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 خواهند شما را دوباره جوان کنند یچگونه دانشمندان م

 ی. هنگامافتندیدست  یدر ژاپن به کشف قابل توجه وتویدانشمندان دانشگاه ک ش،یسال پ 15از  شیب یکم

از  یسلول پوست اضافه کردند و حدود دو هفته منتظر ماندند، برخ کیرا به  نیکه آنها فقط چهار پروتئ

 یسلول ها به آنهاشدند: آنها دوباره جوان شدند.  یزیانگ رتیو ح رمنتظرهیسلول ها دچار تحول غ

را آغاز  یشود و تازه سفر زندگ یم افتیچند روزه  نیجن کیشدند که در  لیتبد یکسانی با  یتقر یادیبن

پوست  یهاسلول توانندیم کنندیروش استفاده م نیکه از ا یمحققان ،یظرف پتر کیحداقل در  کرد. یم

 ریهرگز پ ییرفتار کنند که گو یو به عقب برگردانند تا طور رندیساله را بگ 101 رمردیپ کیپژمرده 

 یتعداد ،یمجدد سلول یزیردهه مطالعه و اصالح به اصطالح برنامه کیاز  شیاکنون، پس از ب اند.نشده

 نیدارند که ا یزیانگکه نکات وسوسه ندیگویم یقاتیتحق یهاشگاهیو آزما یوتکنولوژیب یهااز شرکت

با اعمال  ندیگویم نسن باشد. دانشمندا رییتغ یبرا سابقهیب دیجد یفناور کیبه  یادروازه تواندیم ندیفرآ

را  یشواهد ،یشگاهیآزما واناتیح یمجدد برا یزیربرنامه یهانیشده پروتئمحدود و کنترل یدوزها

آنها  یهااز اندام یحداقل برخ ای - واناتیتر شدن حروش باعث جوان نیا دهدیکه نشان م کنندیمشاهده م

نشست پر زرق و برق  کیکالوسنر، در ماه ژوئن در  چاردیر ده،یا نیا یدیکل نیاز مروج یکی .شودیم

منتشر  یهاشیآزما یهاکه او داده ییصحنه رفت، جا یرو گویدالر در سن د 4000 تیهر بل یبه ازا

 گذاشت. شیبه سالمت بازگشتند، به نما شیپس از انجام آزما ماریب یهارا که در آن موش یانشده

 ریپ واناتیگرفتن ح یبرا یالهیوس - کردیرا مطرح نم «یپزشک یسازجوان»کمتر از  یزیکالوسنر چ

 یقاتیشرکت تحق کیآلتوس است،  یهاشگاهیدهنده و دانشمند ارشد آزماآنها. او سازمان« جوان کردن»و 

و پول نفت  کونیلیالعاده ثروتمند در دره سفوق یهاتیدالر از شخص اردیلیم 3از  شیکه ب دیجد

با  -ها دانشمند برتر را جذب کرده بودند ده دارانشهینشأت گرفته است. کالوسنر و سرما فارسجیخل

کردند که شرکت  یایفناور یو آنها را مجبور به کار رو - شتریب ای یدالر ونیلیم کیارائه حقوق 

 یمجدد آنچه اپ میبا تنظ یرسد حداقل تا حد یبه نظر م .نامدی" میسازجوان یسینواکنون آن را "برنامه

 کیکنند کدام ژن ها در  یکه کنترل م DNA یرو ییایمیعالئم ش -کند  یشود کار م یم دهیژنوم نام

اشتباه قرار  یها تینشانگرها در موقع نیاز ا یسن، برخ شیشوند. در افزا یخاموش م ایسلول روشن 

تواند  یم نیتواند آنها را به عقب برگرداند. اما همچن یاست که م یاورمجدد فن یزی. برنامه ررندیگ یم

 نیرام کردن ا Altosهدف  باعث سرطان شود. یدهد، حت رییتغ یخطرناک یسلول ها را به روش ها

از  یگسترده ا فیمعکوس کردن ط یبرا یآن به عنوان درمان یریبه کارگ تیدرک آن و در نها ده،یپد

 یریپذجوان انعطاف یهاسلول رایباشد، ز ریپذممکن است امکان نیا دیگویها است. کالوسنر م یماریب

