به امروز،  دارد." یکاربرد گسترده ا یفناور نیداد که ا ینشان م - میتر داشت عیشا

 افتیدر هیدییتا (FDAمتحده ) االتیا یاز سازمان غذا و دارو یو ژن درمان یمحصول سلول

نادر،  یها یماریمبتال به ب مارانیب یبرا یدهنده زندگ رییتغ یاز جمله درمان ها -کرده اند 

ژن  بر یمبتن یها. انواع درمانیعضالن-یعصب یها یماریو ب یینایناب یمانند اشکال ارث

 یدرمان یهاز حوزها یاریدر حال حاضر در بس زین جینادر و را یهایماریب یو سلول برا

 .شودیم دواریام یشتریب یهابه خانواده ندهیآ یهادر حال توسعه هستند که در سال

 یفن یغلبه بر چالش ها

درمان،  یبرا ماریخاص به بدن ب DNA یها یبه دنبال وارد کردن توال یژن درمان

 یژن عملکرد کی لیست شامل تحوممکن ا نیاست. ا یماریب کیدرمان بالقوه  ای یریشگیپ

 ای - شودیمشکل م جادیباعث ا ایباشد که مفقود شده  یژن ینیگزیجا یها برابه سلول

ضد سن  یدهایگونوکلئوتی)مانند ال کینوکلئ دیاس یهایتوال ازبا استفاده  گرید یهایاستراتژ

اصالح ژن. اصطالح.  ای یابیکاهش، باز یبرا ([siRNAs]کوتاه  یتداخل یهاRNA ای

 رییژنوم هستند که هدف آن تغ شیرایو یهایدر حال توسعه فناور نیدانشمندان همچن راً،یاخ

DNA در ژن  یدیگام کل خاص است. یماریب کیدرمان  یبرا قیدق یهاسلول در مکان

هدف است که با  یبه سلول ها یکیو کارآمد مواد ژنت منیا لیبر تحو زیآم تیموفق یدرمان



از ژن  یاریشود. بس ی"وکتور"( انجام م ایانتقال مناسب ) لهیوس کیآن در  یبسته بند

آدنو  یهاروسیو ها،روسیبر آدنوو یشده مبتناصالح یهاروسیاز و یکنون یهایدرمان

ها، به عنوان ورود به سلول یآنها برا یذات ییتوانا لیبه دل هاروسیویو لنت (AAV) طمرتب

 - (LNPs) یدیپیمانند نانوذرات ل - یروسیو ریانتقال غ یهاستمی. اما سکنندیناقل استفاده م

دکتر  اند.ها استفاده شدهبه سلول RNAبر  یمبتن یهارساندن درمان یبرا تیبا موفق زین

بزرگ استفاده  تی: مزدیگو یدر دانشگاه کالج لندن، م یکاردا، مدرس ژن درمان ندریراجو

 یروسیو ریغ یها ستمیآنها نسبت به س یانتقال ژن، ماندگار یبرا یروسیو یاز ناقل ها

 یو برا -هستند  دیشد م،یبا آنها مقابله کن میخواهیکه م ینادر یهایماریاز ب یاریاست. بس

ناقل  یها یژن درمان .میابیدست  مدتیژن طوالن انیبه ب دیها بادرمان نیا دنمؤثر بو

ً یمستق ای یروسیو برداشت شده از  یسلول ها ای، (in vivoشود ) یاعمال م ماریدر بدن ب ما

و سپس دوباره به بدن  (ex vivoشوند ) یاصالح م شگاهیدر عوض در آزما ماریب

ژن در داخل بدن،  لیتحو یکردهایرو یبرا یاصل یهاشوند. چالش یبازگردانده م

به  یاحتمال یمنیهدف و غلبه بر هرگونه پاسخ ا یهاکارآمد دارو به سلول و منیا یریگهدف

در نبورگیدر اد نیموسسه روسلمک الکالن، سرپرست گروه  یدکتر گر ها است.ناقل

 نیما همچن ده،ید بیآس یبه سلول ها یکیدهد که عالوه بر وارد کردن ماده ژنت یم حیتوض

 یژن در سلول انیب رایز - میرا محدود کن گرید یآن به سلول ها دنیتا رس میتالش کن دیبا

به عنوان مثال، کبد به عنوان  کند. جادیا یتواند مشکالت یم ست،یفعال ن یکه در حالت عاد

 یدرمان آتروف یبرا دییمورد تا AAVبر  یمبتن یژن درمان کی یبرا تیسم یمحل اصل

 نییپا اریبس نیکه افراد را از سن ینورون حرکت یماریب ی، نوع(SMA) ینخاع یعضالن

 ینشت هاروسیو نیمتاسفانه، ا»: دیگویکاردا م شد. ییدهد، شناسا یقرار م ریتحت تاث

 نیا دیتوانیکه م یمعن نیبه ا -به درمان ندارند  یازیکه ن روندیم ییهابه اندام رایدارند، ز

 هایفناور نیتوسعه و اصالح ا یبرا ییهنوز کارها .دیکن افتیاثرات خارج از هدف را در

مهم است که  نیهمچن «ها اختصاص دهند.ها و اندامسلول یبرا شتریها را بوجود دارد تا آن

