
 )دکتر مریم اسالمی(

 کند؟ یقند خون را عاد ایرا درمان کند  1نوع  ابتیتواند د یم یژن درمان ایآ

درمان وجود  یکنند، "چه زمان یکرده اند، بالفاصله فکر م افتیرا در (T1D) 1نوع  ابتید صیتشخ را  یکه اخ یاز افراد یاریبس

به  - یروز به زود کی یحت -تواند سرانجام  یم یدرمانباورند که ژن  نیدر حال حاضر بر ا یشتری، محققان ب خواهد داشت؟"

ژن  شیرایچگونه به و ست،یچ یخواهد داد که ژن درمان حیمقاله توض نیا است. یافتنیدست ن اری" باشد که بسیاصطالح "درمان

 ها نفر در سراسر جهان کمک کند. ونیلیباشد و به م T1Dتواند به طور بالقوه درمان  یم یشباهت دارد و چگونه ژن درمان

 ست؟یچ یژن درمان

اوقات درمان  یگاه یحت ایدرمان  یبرا یانسان یسلول ها یکیاست که بر اصالح ژنت یرشته پزشک کیمنبع مطمئن  یژن درمان

 نیا افتد. یدر بدن شما اتفاق م دهید بیآس ای وبیمع یکیمواد ژنت میترم ای یامر با بازساز نیا خاص تمرکز دارد. یماریب کی

درمان  لیحال، پتانس نیبا ا متحده است. االتیدر ا ابتیدرمان د یبرا ینیبال شاتیآزما یقاتیتحق هیتنها در مراحل اول شرفتهیپ یفناور

ها،  هیکه به ر ی)اختالل یسبروزیفسیستیک سرطان،  دز،ی، از جمله اT1Dفراتر از  گرید طیاز شرا یگسترده ا فیو معالجه ط

که در آن خون شما در  یاختاللیمارینوع ب کی) یلیو هموف ،یقلب یماریرساند(، ب یم بیشما آس یاندام ها ریدستگاه گوارش و سا

باشد، که باعث  نیگزیجا یهامجدد سلول یزیربرنامه هیشب تواندیم یدرمان، ژنT1D یبرا ( را دارد. لخته شدن مشکل دارد(.

 یاصل نیانسول دکنندهیتول یبتا یهاصورت سلول نیا ریرا انجام دهند که در غ ییمجدد عملکردها شدهیزیربرنامه یهاسلول شودیم

 یشده به اندازه کاف یزیبازبرنامه ر یاما سلول ها شود. یم زین نیانسول دیشامل تول نیا د،یهست ابتیاگر مبتال به د .دهندیشما انجام م

ندهد و به آنها حمله  صی" تشخدیجد یشما آنها را به عنوان "سلول ها یمنیا ستمیکه س یمتفاوت خواهند بود به طوربتا  یبا سلول ها

 افتد. یاتفاق م T1Dاست که در توسعه  یزیهمان چ نیکند، ا

 موثر است؟ 1نوع  ابتید یبرا یژن درمان ایآ

 یایدر دسترس است، شواهد تا کنون در مورد مزا ینیبال شاتیاست و فقط در آزما هیهنوز در مراحل اول یکه ژن درمان یدر حال

کردند که مانند  یمهندس یآلفا را طور یها، محققان سلول2018در سال  یادر مطالعه درمان واضح تر شده است. نیبالقوه ا

دوازدهه و  1پانکراس و هوموباکس  ن،یکردند تا دو پروتئ جادیا (AAVمرتبط با آدنو ) یروسیناقل و کیبتا عمل کنند. آنها  یهاسلول

MAF پیز یسیفاکتور رونو نیلوس هیپا A بتا  یبلوغ و عملکرد سلول ها ر،یبه تکث نیدو پروتئ نیل دهد. ایرا به پانکراس موش تحو

قرار  زینه تنها در پانکراس ن رایبتا مانند هستند ز یبه سلول ها لیتبد یاز سلول ها برا یآل دهیآلفا نوع ا یسلول ها کنند. یکمک م

