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  سمیدر اختالالت اوت یکیژنت یدر مورد جهش ها یدیجد نشیمطالعه ب

 دهد یارائه م یاحتمال یدرمان ها یبرا یو نکات

 

 ریبه سا یناپسیها تا دو برابر اندازه رشد کنند و چهار برابر تعداد اتصاالت سکه نورون شودیباعث م PTENژن  یهاخالصه: جهش

، از رشد mTORC1 نگیگنالیس ریدر مس یژن ضرور کی، RAPTORشوند. حذف ژن  جادیا یعینورون طب کیها به عنوان نورون

تمام  mTORC1مهار  یبرا نیسی. استفاده از راپاماکندیم یریجلوگ PTEN یهامرتبط با جهش یناپسیو س یاز حد عصب شیب

 دهد. یاز حد نورون ها را نجات م شیدر رشد ب راتییتغ

 در دارتموث Geisel ی: دانشکده پزشکمنبع

 شگاهیمحققان آزما نیکه شامل تالش مشترک ب Cell Reportsمنتشر شده در  دیمطالعه جد کی یهاافتهی

 نشیوستون در دانشگاه ورمونت است، ب شگاهیدارتموث و آزما زلیگا یدر دانشکده پزشک کارتیلو

اشاره به  و. ( کندیارائه م (ASD) سمیاوت فیاختالالت ط یکیولوژیب یرا در مورد اساس عصب یشتریب

 .یاحتمال یدرمان ها

 

 یکیکرده اند.  جادیا ASDو  افتهیجهش  یاز ژن ها یبرخ نیب یمحققان ارتباط قو ر،یاخ یسال ها در

نورون ها  ییتوانا میکنترل رشد سلول و تنظ ینام دارد که به طور معمول برا PTENآنها  نیتر جیاز را



، بلکه ASDنه تنها عامل  افته،یجهش  PTENکه  یکند. هنگام یقدرت اتصاالت خود عمل م رییتغ یبرا

 )بزرگ شدن سر( و صرع است. یعامل ماکروسفال

 

 شیمنجر به افزا PTEN یهااند که جهشنشان داده گرید یاریما و بس شگاهیآزما ،ی"در مطالعات قبل

 یاساس یمبنا تواندیم میکه ما معتقد - شودیها مها در موشنورون نیب یکیتحر یناپسیتعداد اتصاالت س

 ستیز اریاستاد دکترا، کارت،یلو انی." براشودینشان داده م ASD مارانیباشد که در ب یعالئم یبرا

 دهد. یم حیدارتموث توض زلیگا یدر دانشکده پزشک یستمیو س یمولکول یشناس

 

و همکارانش  کارتیلو ،یانسان سمیمبتال به اوت مارانیشده در ب افتی یکیژنت صیاز نقا دیتقل یبرا

 PTENموش را حذف کرده و آن را با ژن  PTEN یعیکرده اند تا ژن طب یرا مهندس ییها روسیو

 یکیولوژیزیالکتروف یها کیو تکن دهیچیپ یربرداریکند. آنها سپس از تصو نیگزیجا افتهیجهش  یانسان

 عملکرد نورون ها در موش ها استفاده کردند. ریینحوه تغ یبررس یبرا

 

نورون  کینورون دو برابر  شودیاست که باعث م نیا میافتیکه ما در یزی: اساساً چدیگویم کارتیلو

ها نسبت به نورون ریبا سا یناپسیکار حدود چهار برابر تعداد اتصاالت س نیرشد کند و با انجام ا یعیطب

 .کندیم جادیا یعینورون طب کی

 

 یقاتیتحق میعمل کرد، که در آن ت دیمطالعه جد یبرا یا هیکار به عنوان پا نیکند که ا یخاطرنشان م او

در از دست دادن  نگیگنالیس یرهایژن ها و مس ریدر مورد نقش سا شتریبه دنبال کسب اطالعات ب

 بودند. PTEN یعیطب

ژن  کی شود،یشناخته م Raptorرا که به نام  یکه اگر ژن میده صیتشخ میما توانست»: دیگویاو م

را  ییهاناپسیها و ساز حد نورون شیتمام رشد ب د،یخارج کن mTORC1 یدهگنالیس ریدر مس یضرور