 ییرها کنند،ینم نیچن یمیکه افراد قد یوشبه ر یکیولوژیب یهااز استرس توانندیدارند و م یشتریب

خود،  یدهد ممکن است از قبل کار کند. در طول سخنران یدارد که نشان م یی. و کالوسنر داده هاابندی

بهبود  ابتیدچاق پس از درمان از  یهابود موش ینشان داد که مدع« محرمانه»با عالمت  ییدهایاسال

به لطف دوز  نهایهمه ا -ها جان سالم به در ببرند کشنده مسکن یزهااز دو توانندیم نیریو سا اندافتهی

او به حضار « .میساعت را به عقب برگردان میتوانیم میکنیما فکر م است. یپزشک یسازسالم جوان

است. او  تسیگ ادیدر بن یسرطان و رهبر سابق سالمت جهان یمل یتویسابق انست سیکالوسنر رئ گفت.

 یوتکنولوژیب یهایگذارهیسرما نیتراز برجسته یپشت برخ نیاست که همچن نیمهاجم سنگ کی

 یاو، جوان ساز یبرا یحال، حت نیبوده است. با ا Grailخون سرطان  شیمانند شرکت آزما یامروز



 رتریپذتر و انعطافتر، سالمها را جوانسلول دیاست که اگر بتوان لیدل نیبه ا نیجاه طلبانه است. ا اریبس

. دیداشته باش کبارهیبه  هایماریاز ب یاریاز بس یریجلوگ یمنظوره براابزار همه کیممکن است  د،یکن

 است. قیدق یبرخالف پزشک نیا»کالوسنر گفت: 

 یچشمه جوان ساز

 یطرب کی یکه رو یقول ایفاتح  کیرسد، مانند تالش  ی" مشکوک به نظر میمطمئنا ، کلمه "جوان ساز

ود دارد. در اطراف ما وج یجوانساز د،یحال، اگر نگاه کن نیداده شده است. با ا متیکرم صورت گران ق

 واناتیح یساز هی. شبندیآیم ایخود به دن نیوالد ریتخمک پ یهانوزاد از اسپرم و سلول هاونیلیساالنه م

دهان و  یهاکرد، سلول یسازهیاش را شبساله ۱۴سگ  سندیکه باربارا استرا یاست. زمان یگرینمونه د

هستند  ییاز سلول ها یینمونه ها نهایندان به او بازگردانده شد. همه اخاش به عنوان دو توله سگ معده

 یم Altosمانند  ییکه شرکت ها یا دهیهمان پد قا  یدق -شوند  یم یزیدوباره برنامه ر یکه از سن تا جوان

 نیندارد که ا یقطع دهیکس ا چیدر حال حاضر، ه وشند.بفر یکنند و روز یخواهند ضبط کنند، بطر

 DNAکه به  هستند یکیژنت یهادرمان نیکه ا ندیگویم یتوانند باشند. برخ یچگونه م ندهیآ یدرمان ها

 نیشد که اوجود داشته با ییایمیش یانتظار دارند که امکان کشف قرص ها گرانی. دشوندیافراد اضافه م

در  یریپ یتقایتحق شگاهیآزما کیکه  نکلر،یس دیوید ،یفناور نیا انیحام زا یکیدهند.  یکار را انجام م

از امروز  ترینطوال اریبه مردم اجازه دهد بس تواندیم نیکه ا دیگویم کند،یدانشگاه هاروارد را اداره م

 کتربه د است که یعیطب یروز کنمیم ینیبشیپ»گفت:  ایفرنیکال دادیدر همان رو نکلریکنند. س یزندگ

دارد که ما نوجود  یلیدل. «گرداندیدهه قبل برم کیکه شما را به  دیکن افتیرا در ییو نسخه دارو دیبرو

 طول عمر انسان» خواهدیم دیگویکه م Retro Biosciencesشرکت  .میکن یسال زندگ 200 مینتوان

 نکهیجود اوهنگفت با  یها نهیهز نیا کرد. یآوردالر جمع ونیلیم 180، «دهد شیسال افزا 10سالم را 