 شدن آنها وجود دارد. لیبتا هستند که امکان تبد یبه سلول ها هیشب یشوند و به اندازه کاف یم افتیدارند، بلکه در بدن شما به وفور 

کنند که  یم دیآلفا گلوکاگون تول یکه سلول ها یکنند تا سطح قند خون شما را کاهش دهند در حال یم دیتول نیبتا انسول یسلول ها

بود، همه بدون  یعیطب یژن درمان ماه با 4مطالعه، سطح قند خون موش به مدت  نیدر ا دهد. یم شیسطح قند خون شما را افزا

تازه  یآلفا یکند. سلول ها یم یریاز آن جلوگ ایکند  یشما را مهار م یمنیا ستمیس تیکه فعال ،یمنیا ستمیسرکوب کننده س یداروها

گلوکز مشاهده شده در موش ها  یعیاما سطوح طب بدن مقاوم بودند. یمنیبتا، در برابر حمالت ا یشده، درست مانند سلول ها جادیا

 مدت ترجمه شود. یدرمان طوالن کی ینسان به جاگلوکز در ا یعیسال سطح طب نیتواند به چند یبه طور بالقوه م نینبود. ا یدائم

 یهابه رگ DNAاز  یکوچک یتوال یکه وقت افتندیبه روز شد(، محققان در 2017)در سال  2013در سال  نیسکانسیمطالعه و نیدر ا

 کیهمه از  نیا .کردیم یهفته عاد 6کرد که سطح گلوکز خون را تا  جادیا نیانسول دکنندهیتول یهاشد، سلول قیتزر یابتید یهاموش

 نیبر انسول یمبتن یژن درمان کی دییتأ یبرا یقاتیمطالعه تحق نیاول نیا رایبرجسته است، ز ینیبال ییکارآزما کی نیا بود. قیتزر

 را در انسان درمان کند. T1Dتواند  یم یبود که به طور بالقوه روز DNAبر  یمبتن

 صورت بود: نیمطالعه به ا نیا

 گلوکز را در بدن حس کرد. شیشده افزا قیتزر DNA یتوال

 یتوسط سلول ها نیانسول دیه نحوه تولکرد، مشاب نیانسول دیشده شروع به تول قیتزر DNAبا گلوکز،  ییعنصر پاسخ القا کیبا کمک 

 بتا در لوزالمعده فعال.

افراد  یبرا یشتریب نیکنند تا تسک یماه کار م 6هفته به  6از  یدرمان DNA قیتزر نیب یفاصله زمان شیافزا یمحققان اکنون رو

الزم است تا مشخص شود که  یشتریب قاتیاست، تحق زیانگ جانیه اریبس نهایکه همه ا یدر حال فراهم کنند. ندهیدر آ T1Dمبتال به 

روش  کی قیاز طر تیدر نها AAV یاست که وکتورها نیا دیام ت،یدر نها افراد است. یدرمان تا چه اندازه منبع قابل اعتماد برا



مشاهده داخل  یبا نور متصل برا یدستگاه پزشک کیداده شوند، که در آن پزشک از  لیبه لوزالمعده تحو یو آندوسکوپ یرجراحیغ

 کند. یبدن شما استفاده م

 را با هدف قرار دادن ژن ها درمان کرد؟ 1نوع  ابتیتوان د یم ایآ

 دیکند که شا جادیا یادیز نیتسک ابتیافراد مبتال به د ینخواهد بود. اما ممکن است برا کبارهیدرمان  کی ینوع از ژن درمان نیا

 یانسان ریپستانداران غ ریسا یبر رو یبعد شاتیاگر آزما لذت ببرند. نیبدون مصرف انسول یابتید ریسال از اعداد گلوکز غ نیچند

 آغاز شود. T1Dدرمان  یبرا یممکن است به زود یانسان شاتیباشد، آزما زیآم تیموفق

 شود؟ یدرمان محسوب م کی نیا ایآ

باورند که  نیاز مردم بر ا یبرخ متفاوت است. T1D ی"درمان" برا فیتعر رایز دیبپرس یدارد که از چه کس نیبه ا یبستگ زیهمه چ

