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 سلول ها دارند یریبه معکوس کردن روند پ یشتریدانشمندان هجوم ب

 یریپ یها یماریمنجر شود که از ب ییها کیتواند به توسعه تکن یم ایتانیدر بر قاتیتحق

 کند یم یریجلوگ

که  یاپوست به گونه یهامجدد سلول یزیربرنامه یرا برا یکیکه تکن یبه گفته محققان

 یریسال روند پ 30تا  توانندیم تیاند، افراد در نهاتر هستند، ابداع کردهجوان اریبس ییگو

 یستیعلوم ز یقاتیسازمان تحق کیموسسه بابراهام،  قاتیتحق را به عقب برگردانند. یسلول

 یهاندن عملکرد سلولشود که با بازگردا ییهاکیمنجر به توسعه تکن تواندیم ج،یدر کمبر

در  .کندیم یریجلوگ یریپ یهایماریها، از بآن یکیولوژیتر و کاهش سن بمسن

 ییایمیاز مواد ش یبیتر در معرض ترکمسن یهازخم پوست، سلول یسازهیشب یهاشیآزما

جوان رفتار  یهاسلول هیشب شتریکرد که ب یزیربرنامه یاقرار گرفتند که آنها را به گونه

 دیقبالً محقق شده بود، اما کار جد نیا سن را حذف کرد. شیمرتبط با افزا راتییکنند و تغ

شد و سلول ها را  لیتکم - 50با  سهیروز در مقا 13 - یکوتاه تر اریبس یدر بازه زمان

 یریدرک ما از پ»: دیگویمحقق مؤسسه بابراهام، م ل،یگ تیلجیدکتر د جوان تر کرد. یحت

را به وجود آورده است  ییهاکیکرده است و تکن شرفتیدر دهه گذشته پ یدر سطح مولکول

 یانسان یهامرتبط با سن را در سلول یکیولوژیب راتییتغ دهدیکه به محققان اجازه م

مجدد  یزیربرنامه زانیتا م میخود اعمال کن شیرا در آزما نیا میما توانست کنند. یریگاندازه

گام بزرگ به جلو در درک ما  کیما نشان دهنده  جینتا .میخود را مشخص کن دیروش جد

نوبل است که  زهیبرنده جا کیبر تکن یمبتن دیروش جد است. یمجدد سلول یزیاز برنامه ر

 نیوالد یمیقد یهاسلول لیتبد یکه الهام گرفته از چگونگ - کنندیدانشمندان از آن استفاده م

" ی"لوح خال ینوع نهایا است. یادیبن یهاساخت سلول یجوان نوزادان برا یهابه بافت

گام به جلو  کیبابراهام نشان دهنده  قاتیتحق .یریپ یهستند، بدون نشانگرها یکیولوژیب

 ندیدر عوض، فرآ کند. یرا به طور کامل پاک نم یسلول اصل کیتکن نیا رایاست ز

تر جوان نیب یتا تعادل سازدیو محققان را قادر م شودیمتوقف م یمجدد تا حد یزیربرنامه

 دایخود پ یتخصص یحال حفظ عملکرد سلول نیو در ع یکیولوژیها از نظر بکردن سلول

جوان شده در بهبود  یهارا نشان داد که سلول یادوارکنندهیام یهانشانه شیآزما نیا کنند.

 یشتریکالژن ب یهانیمجدد، پروتئ شدهیزیربرنامه یهاسلول .کنندیها بهتر عمل مزخم

 ندیکه تحت فرآ ییهابا سلول سهیدر مقا کند،یها کمک مکردند که به بهبود زخم دیتول

 یقیتشو ریمشاهده کردند که روش آنها تأث نیمحققان همچن مجدد قرار نگرفتند. یزیربرنامه

شامل ژن  نهایا سن دارد. شیها و عالئم مرتبط با افزا یماریمرتبط با ب یژن ها ریبر سا

APBA2مرتبط است، و ژن  مریآلزا یماری، که با بMAFنقش  دیآب مروار جادی، که در ا



مجدد هنوز به طور کامل شناخته  یزیبرنامه ر سمیحال، محققان گفتند که مکان نیبا ا دارد.

 ایاح یها در پزشک افتهیتواند باعث سرطان شود، و قبل از اعمال  یم راینشده است، ز

سوال  کی یریمعکوس کردن روند پ یچگونگ .ردیقرار گ یمورد بررس شتریب دیکننده با

را به خود جلب کرده  یمیعظ یگذار هیتوجه و سرما ریاخ یاست که در سال ها یعلم

است  جیموسسه مستقل از دانشگاه کمبر نیاصالح شد. ا 2022 لیآور 8مقاله در  نیا است.
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