 یظر واقعاتفاق ن چیشود. در واقع، ه یاختالف نظر دارند، انجام م یریدانشمندان هنوز در مورد علل پ

ر دشود،  یاز زمان لقاح شروع م ندیگو یم یوجود ندارد. برخ یدر زندگ یریدر مورد زمان شروع پ

 یزیاز چ یخشاما همه ناشناخته ها ب بعد از بلوغ است. ایکنند در بدو تولد  یفکر م گرید یکه برخ یحال

که چرا  نیا اتیکه جزئ کندیکند. کالوسنر اذعان م یجذاب م اریمجدد را بس یزیبرنامه ر دهیاست که پد

 یبرا یهانعجله ناگ حیبه توض زین نیاما ا ماند،یم یراز کامل باق کی کندیمجدد کار م یزیربرنامه

 یکس نیاشد، اولدر ژنوم وجود داشته ب یاز جوان یا. اگر چشمهکندیکمک م دهیا نیدر ا یگذارهیسرما

 شماریدر نحوه درمان ب یرا دوباره اختراع کند و انقالب یپزشک تواندیم کندیم دایکه آن را پ

 کند. جادیا دهد،یما را آزار م یریکه پ ییهایماریب

 یاگریمیپروژه ک

آلفونسو  ،یادیبن یص سلول هاشناس و متخص نیجن کیکالوسنر، از  یسخنران تیواقع یبررس یبرا

در دانشگاه پومپئو فابرا در  شگاهشیکه آزما نزیخواستم که ضبط شده را تماشا کند. مارت اس،یآر نزیمارت

 نزیمارت بودند. زرگب اریادعاها بس نیتماشا نگه دارد، ا نیشکمش را در ح دیبارسلونا است، نوشت که با

است،  یدر حال بررس Altosکه  یاساس کیتکناست، یاگریمیپروژه ک کیکه آلتوس از نظر او  دیگویم

 نیا ی، که اکنون مشاور علمShinya Yamanaka یتوسط دانشمند ژاپن 2006است که در سال  یروش

( که او و شوندیم دهینام «اماناکایعوامل »)که اکنون  نیچهار پروتئ شرکت است، کشف شد.

 لیتبد یقو یادیبن یهابه سلول یمعمول یهاباعث شوند که سلول توانندیکردند، م ییآموزانش شناسادانش



به  2012در سال  ینوبل پزشک زهیاو جا یکشف برا نی. انیموجود در جن یهاشوند، درست مانند سلول

 یهاساخت سلول یبرا مارانیب یهامجدد سلول یزیربرنامه یبرا اماناکایدر ابتدا، کشف  .آوردارمغان 

 یهاسلول وند،یقابل پ یهابافت دیتول یاز آنها برا توانیمورد استفاده قرار گرفت، که سپس م یادیبن

زنده  واناتیبه ح را اماناکایمتعجب بودند که اگر عوامل  گریها استفاده کرد. دانشمندان دنورون ای هیشبک

 جیکار را انجام داد و نتا نیا قا  یدق ییایاسپان میت کی، 2013افتد. در سال  یم یوارد کنند چه اتفاق

 ند.جوانه زد ینیاز بافت جن ییبه نام تراتوم، حباب ها ییبه دست آورد. موش ها تومورها یوحشتناک

 نی. همچنکندیها را جوان نمفقط سلول ندیفرآ نیبود که ا نیشده ا یزیربازبرنامه یهاموش نیمشکل ا

فرد بالغ تعلق  کیکند که به  یم لیتبد ینیجن یادیبن یکند و آنها را به سلول ها یآنها را پاک م تیهو

را  یدیسؤال جد یزود بهمحققان  دیگوی، مRetro انگذاریعامل و بن ریالکروا، مد-ندارند. جو بتز

از سن را از  یرا از هم جدا کرد تا بتوان بخش دهیوجود دارد که بتوان آن دو پد یراه ایآ»مطرح کردند: 

 یاز پروتوپالسم سلول ها یبه انبوه لیتبدرفت تا  نیاز ب تینبرد. هو نیبرد، اما تمام سن را از ب نیب