 یلیخ -شود  یم انیب دهید بیآس یحاصل شود که ژن در سطح مناسب در سلول ها نانیاطم

اثر  یکم ممکن است درمان را ب یلیکند و خ جادیا یاست و ممکن است عوارض جانب ادیز

کم نور" به  چی"سوئ ستمیس کیدانشمندان  نه،یزم نیدر ا ریبزرگ اخ شرفتیپ کیکند. در 

قرار گرفتن در معرض  قیسازد تا از طر یژن را قادر م انیرا توسعه دادند که ب Xonنام 

 یبرا سابقهیب یفرصت دیجد ستمیس نیکنترل شود. ا یمولکول کوچک خوراک یدارو کی

 .دهدیها ارائه مدر انسان یدرمانکاربرد ژن میاصالح و تنظ

 ماریاز ژن به ب



مزمن و محدود  یماریکردند که باعث ب ییرا شناسا یاز محققان ژن یمی، ت1989در سال 

 کیستیس ییغشا یعبور تیکننده هدا میتنظ - (CF) کیستیک بروزیف یارث یکننده زندگ

 یبود که کشف شد و نقطه عطف یماریژن عامل ب نیاول نیشود. ا یم (CFTR) سیبروزیف

تواند  یم CFTR، جهش در ژن CF. در افراد مبتال به دبو یانسان کیژنت نهیبزرگ در زم

که  -شود  یدر سطوح ناکاف ای نینادرست پروتئ دیتول ای CTFR نیمنجر به عدم وجود پروتئ

 یم ریاندام ها تأث ریها و سا هیشود که بر ر یاز مشکالت م یمنجر به مجموعه ا نهایهمه ا

به  -متمرکز است  یتنفس یها یماریدرمان ب یبرا یتوسعه ژن درمان یما بر رو میت گذارد.

 .میده لیتحو CF مارانیدرمان ب یبرا هیر یرا به سلول ها CTFRژن  میما قصد دار ژه،یو

نشان داد که فرمول  ایتانیبر یتنفس یژن درمان ومیکنسرس ینیبال ییکارآزما نیدتریجد جینتا

 شد. ماریب هیمنجر به بهبود عملکرد ر یاستنشاق CFTR یروسیو ریغ یژن درمان

McLachlan و  -کم بود  اریکننده بود، اما اثرات آن بسدلگرم نیکه اگرچه ا دهدیم حیتوض

بر  یمبتن یژن درمان کی یرو نی. ما همچنمیکن جادیا تریقو لیتحو هینقل لهیوس کی دیما با

نسخه سالم از  کی یمعرف یبرا یروسیو یناقل لنت کیبا استفاده از  - میکار کرده ا روسیو

 یهاو درمان دیجد یتوسعه ژن درمان یکاردا بر رو میت .هیر یبه سلول ها CTFRژن 

و  یمرکز یعصب ستمیدرمان که بر س رقابلیغ یکیژنت یهایماریب یبرا یژن شیرایو

را  یدیجد یهامونوز در نظر دارد درمان-انزیو  –تمرکز دارد  گذارندیم ریتأث یطیمح

و  SMAاز جمله  دهند،یقرار م ریکه کودکان را تحت تأث ینادر یعصب یهایماریب یبرا

در سراسر  یمحققان دانشگاه یمانع مهم برا کیاما  کند. جادیا (AT) یتالنژکتاز یآتاکس

و  اسیمق شیافزا یبرا ازیامکانات و تخصص مورد ن ،یبه منابع اختصاص یجهان، دسترس

است. اگر قرار  یژن و سلول درمان یتجار دیتول تیو در نها ینیکار در جهت توسعه بال

ارائه  مارانیخود را به ب یگزند رییبالقوه تغ یایمزا تیمهم با موفق یها شرفتیپ نیاست ا

 چالش ها پرداخته و بر آنها غلبه کرد. نیبه ا دیدهند، با

 لیبردن پتانس نیاز ب

 یاست. انبوه دوارکنندهیام اریبس یو سلول درمان یژن درمان ندهیدهه تالش، آ نیپس از چند

شده است  مارانیب یبرا یدهنده زندگ رییدرمان تغ نیچند دییمنجر به تا ریاخ یهاتیاز موفق

بلکه  ست،ین دیفقط به ام گرید نیا .در حال توسعه هستند گریاز محصوالت د یاریو بس -

توان به طور  ینادر که م یها یماریاز ب یا ندهیبا تعداد فزا -است  تیواقع کیاکنون 

 نیا میتوانیکه چگونه م میفکر کن نیبه ا دیاکنون با« درمان ها درمان کرد. نیموثر با ا

در درون  یتو ح – میده شینادر موجود افزا یماریمقابله با هزاران ب یرا برا هایفناور

 تردهیچیامر مسائل را پ نیخواهند بود که ا یمتفاوت یهاجهش یافراد دارا ها،یماریب نیا

 دییبر ژن و سلول تأ یمبتن یهادرمان نیاز ا یشتریکه تعداد ب ییاما از آنجا «خواهد کرد.



 یهادرمان نیعادالنه به ا یبه چالش دسترس یدگیرس یبرا یاندهیفزا تیفور شوند،یم

را افتخار  نیا هایدرمانژن»: دیگویمونوز م-انزی نوآورانه در سراسر جهان وجود دارد.

 مدتیدر طوالن نیو ا –هستند که تاکنون وجود داشته است  ییهادرمان نیتردارند که گران

درمان موثر وجود  کیکه  دیو بدان دیباش نیوالد کیکه  دیفقط تصور کن".«ستین قابل تحمل

 خواهد بود." رانگریکامالً و نیا -داشته باشد  یتواند به آن دسترس یدارد اما فرزند شما نم

https://www.technologynetworks.com/biopharma/articles/cell-and-

gene-therapy-rewriting-the-future-of-medicine-365801 

 