قند خون،  یبررس ن،یبه مصرف انسول دیهرگز نبا گریکه د نندیب یمعنا م نی"درمان" را به ا کیاست. آنها  کبارهیتالش  کیدرمان 

 مارستانیبه ب یژن درمان یدرمان بعد یبرا ستیالزم ن گریاست که د یمعن نیبه ا یحت نی. ادیفکر کن ابتیبودن د نییباال و پا ای

برنامه  کیممکن است به عنوان  شود،یانجام م بارکیژن که هر چند سال  شیرایکه درمان و کنندیفکر م گریافراد د .دیبرگرد

را  ییربنایز یمنیپاسخ خودا دیبا د،یواقعا  "درمان" شو نکهیا یباورند که برا نیبر ا گرید یاریبس .دین به حساب آدرما یبرا یدرمان

 ابتید یروان بارکه قند خونشان نرمال است و  یتا زمان دهند،ینم یتیآن روش اهم ای نیاز افراد واقعا  به ا یو برخ د،یاصالح کن

 .ابدییکاهش م

 ست؟یژن چ شیرایو

است که  نیژن ا شیرایپشت و دهیا متفاوت است. یبا ژن درمان یژن باشد که کم شیرایتواند و یو انجام" م کیدرمان بالقوه " کی

DNA را که سلول  یمنیحمله خود ا یاست که علت اصل نیا دهیا د،یدار 1نوع  ابتیو اگر د دیکن یزیبدن خود را دوباره برنامه ر

و شرکت  CRISPR Therapeuticsدو شرکت معروف،  .دیکن دایشده است، پ T1Dبرده و باعث شروع  نیبتا شما را از ب یها

کپسوله کردن آنها  ر،یجزا یهاسلول جادیا یژن برا شیرایاستفاده از و یاست که برا ی، چند سالViaCyte اکنندهیاح یپزشک یفناور

در امان  یمنیا ستمیشده از حمله سمحافظت یوندیپ ریجزا یهاسلول نیا .کنندیم یهمکار گریکدیها در بدن شما با و سپس کاشت آن

 یاست که به سادگ نیژن ا شیرایز وتمرک خواهد بود. یپاسخ معمول T1Dصورت در صورت ابتال به  نیا ریخواهند بود، که در غ

 یمداوم )حمله سلول ها یمنیو پاسخ ا میکن یریجلوگ یبه طور کل ابتیمانند د یطیتا از شرا میخود را برش ده DNAبد  یقسمت ها

در  CRISPRکه توسط  یژن شیرایو .میکنند، متوقف کن یخودآگاه خود( تجربه م یروزانه )بدون آگاه ابتیبتا( را که افراد مبتال به د

فرار کنند.  یمنیاز پاسخ خودا توانندیکه م کندیم جادیا نیانسول دکنندهیتول یارهیجز یهاسلول شود،یانجام م ViaCyteبا  یهمکار

 دارند. یادیز یدهایهستند و نو شرفتیدر حال پ شهیهم قاتیها و تحق یفناور نیا

درمان سرکوب کننده  ای نیبه مصرف انسول ازیکنند و بدون ن یم یزندگ T1Dکه با  یافراد یژن برا شیرایو هم و یهم ژن درمان

پردازد که  یموضوع م نیا یادامه دارد و به بررس یژن درمان قاتیتحق دارند. یادیز یدهاینو دوارند،یام یا ندهیبه آ یمنیا ستمیس

را تجربه  یمنیا ستمیکنند و پاسخ س نیشوند تا شروع به ساخت انسول یزیتوانند دوباره برنامه ر یدر بدن م یخاص یچگونه سلول ها

خود هستند )و  هیژن هنوز در مراحل اول شیرایو درمان با و یکه ژن درمان یدر حال کنند. یم جادیا T1Dکه  یینکنند، مانند آنها

در  T1Dدرمان  یبرا یادیز یدهایاز موارد را متوقف کرده است(، ام یاریبس [COVID-19] 19 روسیکروناو یماریب یریگهمه

 ما وجود دارد. کینزد ندهیآ

 

https://www.healthline.com/health/diabetes/gene-therapy-for-type-1-diabetes#takeaway 


