برندگان جایزه نوبل شیمی ۲۰۲۰

امانوئل چارپنتیر
جنیفر دودنا
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مقدمه:
جایزهی نوبل شیمی سال  2020به طور مشترک به امانوئل چارپنتیر و جنیفر دودنا به دلیل تحقیقات خود بر
روی ویرایش ژنوم و ابداع روشی که به نام "قیچیهای ژنتیکی" شهرت دارد اهدا شد .آنها ششمین و هفتمین
زنانی هستند که در تاریخ اهدای جایزه نوبل شیمی موفق به دریافت آن شده اند .مبلغ نقدی جایزه نوبل شیمی
ده میلیون کرون سوئدی معادل یک میلیون و صد هزار دالر است که میان این دو دانشمند تقسیم شد.
این دو دانشمند یکی از بهترین راه ها برای دستکاری ژنتیکی یعنی استفاده از قیچی های  CRISPR/Cas9را
کشف کردند .قیچی ژنتیکی روشی است که از آن برای بریدن و جدا کردن یک ژن معیوب استفاده میشود .این
تکنولوژی کمک میکند تا با حذف ،اضافه یا جایگزین کردن بخشی از ژنوم ،آن را ویرایش و اصالح کرد .با استفاده
از این روش پژوهشگران می توانند  DNAحیوانات ،گیاهان و میکروارگانیسم ها را با دقت زیاد تغییر دهند .امروزه
از این تکنولوژی برای یافتن راهی برای درمان سرطان نیز بهره برده می شود.
به طور کلی ،برای درک بهتر مکانیزم های زیستی پژوهشگران نیاز دارند تا ژن های موجود در سلول ها را اصالح
کنند .این کار تا قبل از کشف این فناوری بسیار زمانبر ،مشکل و گاهی غیر ممکن بود .با استفاده از فناوری
 CRISPR/Cas9در حال حاضر امکان تغییر کدهای زیستی تنها در طول چند هفته امکان پذیر است .به گفته ی
پژوهشگران این فناوری نه تنها انقالبی در پایه های علوم زیستی بوجود آورده بلکه از راه دستکاری ژنتیکی
محصوالت کشاورزی و همچنین محصوالت پژشکی برآمده از این فناوری زندگی تمامی انسان ها تحت تأثیر قرار
خواهد گرفت.
مانند بسیاری از کشفیات در علوم این کشف نیز اتفاقی بدست آمد .هنگامی که امانوئل چارپنتیر و جنیفر دودنا
سیستم ایمنی باکتری استرپتوکوک ( )Streptococcusرا بررسی می کردند ،یک ابزار مولکولی را کشف کردند که
می توانست برای ایجاد برش های دقیق در مواد ژنتیکی مورد استفاده قرار گیرد و بازنویسی کدهای زیستی را به
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راحتی امکانپذیر کند .چارپنتیر کشف خود را در سال  2011به چاپ رسانید .در همان سال او همکاری خود با
دودنا که متخصص در قسمت  RNAبود را آغاز کرد .این دو دانشمند در کنار هم قیچی ژنتیکی باکتری را در یک
لوله آزمایشگاهی بازآفرینی کردند .آنها عالوه بر این ساختار مولکولی قیچی را هم ساده کردند تا استفاده از آن
آسان تر شود .قیچی های ژنتیکی کریسپر در شکل طبیعی خود  DNAرا از ویروس ها تشخیص می دهند ،اما
آنها ثابت کردند که می توان آنها را کنترل کرد ،به طوریکه بتوانند هر مولکول  DNAرا در یک مکان از پیش
تعیین شده برش دهند.
از زمان کشف قیچی ژنتیکی  CRISPR/Cas9توسط این دو دانشمند ،استفاده از آن به سرعت گسترش یافته
است .این روش به بسیاری از کشفیات مهم در تحقیقات پایه کمک کرده و در علم پزشکی هم آزمایش های بالینی
روی روش های جدید درمان سرطان به واسطه استفاده از این روش پیشرفت قابل مالحظه ای داشته است .این
تکنولوژی عالوه بر این احتماالً در بهبود و حتی عالج بیماری های موروثی هم تأثیرگذار خواهد بود .در حال حاضر
تحقیقات در رابطه با قابلیت استفاده از این روش در درمان کم خونی داسی شکل که یک اختالل خونی است در
جریان می باشد.
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سوابق علمی برندگان نوبل شیمی ۲۰۲۰
 -1امانوئل چارپنتیر
امانوئل چارپنتیر ،محقق میکروبیولوژی ،ژنتیک و زیست شیمی ،در روز  11دسامبر سال  19۶۸در فرانسه متولد
شد و اکنون در واحد علوم پاتوژن های مؤسسه ماکس پالنک واقع در آلمان مشغول به کار است.
Average citations

