
 )دکتر مریم اسالمی(

 شود؟ یم ییباعث طول عمر استثنا یزیچه چ

 یسالم را بررس یریو پ دیطول عمر شد یکیولوژیو ب یکیاسرار ژنت دیمطالعه جد کیخالصه: 

 خواهد کرد.

 یسالمند قاتیتحق یبرا کایآمر ونیمنبع: فدراس

 نیتربلندپروازانه -کمک خواهد کرد  قیها تحقشد، به دهه یاندازکه امروز راه یامطالعه جینتا

 یریو پ ییطول عمر استثنا یکیولوژیو ب یکیکشف و درک اسرار ژنت یکه تاکنون برا یامطالعه

، به SuperAgersاده راهگشا، به نام مطالعه خانو یقاتیپروژه تحق نیا سالم انجام شده است.

 95نفر است که تولد  10000از حدود  یسالمت خچهیو تار DNA یهانمونه یآوردنبال جمع

 دیتوان یدر مورد مطالعه را م شتریاطالعات ب اند.خود را به همراه فرزندان خود جشن گرفته یسالگ

جمع "گفت:  ،یعلم ریمد ،ییالیبارز رین .دیابیب www.superagersfamilystudy.orgدر 

و  یکیولوژیب ،یکیعوامل ژنت ییامکان شناسا دیبا یبزرگ نیاز داده ها به ا یمجموعه ا یآور

را  یو قابل توجه یفور دید و فوامرتبط با آن را فراهم کن یها یماریو ب یریموثر بر پ یرفتار

 قاتیتحق یبرا کایآمر ونیاز فدراس "آورد. انکنند به ارمغ یکه امروز کار م یلشکر دانشمندان یبرا

خبر خوب  کند. یم تیهدا SuperAgersطرح چند ساله  کی قیمطالعه را از طر نیکه ا ،یریپ

 یحوزه کمک م نیمجموعه اطالعات نه تنها فورًا به ا نیاست که ا نیا نیمحقق ینسل بعد یبرا

دهه در دسترس خواهد بود تا به  نیچند یشود و برا یم ینگهدار یستیبانک ز کیکند، بلکه در 

 هیفرض کنند کمک کند. یکار م یریاز پ یناش یها یماریو درمان ب یریشگیپ یکه برا یافراد

 یریبه دست آوردن دانش در مورد پ یراه برا نیتر دوارکنندهیاست که ام نیمطالعه ا نیا ییربنایز

 االتیکرده اند. اگرچه از هر هزار نفر در ا یزندگ یسالگ 95است که تا  یسالم، نگاه کردن به افراد

)و  یموضوع گروه سن نیدر مورد ا یکار را انجام داده است، مطالعات قبل نینفر ا کیمتحده تنها 

 یعه داروهاتواند به توس یکندتر اشاره کرده اند که م یریپ یکیژنت یصد ساله ها( به محرک ها

و پرلز  لمنیم ،یالی، گفت: بارزAFAR ییاجرا ریلدرمن، مد یدکتر استفان کمک کند. یدجد



 تیموفق شیافزا یآنها با نوع علم برا ییها دارند و آشنامطالعات صد ساله نهیدر زم یقیتجربه عم"

 .است یما ضرور دیکار جد

با  نیشتیآلبرت ان یدر کالج پزشک SuperAgersمطالعه خانواده  معتبر و متخصص یومیکنسرس

دانشگاه  یدانشکده پزشک یبا همکار AFAR یبه رهبر Super Agersابتکار چند ساله  تیحما

مطالعات  ری، مدMD ،MS لمن،یم ایسوف یاو محقق اصل انجام خواهد شد. نیشتیبوستون و ان

، MD ،یالیبارز ریمشترک ن نیاست. محقق نینشتیا یریپ قاتیطول عمر انسان در موسسه تحق

 در دانشگاه بوستون خواهند بود ی، استاد پزشکMD ،MPH، و تام پرلز، AFAR یعلم ریمد

 از آن بهره برد ندهیتوان در حال حاضر و در آ یکه م یمجموعه داده ا

 95که تولد  یهر کس -کنندگان بالقوه شده است. شرکت جذب فعال داوطلبان در حال حاضر آغاز

 خچهیتا تار شوندیدعوت م نیبه صورت آنال -خود را پشت سر گذاشته باشد و فرزندانشان  یسالگ

جمع  تیک کی طیشرا نیواجد کنند. لیرا تکم یتیو مشخصات جمع یسالمت، سابقه خانوادگ

 کی شودیکنندگان خواسته مخواهند کرد. از شرکت افتیپست در قیاز طر یستینمونه ز یآور

 .کندیو پردازش م رهیکننده را ذخهر شرکت DNAبرگردانند که  نیشتینمونه بزاق کوچک را به ان

خود را با  یکیسوابق سالمت الکترون ست،یخواهند شد، اگرچه الزم ن قیتشو زیکنندگان نشرکت

مرتبط  یهاو تمام داده DNAکه سوابق  Biobank SuperAgers به اشتراک بگذارند. محققان

محافظت  نیشتیدر ان (HIPAA) یپزشک یخصوص میدارد، مطابق با قانون فدرال حر اریرا در اخت

مطالعات  یطالعات براها و ااستفاده از نمونه یبرا توانندیم ندهیخواهد شد. محققان آ یو نگهدار

 درخواست کنند. هایماریب درمان ای صیتشخ ،یریشگیپ یبرا دیجد

https://neurosciencenews.com/exceptional-longevity-21888/ 

 

 

 

 


