
 

 COVID-19دراسة جدیدة تقول إن تعدیل الجینات بتقنیة كریسبر یمكن أن یدمر 
 2021ایلول  3

الناتجة عن متغیر دلتا ، فمن األھمیة بمكان أن یكون لدینا عالجات   COVID-19نظًرا ألننا نواجھ ارتفاًعا ھائالً في إصابات 
. إنھ ألمر رائع أن تعلم أنھ یمكن تطبیق تقنیة كریسبر المذھلة  COVID-19أفضل ألولئك الذین تتعرض حیاتھم لتحدیات عدوى 

 IMWGھي محور العرض التقدیمي الرئیسي في قمة  CRISPR. (كانت منھجیة COVID-19لتحریر الجینات لعالج عدوى 
 ). 2019لعام 

 
 CRISPRبحث جدید بتقنیة 

ان في مركز بیتر ماكالوم للسرطان في أسترالیا في مجلة نیتشر. نُشرت للتو دراسة مثیرة من برنامج علم األحیاء المناعي للسرط 
٪  98، یظھر أنھ من الممكن "إسكات" أو تدمیر أكثر من  Cas13مع اإلنزیم البكتیري  CRISPRباستخدام تقنیة تحریر الجینات 

 الفیروس.  RNAعن طریق القضاء على  COVID-19من إنتاج فیروس 
 

عد إلى عالج للمرضى من عام إلى عامین (ربما أكثر) ، لكن من المشجع بشكل ال یصدق أن ھذا قد  ستستغرق ترجمة ھذا النھج الوا
 . COVID-19یوفر نھًجا یمكنھ عالج جمیع المتغیرات الناشئة لـ 

اختراقًا محتمالً آخر. باستخدام إصدارات   Broadالتابع لمعھد    Feng Zhangیوفر البحث اإلضافي الجدید من مختبر 
 (مكون رئیسي في أدوات تحریر الجینات) ، تعمل العملیة بشكل أكثر كفاءة.  Cas13للغایة" من  "مضغوطة

،    Zhang"فائقة الصغر" التي طورھا  RNAمرة أخرى ، سوف یستغرق األمر وقتًا لتقییم التأثیر الكامل لزوج من أدوات تحریر  
 . CRISPRولكن ھذا یمكن أن یكون حقًا تقدًما كبیًرا في تطبیق تقنیة 

 
 الخالصة: 

ومتغیراتھ   COVID-19طفرة في عالج  COVID-19المطبقة على عدوى   CRISPRیمكن أن تكون تقنیة تحریر الجینات 
المحتملة العدیدة. من الجدیر بالذكر أن ھناك نوًعا آخر من كولومبیا یتم اإلبالغ عنھ اآلن من قبل منظمة الصحة العالمیة. من  

 د العدوى. یبقى أن نرى ما إذا كان سیكون أكثر إشكالیة من متغیر دلتا أم ال. شدی Muالواضح أن متغیر 
 

 COVID-19مشھد عالج 
، وھو أمر رائع. لكن أین نحن بالخیارات األخرى؟  COVID-19إلى خیارات عالج عدوى  CRISPRیمكن أن یضیف نھج 

ج التھابات الطفیلیات في األبقار (لیس الفیروسات ولیس  ظھر عقار یسمى إیفرمكتین في األخبار مؤخًرا. ھذا دواء یستخدم لعال
، وكانت النتائج سلبیة أو غیر حاسمة. أدانت إدارة الغذاء    COVID -19تجارب لتقییم اإلیفرمكتین لعدوى  10البشر!). كانت ھناك 

لعالیة من اإلیفرمكتین لھا  . الجرعات ا COVID-19والدواء األمریكیة بشدة استخدام اإلیفرمكتین في المرضى المصابین بعدوى 
 سمیة كبیرة. 

 من فضلك ال تنظر في استخدام اإلیفرمكتین.
 

 COVID-19توصیات 
 تظل التوصیات كما ھي بالنسبة لمرضى المایلوما: 

) في أقرب وقت  Modernaأو  Pfizer: احصل على التطعیم واحصل أیًضا على جرعة معززة (جرعة ثالثة من لقاح التطعیم 
، یوصى أیًضا بمتابعة معززة. تشیر البیانات األخیرة من إسرائیل إلى أن المعزز یمكن أن یكون مھًما ألن    J&Jلقاح ممكن. بعد 

 تنخفض من ستة إلى تسعة أشھر بعد التطعیم.  COVID-19مستویات األجسام المضادة لـ 
بنغالدیش مرة أخرى على التأثیر اإلیجابي الرتداء   : ارتِد قناًعا في جمیع حاالت الخطر. تؤكد دراسة جدیدة كبیرة جًدا مناألقنعة
 القناع. 

(خاصة إذا كان مستوى المجتمع لمتغیر دلتا مرتفعًا): تجنب الحشود واألماكن الداخلیة مع   الحد من التعرض المحتمل للفیروس
 مجموعات أكبر ، خاصة إذا كانت حالة التطعیم ألعضاء المجموعة غیر معروفة أو غیر مؤكدة. 

 
 منظور العام : ال

یجب توخي الحذر حتى نتجاوز االرتفاع الحالي لمتغیر دلتا. عالوة على ذلك ، یجب أن ندرك أنھ من المحتمل وجود "متغیرات  
أخرى مثیرة للقلق" ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمیة ومركز السیطرة على األمراض (مراكز السیطرة على األمراض). لذا ، ابق  

 ززات جدیدة متاحة. متیقًظا. ستصبح مع
من المؤسف أن الجدل الدائر في إدارة الغذاء والدواء بشأن الدور األوسع للمعززات قد أدى إلى استقالة اثنین من كبار المسؤولین في  

 برنامج اللقاح. نأمل أن تكون بیانات اللقاح واضحة ، ولن تكون القرارات المستقبلیة الضروریة مثیرة للجدل. 



 

المي ، یعد إطالق برامج التطعیم بشكل مكثف أمًرا ضروریًا لحمایة العدید من الفئات الضعیفة والحد من ظھور  على الصعید الع
 "المتغیرات المثیرة للقلق" التي سیكون لھا تأثیر عالمي. 

 ابق آمنًا. ابق قویا. سوف نتغلب على ھذا معا. 
 