 .دهدینجات م دهند،یرخ م PTEN یعیکه با از دست دادن طب

 

رشد  یکه برا - mTORC1 ریمهار مس یبرا نیسیراپاما یکه با استفاده از دارو میافتیدر نیهمچن ما

از حد نورون ها را نجات  شیدر رشد ب راتییتمام تغ -است  یها ضرور ناپسیس لینورون ها و تشک

 دهد. یم

 

 یدیشد، فوا زیکودکان تجو یبرا نیسیکه راپاما یهنگام ،یسال جار لیدر اوا ینیبال ییکارآزما کی در

 نشان داد. سمیعالئم اوت یبرا



 

 نیا ،یداشتن اثر درمان یشانس برا نیداشتن بهتر یدهد که برا یاست که کار ما نشان م نینکته ا کی"

 ."رندیقبل از شروع عالئم مورد هدف قرار گ دیواقعاً با ASDمرتبط با  یکیژنت راتییتغ

 

و توسعه  ASD یعصب یدرک بهتر مبنا یبرا یمهم یامدهایمطالعه پ نیا یهاافتهیحال،  نیا با

 دارد. مارانیب یؤثر برام یهادرمان

 

 سمیاوت یواقع یزود، مشکالت رفتار یاندازه کافبه نیسیمانند راپاما ییکه درمان با دارو میمتوجه شد اگر

که در  یراتییتغ نیا – میادهیرس یزیکه واقعاً به چ دیگویبه ما م کند،یبرطرف م یانسان ماریب کیرا در 

در  سمیاوت یکیولوژیزیف ای یسلول هیپا سمیارگان دیگو یم کارتیلو. میکنیو برطرف م مینیبیمدل خود م

 انسان است.

 نکات برجسته

Pten KO شود یم یکیتحر ناپسیو عملکرد س یرشد عصب شیمنجر به افزا 

 کند یم یریجلوگ Pten KO یکیمورفولوژ راتییاز تغ mTOR ییدارو مهار

Raptor KO یناپسیو س یکیمورفولوژ یها پیفنوت Pten KO دهد یرا نجات م 

 است یضرور ناپسیس لیرشد نورون ها و تشک یبرا mTORC1دست  نییپا عملکرد

 خالصه

 ریمس یکننده منف میتنظ کی (PTEN) 10کروموزوم  یحذف شده رو نیو همولوگ تنس فسفاتاز

 یماکروسفال ایصرع  سم،یمبتال به اوت مارانیدر ب PTENاست. جهش در  AKT/mTOR نگیگنالیس

 شود. یهده ممشا

 

از حد، تشنج  شیب یریپذ کیتحر ،یعصب یپرتروفیمنجر به ه Ptenموش، از دست دادن  یهامدل در

مشخص  یبه خوب هاپیفنوت نیا ییربنایز یمولکول یهاسمی. مکانشودیم ASDمشابه  یو رفتارها

 اند.نشده

 

توسط  یدر شکل و عملکرد عصب Ptenاز از دست دادن  یاز انحرافات ناش کیکه کدام  میکرد نییتع ما

 هماهنگ شده است. (mTORC1دست ) نییپا mTOR 1کمپلکس 

 



 شیاندازه سوما، مهاجرت، تراکم ستون فقرات و رشد ب شیاز افزا نیسیبا واسطه راپاما mTORC1 مهار

 کرد. یریجلوگ Ptenگرانول شکنج دندانه دار  یهادر نورون کیتیاز حد دندر

 

از از  یناش یعصب یپرتروفی، هmTORC1کمپلکس  لیاختالل در تشک جادیا یرپتور برا یکیژنت حذف

 mTORC1 یکینشان داد که اختالل ژنت یکیولوژیزیالکتروف یهارا مسدود کرد. ضبط Ptenدست دادن 

 شد. یکیتحر یناپسیدر انتقال س Ptenاز دست دادن  یاواسطه شیباعث افزا

 

 لیو تشک Ptenاز از دست دادن  یناش یعصب یپرتروفیه یرا در سازمانده mTORC1 ینقش اساس ما

 .میاکرده ییشناسا ناپسیس
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