ﺑﺸﺮ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺣﯿﺎت ﻓﺮا زﻣﯿﻨﯽ و ﺑﻌﺪ
ﭼﻬﺎرم ﺣﯿﺎت  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | دوﺷﻨﺒﻪ ۳۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۴
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ده ﻫﺎ اﮔﺰوﭘﻠﻨﺖ در اﯾﻦ ﮐﻬﮑﺸﺎن ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ از ﭘﺘﺎﻧﺴﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻮاﻟﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﯿﺸﻤﺎری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
در  100ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﻬﮑﺸﺎن دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻧﺲ آﻧﮑﻪ در آﻧﺴﻮی اﯾﻦ ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ ﺣﯿﺎت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر
ﻫﻢ ﺧﻮب اﺳﺖ اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ آن ﻗﻄﻌﺎ ﮐﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻋﻠﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﺣﯿﺎت ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﺮازﻣﯿﻨﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺮﯾﺴﺘﻮف آداﻣﯽ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﯿﮑﺮﺑﯿﻮﻟﻮژی و ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ در داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن ،اﯾﻦ
ﺣﯿﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ آن ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺸﺨﯿﺼﺶ
دﻫﯿﻢ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺣﯿﺎت ﻓﺮازﻣﯿﻨﯽ ﺑﺪاﻧﯿﺪ.

ورای ﺣﯿﺎت ﮐﺮﺑﻨﯽ

ﮐﻞ ﺣﯿﺎت زﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺮﺑﻦ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺪام ﻫﺎی زﻧﺪه را ﻣﯽ
ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺸﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻔﺸﺎن ﺷﺪه ﺣﺎوی اﺗﻢ ﻫﺎی ﮐﺮﺑﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﺗﻢ ﻫﺎ

ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻧﺪ.

ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ،ﺣﯿﺎت روی اﯾﻦ ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ ﺣﻮل اﮐﺴﯿﮋن ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ :ﮔﯿﺎﻫﺎن دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ را

درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده )ﯾﮏ اﺗﻢ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﺎ دو اﺗﻢ اﮐﺴﯿﮋن( و اﮐﺴﯿﮋن را ﺑﯿﺮون ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﮔﺎز
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻨﻔﺲ و ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
اﻣﺎ دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎل ﺣﯿﺎت ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻮاد دﯾﮕﺮی
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺳﺎده و ﺧﻮب در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻣﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ اﺗﻢ

ﮐﺮﺑﻦ و ﭼﻬﺎر اﺗﻢ ﻫﯿﺪروژن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه.

ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎﯾﺘﺎن )ﻣﺎه زﺣﻞ( را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﻤﻠﻮ از درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎی ﭘﺮ ﺷﺪه از ﻣﺘﺎن ﻣﺎﯾﻊ
اﺳﺖ و ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻨﯽ از اﮐﺴﯿﮋن را در ﺧﻮد دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪه
ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺷﮑﺎﻟﯽ از ﺣﯿﺎت را ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺘﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮ از ﮔﻮﻧﻪ ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روی زﻣﯿﻦ ﺷﺎﻫﺪش ﻫﺴﺘﯿﻢ ،در ﺧﻮد ﺟﺎی دﻫﻨﺪ.
ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﯿﺎت در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای
ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻮﻧﻪ ای از ﺣﯿﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد اوﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ای از ﺣﯿﺎت ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺎه وﺟﻮد دارد ﯾﺎ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺷﯿﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ و در ﺟﻬﺎن

ﻫﺎی دﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﻧﺸﻮﯾﻢ.
آداﻣﯽ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن روی روﺷﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وی روش ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺧﻮد را در
ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺎه آورﯾﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﯿﺰﯾﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ در ﺑﺎﻟﺘﯿﻤﻮر ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ اراﺋﻪ ﮐﺮد.

ﻣﻀﻤﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﯿﺎت

آداﻣﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﺷﮑﺎل ﺣﯿﺎت در ﮐﻞ ﻫﺴﺘﯽ آن را در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻮﻋﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﺣﯿﺎت ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺴﺎن ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و
ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ ،راه ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﯿﺎت در دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺎرات و ﻗﻤﺮﻫﺎ ﻫﻤﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ آن ﺣﯿﺎت ﺷﯿﻤﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ زﻣﯿﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ
ﮔﺮدد.
ﻻزم اﺳﺖ ﯾﺎدآوری ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ آداﻣﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ راه زﯾﺎدی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه و
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ آن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﺷﮑﺎل ﺣﯿﺎت )در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ
ای( را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و آن ،ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ اﻃﻼﻋﺎت.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن
ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی زﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎﻣﺶ دﻫﻨﺪ.

اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در داﺧﻞ ژﻧﻮم )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺗﻤﺎم ژن ﻫﺎ( ﻫﺮ ارﮔﺎﻧﯿﺰم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﮏ روش
ﺧﻮب ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺟﺰای ﺟﺪای از ﻫﻢ ﯾﺎ ذرات
در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﺑﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮد از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ آداﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ از  DNAاﻧﺴﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺣﺎوی ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن از اﯾﻦ
ﺑﯿﺖ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ و روش ﺗﮑﺎﻣﻞ ارﮔﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺑﺎزﺳﺎزی اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﮔﺬر زﻣﺎن
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺰرگ

ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﯿﺎن اﻃﻼﻋﺎت ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه
در ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی اﻧﺪام ﻫﺎی زﻧﺪه و آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺷﯿﺎء ﻏﯿﺮ زﻧﺪه ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آداﻣﯽ ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎی اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻟﮕﻮﻫﺎ ﺑﮕﺮدﯾﻢ .ﺑﺮﺧﻼف
ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ )درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ
ﮐﻪ ﺗﻮاﻟﯽ ﻫﺎی  DNAﺧﻮد را ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ( ،اﺷﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت ﻧﺪارﻧﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ از
اﻃﻼﻋﺎت را در ﺧﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻨﺎوب ﻣﻨﻈﻢ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﺎوب ﻫﺎی ﺗﮑﺮاری از اﻃﻼﻋﺎت را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ دﺷﻮارﺗﺮ از ﮔﻔﺘﻨﺶ اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در داﺧﻞ ﺧﺎک
دﯾﮕﺮ ﻗﻤﺮﻫﺎ و ﺳﯿﺎرات ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪی را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﺰده اﺳﺖ.
در واﻗﻊ ﮐﺎوﺷﮕﺮﻫﺎی ﻣﺮﯾﺦ ﭘﯿﻤﺎی ﻧﺎﺳﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی روش ﻣﻄﺮح ﺷﺪه از ﺳﻮی
آداﻣﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻ ﮐﺎوﺷﮕﺮی روی ﻣﺎه ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺎرات وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

ﻗﻠﻤﺮو ﭼﻬﺎرم ﺣﯿﺎت

ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺸﻒ ﺣﯿﺎت ﻓﺮازﻣﯿﻨﯽ در ﺧﺎک دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎن ﻫﺎ دور از ذﻫﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ،
داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻣﯿﺪ دارﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﻮﻋﯽ از ﺣﯿﺎت ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن آن را ﮐﺸﻒ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ.
در ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ،2014ﺗﯿﻤﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮک ژﻧﻮم ،آزﻣﺎﯾﺸﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ ﮐﻪ در
آن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻗﻠﻤﺮو ﭼﻬﺎرم ﺣﯿﺎت روی زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ ﮔﺸﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﻗﻠﻤﺮو از ﺣﯿﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از آرﮐﯽ ) ،(Archaeaﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ و
ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮﺗﯽ ) (eukaryoteو ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎ دارای ﺗﻨﺎوب ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ژن  RNAﺷﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را از دﯾﮕﺮی ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ دﻫﺪ.

اﻣﺎ ﺗﯿﻢ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮک ژﻧﻮم ﺑﺎور دارد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻗﻠﻤﺮو ﭼﻬﺎرﻣﯽ ﻫﻢ در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﺎوب RNA
آن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت از ﭼﯿﺰی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻼ دﯾﺪه اﯾﻢ.
ادی راﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ» :ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﺟﺪﯾﺪ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی
ژﻧﻮﻣﯿﮏ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ آﻧﻬﺎ ﻗﺎدرﯾﻢ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ از داده ﻫﺎ را اﯾﺠﺎد و ﮐﻨﮑﺎش ﮐﻨﯿﻢ و
ﺣﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﻔﺎوت از ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی اﻣﺮوزﻣﺎن اﺳﺖ«.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺗﯿﻢ ﻣﺬﮐﻮر در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ژن ﺳﻠﻮل ﻫﺎﯾﯽ ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ در اﺷﮑﺎل ﮐﻮﭼﮏ
ﺣﯿﺎت وﺟﻮد دارﻧﺪ و از  2.3ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻮﺟﻮد در
ﺟﻮ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﺎﻦ ﺗﺮ از ﻣﯿﺰان اﻣﺮوزی اش ﺑﻮد.
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد اﮐﺴﯿﮋن در آن دوران ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد )از ﻟﺤﺎظ
ژﻧﺘﯿﮑﯽ( از ﺣﯿﺎت ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺳﯿﺎرات دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﮐﺴﯿﮋن ﭘﺎﻦ ﺷﺎﻫﺪش ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﺎزه ﺣﯿﺎت ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺨﻪ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ از »ﻣﺎده ﺳﯿﺎه« اﺳﺖ.
اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت روی زﻣﯿﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻋﻮاﻟﻢ دﯾﮕﺮ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه ،اﻣﺎ

ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ،ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

