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מדענים יצרו תאי גזע הנושאים מחצית מהחומר
התורשתי
תא גזע דיפלואידי המכיל 46
כרומוזומים )מימין( ותא גזע
עוברי ייחודי הפלואידי עם 23
כרומוזומים )משמאל(
צילום :האוניברסיטה העברית
בירושלים

תאי גוף האדם נושאים דנ"א המחולק ל 46כרומוזומים המאורגנים ב23
זוגות ויוצרים עותק כפול של הגנום .לראשונה הצליחו מדענים מהאוניברסיטה
העברית ומאוניברסיטת קולומביה ליצור סוג חדש של תאי גזע עובריים מאדם,
הנושאים עותק אחד בלבד של הגנום
ynet
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שתף בפייסבוק
הדפסה
שלח כתבה

בירושלים :מדענים יצרו סוג חדש של תאי גזע עובריים הנושאים מחצית מהחומר התורשתי.
באוניברסיטה העברית הסבירו כי עד כה הוערך שרק תאי המין באדם יכולים להתקיים עם עותק
יחיד של הגנום ,דבר המאפשר הפריה בין שני פרטים .ממצאי המחקר ,המהווים דוגמה ראשונה
לתאי אדם המסוגלים להתחלק ולהתמיין עם עותק אחד בלבד של הגנום ,מתפרסמים הערב
)יום ד'( במאמר במגזין .Nature

הרשמה לדיוור
תגובה לכתבה
עשו מנוי לעיתון

המחקר התבצע בשיתוף פעולה מדעי בין פרופ' נסים בנבניסטי מהאוניברסיטה העברית
בירושלים ופרופ' דיטר אגלי מאוניברסיטת קולומביה ומוסד המחקר של הקרן לתאי גזע בניו
יורק .בהובלתו של תלמיד המחקר עידו שגיא ,הצליחו החוקרים לבודד את תאי הגזע העובריים
הייחודיים על ידי גירוי ביציות לא מופרות ,פעולה המדמה הפריה ומעוררת חלוקה תאית.
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עותקים של הגנום ו 46כרומוזומים .אולם ,במחקר הנוכחי בודדו תאי גזע הפלואידיים ,הנושאים
 23כרומוזומים בלבד .בדומה לתאי גזע דיפלואידיים ,צוות המחקר הראה שתאי הגזע החדשים
מסוגלים להתמיין לסוגי תאים שונים ,כמו תאי עצב ,תאי לב ותאי לבלב ,תוך שהם שומרים
לעצמם עותק אחד בלבד של כל כרומוזום .בניגוד למקובל בספרות ,הממצאים מדגימים כי
מספיק עותק בודד של כל גן על מנת לקבל תאי אדם בוגרים.
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בעולם במחקר תאי גזע והיה הראשון להדגים כיצד מתמיינים תאי גזע עובריים מאדם במבחנה.
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