h-index

Total Publications

109

43

162

چارپنتیر از سال  199۳تا  199۵بعنوان دستیار آموزش دانشگاه در دانشگاه پیر و ماری کوری ( Pierre and

 )Curie Marie Universityفعالیت داشت .سپس به ایاالت متحده نقل مکان کرد و بعنوان دانشجوی دکتری در
دانشگاه راکفلر ( )The Rockefeller Universityدر نیویورک مشغول به کار شد .در آنجا چارپنتیر در آزمایشگاه
میکروبیولوژی الین توومانن بررسی کرد که چگونه پاتوژن استرپتوکوک از عناصر ژنتیکی متحرک برای تغییر ژنوم
خود استفاده میکند .مطالعات او همچنین به نشان دادن چگونگی مقاومت به ونکومایسین در استرپتوکوک کمک
کرد .او سپس بعنوان دستیار دانشمند تحقیقاتی در مرکز پزشکی دانشگاه نیویورک و در آزمایشگاه پامال کاوین،
زیستشناس سلول های پوستی عالقه مند به دستکاری ژن پستانداران مشغول به کار شد .او مقاله ای منتشر کرد
که در آن به بررسی تنظیم رشد مو در موشها پرداخته است.
پس از پنج سال در ایاالت متحده ،چارپنتیر به
اروپا بازگشت و رئیس آزمایشگاه و استاد مهمان
در انستیتوی میکروبیولوژی و ژنتیک دانشگاه
وین شد .در سال  201۵نیز چارپنتیر پیشنهادی
را از طرف انجمن ماکس پالنک آلمان برای
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عضویت علمی در انجمن و مدیر مؤسسه زیست شناسی عفونت ماکس پالنک در برلین پذیرفت و از سال 201۸
وی مؤسس و مدیر عامل واحد ماکس پالنک برای علوم پاتوژن ها است .این برنده نوبل  7مقاله در نشریات نیچر
و ساینس منتشر کرده و یکی از مقاالت وی در نشریه ساینس ،تاکنون بیش از  ۵۸00استناد دریافت کرده است.
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 -2جنیفر دودنا
Average citations

h-index

Total Publications

157

99

284

جنیفر دودنا در روز  19فوریه سال  19۶۴در واشنگتن آمریکا متولد شد .او اکنون در دانشگاه کالفیرنیا ،برکلی
مشغول به فعالیت است .دودنا لیسانس خود را در رشته شیمی از کالج پومونا و دکتری خود را در رشته زیست
شیمی از دانشگاه هاروارد با پژوهش روی ریبوزیم و زیر نظر جک ژوستاک دریافت کرد .پس از آن ،فوق دکتری
خود را با راهنمایی توماس چک در دانشگاه کلرادو بولدر گذراند.

دودنا فعالیت های بنیادی در بیوشیمی و ژنتیک انجام داده و
جوایز و فلوشیپ های معتبر بسیاری را دریافت کرده است .در
خارج از جامعه علمی ،وی بعنوان یکی از  100فرد با نفوذ در
سال  201۵معرفی شده است .در سال  2017او نویسنده اصلی
کتاب "شکافی در آفرینش ،ویرایش ژن و قدرت تصورناپذیر برای کنترل تکامل" بود ،گزارشی از یک پیشرفت
بزرگ علمی که هدف آن عموم مردم بود و بالفاصله به دنبال کشف منتشر شد .این دانشمند تاکنون  ۴۵مقاله
در نشریات نیچر و ساینس منتشر کرده است.
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