خوان کارلوس  یبه سرپرست ا،یفرنی، محققان مؤسسه سالک در کال2016در سال د؟یریو بم دیشو یادیبن

را  ایمبتال به پروگر یهات باشد. آنها موشبلمونته، گزارش دادند که پاسخ ممکن است مثب سوآیزپیا

ها آن یهاکه تمام سلول یبه طور شود،یم عیسر اریبس یریکه باعث پ یتیکردند، وضع کیژنت یمهندس

به  نیا شود. هیتغذ شانیدر غذا ژهیو یهاکه مکمل یاما تنها زمان سازند،یرا م اماناکای یافاکتوره

زمان. ژن ها  کیفقط چند ساعت در  -فعال کنند  یمدت محدود یدانشمندان اجازه داد تا فاکتورها را برا

که  یکیتاکت -کوتاه تر  یو موش ها سرطان گرفتند. اما با پالس ها دیبگذار یباق یمدت طوالن یرا برا

به نظر  ن،ینکردند. عالوه بر ا اکار ر نیا -شود  یشناخته م یمجدد جزئ یزیاکنون به عنوان برنامه ر

ها شما سلول د،یگویکالوسنر که آن را "آها!" م .کنندیم یزندگ یاند و کمتر شدهها سالمکه موش دیرسیم

]اکنون[ با  نیخطر باشد. و ا یتواند ب یم نیا. لحظه دیخود را از دست نداد تیاما هو د،یکنیرا جوان م

نحوه  «.رندیگ یسرطان نم د،یمرحله نگذر نیکه شما از ا یانجام شده است. تا زمان واناتیاز ح یاریبس

 یقاتیتحق یسازمان ها ریو سا Altosاکنون مورد توجه عمده  یجزئ یزیبازبرنامه ر دهیپد نیعملکرد ا

ساله را به  53فرد  کیاز  یپوست یهاگزارش دادند که سلول Altosبا ارتباط با  ییایتانیمحققان بر است.

اند. آنها ادعا کردند فرد تازه کالج را ترک کرده بود، ساخته کیپوست  یهاکه سلول یهمان اندازه جوان

آمده است، اما نه  دستبه  اماناکایروز قرار گرفتن در معرض عوامل  13" پس از یکه "نقطه جوانساز

اند، استفاده از تر شدهها جوانکه سلول دندیرس جهینت نیبه ا ییایتانیبر میکه ت ییهااز راه یکی .شتریب

 دهند،یم صیرا تشخ DNA یکیژنت یاپ راتییهستند که تغ ییهایریگاندازه نهایبود. ا «یریساعت پ»

از  یبخش کیژنت یاپ ی. )کنترل هاکنندیژن را مشخص م کیخاموش بودن  ایکه روشن  ییایمیعالئم ش

فعال  یشما به ژن ها ینیدر ب ییاینورون بو کیدهد؛  یم یتخصص تیبه هر سلول هو است که یزیچ

نشانگرها در طول  نیکه ا ییندارد.( از آنجا ازیکند، ن یکه صفرا را ترشح م یشده مشابه سلول کبد

 کیمورد از آنها، سن  صدیس ایتنها دو  یشوند، ممکن است با بررس یم یآشکار راتییعمر دچار تغ

 یهستند، برخ قیدق اریها بسکه ساعت ییجااز آن .دیبزن نیرا در عرض چند سال تخم یوانیهر ح ایفرد 

 یباشد، کم کیژنت یکد اپ یجیتدر بیتخر لیممکن است عمدتا  به دل یریاز محققان اکنون معتقدند که پ

جذاب است، و نه  یتئور کی نی. اکندیعبور م رهایشده و از مس دهیکه خراش یافشرده سکیبه د هیشب

مجدد  میتنظ دهد،یمجدد به طور قابل اعتماد انجام م یزیرکه برنامه ییزهایاز چ یکیکه  لیدل نیتنها به ا

ساله مشخصات  90 رمردیپ کیاز  یسلول اماناکا،ی یدرمان با فاکتورها یعالئم است. پس از اندک نیا



 یکه سلول ها م تیواقع نیکالوسنر، ا یبرا نوجوان را خواهد داشت. کیسلول از  کی یکیژنت یاپ

