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 .بخشد یبهبود م یمادرزاد یینایدر شب را در بزرگساالن مبتال به ناب دیبه سرعت د یژن درمان

 

بزرگساالن مبتال  ا،یلوانیپرلمن در دانشگاه پنس یدر دانشکده پزشک Scheieبه گفته محققان موسسه چشم 

بهبود قابل  ،یشیآزما یژن درمان افتیدرچند روز پس از  یط ،یدر دوران کودک یینایناب یکینوع ژنتبه 

 را تجربه کردند.در شب  دیداز  یتوجه

جهش در از  یناش یمادرزاد یکور کیبودند،  Leber (LCA) یمادرزاد سیمبتال به آموروز مارانیب

 .GUCY2Dژن 

 گزارش شده است،  iScienceآنها در مجله  یهاافتهیکه  محققان

به  ینیبال ییمطابق با پروتکل کارآزما ،کندینسخه سالم ژن را حمل م DNAرا که  AAV یژن درمان

 دادند. لیتحو مارانیاز ب کیهر  یچشم برا کی هیشبک

در چشم تحت درمان با  یینایب یدر عملکردها یادیز شیافزا ماریچند روز پس از درمان، هر ب یط در

 نشان داد. یا لهیم ینور رندهیگ یواسطه سلول ها

در نور کم را  دید یانسان برا تیظرف نیشتریبه شدت به نور حساس هستند و ب یا لهیم یسلول ها 

 دهند. یم لیتشک

 

 



 : دیگویم ق،یتحق می. جاکوبسون، سرپرست تیج ساموئل

تا  LCAموارد  یانتقال نور در برخ یاساس یمولکول یهانیکه ماش دهدینشان م زیانگجانیه جینتا نیا»

تحت درمان ژن  ،یینایها نابپس از دهه یحت توانندیم نیو بنابرا مانند،یم ینخورده باقدست یادیحد ز

 در پن. ی. .، استاد چشم پزشکرندیقرار گ یدرمان

LCA رینفر را تحت تاث کینوزاد  40000 از هر با  یاست که تقر یمادرزاد یینایناب نیتر عیشااز  یکی 

 دهد.  یقرار م

 مارانیب نیباشد، اما همه ا متفاوت گرید ماریبه ب LCA ماریب کیتواند از  یم یینایاز دست دادن ب درجه

ژن وجود دارد که اختالل در  نیاز دوج شی. بستنده یینایب دیشد یدچار ناتوان یزندگ هیاول یاز ماه ها

 شود. LCAتواند باعث  یعملکرد آنها م

 ازیمورد ن یدیکل نیپروتئکه  یژن، است GUCY2Dاز جهش در  یناش LCAدرصد از موارد  20از  شیب

 یعصب یهاگنالیکه نور را به س یندیفرآ -" "آبشار انتقال نور یرا برا هینور شبک رندهیگ یهاسلولدر 

 .کندیکد م - کندیم لیتبد

دارند  لیتما LCAشکل از  نیمبتال به ا مارانینشان داده است که ب یقبل یربرداریتصو مطالعات

که  دهدیکه نشان م له،یاز م یدر مناطق غن ژهینسبتا  حفظ شده داشته باشند، به و ینور رندهیگ یهاسلول

با  هیاول جیدوباره کار کند. نتا تواندیم یعملکرد GUCY2Dدر صورت وجود  لهیبر م یمبتن یانتقال نور

 سازگار بود. دهیا نیکه سال گذشته گزارش شد، با ا ،یژن درمان نییپا یدوزها

 32زن  کیساله و  19مرد  کیاستفاده کردند،  ماریدر دو ب یاز ژن درمان یباالتر یدوزهامحققان از 

داشتند،  یینایعملکرد ب یتا حد مارانیداشتند. در نور روز، ب لهیبر م یمبتن ییناینقص ب ژهیساله، که به و

 ینور تینا بودند، با حساسیناب یاما در شب آنها به طور مؤثر شدند،یاگرچه به شدت دچار اختالل م

 .یعیبرابر کمتر از حد طب 100000تا  10000حدود 

با  توانیشده را مچشم درمان نیانجام دادند، بنابرا ماریچشم در هر ب کی یدرمان را فقط برا نیا محققان

هو،  یتوسط دکتر آلن س هیشبک یکرد. جراح یریگکرد تا اثرات درمان را اندازه سهینشده مقاچشم درمان

 شد. امانج لزیچشم و مارستانیدر دانشگاه توماس جفرسون و ب یاستاد چشم پزشک

تر به نور حساسکم طیهزاران بار در شراشده درمان یهاچشم مار،ینشان داد که در هر دو ب هاشیآزما

 .را اصالح کردند هیاول یینایب صینقا یتوجهنور شدند و به طور قابل

 مارانیب یعملکرد دیبه نور و د تیحساس یریاندازه گ یمکمل براروش  9محققان در مجموع از  

 یرارادیپاسخ غ شیکم نور و آزما طیاتاق در شرا یناوبر یهاشامل آزمون مهارت نهایااستفاده کردند. 

