اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﺐ  ۴۰ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ و
اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۶ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۷
ً
اﺧﯿﺮا ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ را از ﺟﺴﺪ  40ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﮐﺮه اﺳﺐ ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪه
ﻣﺤﻘﻘﺎن
اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ،ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ روز ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻧﻮری ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺑﺎﺷﯿﻢ.

اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﮐﻪ از ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﯽ روﺳﯽ و ﮐﺮه ای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺶ روی اﯾﻦ ﮐﺮه اﺳﺐ
ﻣﺬﮐﺮ» ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم« ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ :اﺣﯿﺎی ﻣﺎﻣﻮت ﻫﺎی ﭘﺸﻤﺎﻟﻮﯾﯽ ﮐﻪ
ﻫﺰاران ﺳﺎل از اﻧﻘﺮاض آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﺬرد.
در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﯾﺎﮐﻮﺗﺴﮏ روﺳﯿﻪ -ﺳﺮدﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺎن -ﻗﺮار دارد،
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای »ﺳﻠﻮل ﻫﺎی زﻧﺪه« را در ﺟﺴﺪ ﻓﺮﯾﺰ ﺷﺪه ﺟﺎﻧﻮری ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را در
ﯾﺨﺒﻨﺪان  30ﻫﺰار اﻟﯽ  40ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از دﺳﺖ داده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﺟﺴﺪ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮر در ﮔﻮداﻟﯽ ﺑﻪ
ﻧﺎم »دﻫﺎﻧﻪ ﺟﻬﻨﻢ« در ﺳﯿﺒﺮی ﮐﺸﻒ ﺷﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ،ﺗﻨﻬﺎ  20روز از ﻋﻤﺮش

ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ،ﭼﻄﻮر ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺟﺴﺪ اﯾﻦ
ﺟﺎﻧﻮر ﻃﯽ ده ﻫﺎ ﻫﺰار ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﮐﺮه اﺳﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎک ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ ده

ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ را ﮐﻨﺎر ﻣﯽ زدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮﮐﻨﻨﺪه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺎل ﻣﺸﮑﯽ رﻧﮓ و دم ﺣﯿﻮان ﺗﺎ
ﺣﺪودی از ﺗﺠﺰﯾﻪ در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺎﻣﻼ دﺳﺖ ﻧﺨﻮره ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،ﻣﺤﻘﻘﺎن
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ
ً
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ را از اﯾﻦ ﮐﺸﻒ ﻧﺎدر اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺮوﻓﺴﻮر
ﻫﻮاﻧﮓ وو ﺳﻮک ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻠﻮن ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ از ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ
روﺳﯿﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای دی ان ای زﻧﺪه در ﺟﺴﺪ ﮐﺮه اﺳﺐ ﺑﮕﺮدد .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »اﮔﺮ ﻣﺎ

ﻗﺎدر ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﻤﺎن را ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﻠﻮﻧﯽ از اﯾﻦ ﺣﯿﻮان ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد
ﺑﺴﺎزﯾﻢ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

