داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻤﺮ ﮔﻮﻧﻪ ای از ﮐﺮم ﻫﺎ را ﺗﺎ  ۵ﺑﺮاﺑﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ دادﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﺟﻤﻌﻪ ۲۰ ،دی ۱۳۹۸
اﮔﺮ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺟﻤﻌﯽ از
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺰارش داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻔﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ دﺳﺖ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ .در واﻗﻊ ﺗﻼش ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻧﻮﻋﯽ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ زﻧﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮش ﭘﻨﺞ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻃﺒﯿﻌﯽ اش اﺳﺖ؛ ﺧﺒﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻓﻌﻼ در ﻣﻮرد ﮐﺮم ﻫﺎ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺧﻮد را روی ﮔﻮﻧﻪ ای از ﮐﺮم ﻫﺎی ﻧﻤﺎﺗﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم C.
 elegansﭘﯿﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻠﻮل ﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮر را ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﻠﯿﺪ ﺣﯿﺎت
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت زﯾﺮ و رو ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم دو دﺳﺘﮑﺎری وﯾﮋه روی ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺳﻠﻮل ﮐﺮم ﻫﺎ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻋﻤﺮ آﻧﻬﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪود  ۵۰۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮑﺎری ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﻃﻮل ﻋﻤﺮ
آﻧﻬﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ داد اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ اﺧﯿﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .در واﻗﻊ داﻧﺸﻤﻨﺪان
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ دو ﺟﻬﺶ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ را ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه در اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ
ادﻏﺎم ﮐﺮدﻧﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی اﺻﻼح ﺷﺪه ﻋﻤﺮ ﮐﺮم را دوﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ
دﯾﮕﺮی ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺟﺎﻧﻮر ﺗﺎ  ۳۰درﺻﺪ دﯾﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس& ﻃﺒﻖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﻋﻤﺮ ﮐﺮم ﻫﺎی دﺳﺘﮑﺎری ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱۳۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
ﯾﺎﻓﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﺮ  ۵۰۰درﺻﺪی آﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ دو ﺟﻬﺶ
ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ اﺛﺮ ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪﻧﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای را ﺑﻪ ﺑﺎر آوردﻧﺪ.
ﺟﺎرون روﻟﯿﻨﺰ از ﻣﻮﻟﻔﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در اﯾﻨﺒﺎره ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

اﺛﺮ ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ واﻗﻌﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﭘﯿﺮو ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﺟﻮاب ﻣﻮرد
اﻧﺘﻈﺎر را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺎﻻ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ روﯾﺎی ﻗﺮص ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﺮ را در ذﻫﻨﺘﺎن ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز راه درازی در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن آزﻣﺎﯾﺶ اﯾﻦ روش روی اﻧﺴﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

