ژاﭘﻨﯽ ﻫﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺪد ﺗﻌﺮق و رﺷﺪ ﻣﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۵
ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﺒﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺘﺎن ﺧﻮرده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ اﻧﺪازه آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ واﻗﻌﯽ ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﻤﯽ

ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ژاﭘﻨﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺘﯽ را در ﻣﺤﯿﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺸﺖ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻫﺎی ﻣﻮ ،ﺣﺎوی ﻏﺪه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺮق و ﭼﺮﺑﯽ اﺳﺖ.
روش ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺰاق دﻫﺎن ﻣﻮش را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ
و در اداﻣﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻮﺳﺖ درآورده اﻧﺪ .در

اداﻣﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﺸﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﻮش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪﻧﺸﺎن دﭼﺎر ﻧﻘﺺ ﺑﻮده ﭘﯿﻮﻧﺪ
داده ﺷﺪه و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ در آن رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ در ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﺸﺖ ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻧﺪﮐﯽ وﺣﺸﺘﻨﺎک اﺳﺖ و ﺷﮑﻠﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ زﮔﯿﻞ دارد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﮔﺮ

ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﮕﻮﻢ ،در ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮده ،رﻓﺘﺎری ﻋﺎدی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺪن ﻣﻮش ﻧﯿﺰ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ راه درازی را ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮ ﺷﺪن در ﭘﯿﺶ دارد و ﻓﻌﻼ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آن را وارد
ﻓﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮآورد ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ روی اﻧﺴﺎن ﻇﺮف
 10ﺳﺎل آﺗﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ روی اﻧﺴﺎن ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﻮد ،اﻧﻔﺠﺎری در دﻧﯿﺎ ﭘﺰﺷﮑﯽ رخ
ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﭼﻨﺎﭼﻪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺪن ﺷﻤﺎ دﭼﺎر ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﺎﺻﯽ
ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﯾﻦ ﮐﺸﻒ ﭘﻮﺳﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺪون آﻧﮑﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺸﺨﯿﺼﺶ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

