Tạo ra chuột “đại lực sĩ”
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Các nhà khoa học Thuỵ Sĩ vừa tạo ra một con chuột có những cơ bắp mạnh gấp 2 lần những
con chuột thường bằng cách lấy đi một gene của nó.

Các nhà khoa học thuộc Phòng thí nghiệm Sinh lý học các hệ tích hợp (Laboratory of
Integrative Systems Physiology) tại Lausane, Thuỵ Sĩ, họ đã hợp tác nghiên cứu với Trường ĐH
Lausane và Viện Salk tại California, HoaKỳ đã tạo ra một sản phẩm thí nghiệm rất thú vị. Đó là
một con chuột, đặt tên là “Chuột đại lực sĩ” (Mighty Mouse) như tên gọi của nhân vật chuột trong
bộ phim hoạt hình nhiều tập, nhìn bề ngoài thì chẳng khác những con chuột thường gặp chút
nào nhưng khoẻ hơn, nhanh hơn và có thể chạy một quãng đường dài gấp đôi đồng loại mà
không hề có dầu hiệu mệt mỏi.

Trang Foxnews cho hay, để tạo ra các “siêu chuột” này, họ đã làm giảm chức năng của một
gene ức chế tự nhiên của chúng - gọi là gene NCoR1 – mà họ cho rằng chịu trách nhiệm điều
chỉnh sức chịu đựng của các cơ bắp.

Theo công bố của các tác giả đăng trên Tạp chí Cell, khi ở một động vật mà không có gene
này, các mô của cơ bắp của nó sẽ phát triển một cách có hiệu quả hơn nhiều. Kết quả tương tự
các tác giả cũng quan sát thấy ở những con giun.

Từ kết quả nghiên cứu, các nhà khoa học đề xuất nếu thực hiện trên người, họ có thể dùng kỹ
thuật này để chữa cho những bệnh nhân bị thoái hoá cơ bắp liên quan đến tuổi tác hoặc do di
truyền.
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Nhà nghiên cứu Johan Auwerx nói: &quot;Chúng tôi tin rằng có thể áp dụng kỹ thuật này để
điều trị bệnh yếu cơ của người cao tuổi khiến họ đứng không vững, thường xuyên bị ngã, chân
tay yếu đuối, phải tập luyện và điều trị rất kiên trì. Ngoài ra, chúng tôi nghĩ phương pháp còn có
thể là cơ sở để triển khai cách điều trị bệnh loạn dưỡng cơ (muscular dystrophy) do di truyền”.

Tuy nhiên các nhà khoa học cũng cảnh báo là: Chắc chắn kết quả nghiên cứu của họ cũng
hấp dẫn đối với những nhà thể thao. Nó có thể làm các vận động viên áp dụng như một thứ
doping, làm tăng sức mạnh của cơ bắp nên có thể áp dụng để nâng cao các thành tích thể thao
mà các phương tiện kiểm tra hiện nay bất lực.

“Điều quan trọng đối với các ủy ban chống doping trong những cuộc thi đấu là các vận động
viên không được phép can thiệp vào gene một cách trái phép nhằm tạo ra các kỷ lục không
trung thực”, ông Awerx nói thêm.

Theo Foxnews, Vietnamnet
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