 مردمک به نور بود.

در چشم تحت درمان با  یینایب یدر عملکردها یادیز شیافزا ماریچند روز پس از درمان، هر ب یدر ط

 است یعموم تیدر مالک رینشان داد. تصو یا لهیم ینور رندهیگ یواسطه سلول ها



و در نور کم نشان دادند و  لهیبر م یمبتن دیرا در د یاعمده یهاشرفتیبه طور مداوم پ هاشیآزما نیا

 شان اشاره کردند، رهروزم یدر زندگ یبه بهبود عملکرد نیهمچن مارانیب

 «.دهند صیتشخ یکیو افراد را در تار اءیاش توانندیاکنون م»مانند 

 "به همان اندازه که سرعت بهبود پس از درمان قابل توجه بود.

 دادند. یرا نشان م یریقابل اندازه گ یدر حال حاضر اثربخش ماری، هر دو بدر عرض هشت روز 

را  لهیبر م یمبتن ینور رندهیگ یعملکردها GUCY2D یدرمانژنکه  کندیم دییتأ جیمحققان، نتا یبرا

 لهیبر م یمبتن دتریبا اختالل عملکرد شد GUCY2D-LCA مارانیبکه  دهدیو نشان م کندیم یابیباز

 درمان خواهند برد. نیسود را از ا نیشتریاحتماال  ب

و نظارت بر آنها  LCA یدهایکاند یغربالگردر  یا لهیم دید یریبر اندازه گ دیاست که با نیا یعمل امیپ

 شود. دیتاک یدرمان ییدر طول کارآزما

مبتال به  مارانیاز ب یکه در برخ کندیم دیقابل توجه تأک تیواقع نیبر ا نیهمچن هاافتهیگفته محققان،  به

 یادیتا حد ز کنندیرا واسطه م یینایکه ب هیشبک یسلول یهاشبکه ،یمادرزاد یینایب دیاز دست دادن شد

دارند.  ازیاز دست رفته ن نین پروتئیتامشروع دوباره فقط به  یو برا مانندیم یزنده و دست نخورده باق

 کمتر بالفاصله. ای

 خالصه

 شد یبازساز یمادرزاد یینایها نابپس از دهه یدر شب در روزها یینایب

 راتییرا به تغ طیمح یمرئ نور شود که یشروع م هیشبک یبه مغز با آبشار انتقال نور یینایب گنالیس

 کند.  یم لیتبد ییایمیش

 .ردیگیم جهینت کند،یم رفعالیآبشار انتقال نور را غ یهانیکه جهش پروتئ یهنگام یینایاختالل ب

از جهش در ژن  ی، ناشLeber congenital amaurosis (LCA) ،یموروث دیشد یینایناب کی

GUCY2D دیدر تول یاست که منجر به نقص مولکول GMP یرسان انتقال نور م امیپ نیدوم ،یحلقو 

 شود.

. هر میژن بودند مورد مطالعه قرار داد تیرا که تحت درمان تقو GUCY2D-LCAمبتال به  ماریدو ب ما

 داشتند. یا لهیم ینور رندهیبر گ یدر شب مبتن دیدر د یادیقبل از مداخله، نقص ز ماریدو ب

کرد. بهبود  رییتغ یریبه طور چشمگ ماریدر هر دو ب یا لهیم دیچند روز پس از درمان، د یط در

 log10واحد  3از  شیاز حد به ب شیبا واکنش ب مارانیب نیدر ا یعملکرد یینایو ب یینایعملکرد ب

 بود. یا لهیسالم م دیبه د کیکه نزد دیبرابر( رس 1000)

و رفتار در  یینایتا قشر ب هینور شبک رندهیاز گ دهیچیپ یمولکول یرهایمس عیسر یفعال ساز نیبنابرا

 است. ریامکان پذ دنیو خواب یدهه ناتوان نیپس از چند یحت مارانیب
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