 ستیز یبه سو یرا به دست آورند، قابل توجه است و احتماال  دروازه ا یجوان یکیژنت یتوانند حالت اپ

 کیکه چگونه  آورندیم ادیها چگونه به سلول نکهیدرک ا»: کندیمهم است. او فکر م دیجد یشناس

 میرا تنظ یریپ ندیشود که کل فرآ« گمشده یکدها»منجر به کشف  تواندیم« بدون خراش باشند یدیس

 یجوان ساز یریپ یساعت ها ایسوال باز است که آ کی نیکه ا ندیگو یم گریدانشمندان د .کنندیم

 شود. یکم استفاده م یلیدر حال حاضر خ ندیگو یکه آنها م یاصطالح ر،یخ ایسنجند  یرا م یواقع

 رییرا تغ یکیژنت یاپ هینما نکهیرا به کار برده اند و ا اماناکای یآنها فاکتورها مییبگو نکهیا نیب یتفاوت

دهند. سپس آنها مطالعه خود را به  یاست که عوامل انجام م یهمان کار نیا رایداده اند وجود ندارد، ز

کار وجود ندارد. آنها  نیانجام ا یبرا یعلم یمبنا چیدهند، اما ه ینمره م یجوانساز تیموفق کیعنوان 

معادل  کیژنت یرا در ساعت اپ یشتریب یجوان ازاتیامت دیکند. افراد نبا یدانند مداخله چه م یهنوز نم

در تالش  یشتریسوال، محققان ب نیپاسخ به ا یبرا فرض کنند. تریطوالن یبه زندگ دیام ایبهتر  یسالمت

 یزیراز عوامل برنامه افتد،یم یچه اتفاق نکهیا دنید یفقط برا ایخاص  یهایماریمعکوس کردن ب یبرا

 نکلریس ی، محققان دانشگاه هاروارد به سرپرست2020. در سال کنندیها استفاده مموش یمجدد برا

عصب  توانندیم رند،یگیمجدد قرار م یزیرکه در معرض سه عامل برنامه ییهاگزارش دادند که موش

 کیکه معموال فقط  یخود را به دست آورند، کار یینایکنند و بعد از له شدن، ب یخود را بازساز یینایب

"بازگشت زمان به  تریو ت چریآنها جلد مجله ن یبرا جهینت نیا انجام دهد. تواندیجونده تازه متولد شده م

ها در موش ،یمجدد جزئ یزیراند که پس از برنامهادعا کرده گرید یمغان آورد. برخعقب" را به ار

از رشد مجدد  ییهااند( و نشانهشده زانیکوچک آو یهالهیدارند )از م یتست گرفتن عملکرد بهتر

 یبرا یفرد یسازجوان یادعاها نیاز ا یاریتاکنون، بس .دهندیرا نشان م فظهبهبود حا یحت ایعضالت 

مورد  نیاز افراد در ا یاند، و برختکرار نشده گرید یهاشگاهیطور گسترده توسط آزمازنده به یهاموش

من در  م،ی: صادقانه بگودیگو یدر دانشگاه استنفورد، م کیاستاد ژنت ،یناکاوش رویه دارند. دیترد

خلق  اماناکای یبا فاکتورها زیرا ن ییهاکه موش دیگویم یدارم. ناکائوچ دیمقاالت ترد نیا یریتکرارپذ

ادعاها  نیترکیاتاز درام یکه برخ کندیتر شدند. او گمان مکه جوان دیند یانشانه گاهچیکرده است، اما ه

 یاز ادعاها یکی.«ستین قیدق یلیخ»که در مورد آنها آمده است  یهستند، اما علم« به موقع و جذاب»

بود، که  ایفرنینگران کننده بود، از موسسه سالک در ال جوال، کال یکه برنر در سال جار یجوانساز

اند(  وستهیاز دانشمندان آنجا )که از آن زمان به آلتوس پ یصادر کرد و گفت که گروه یمطبوعات هیانیب

که آنها  دیرس یبه نظر م .در موش ها ”را معکوس کنند.  یریو موثر روند پ منیتوانسته اند "به طور ا

 Izpisua. کیژنت یاز مهندس یشکل اکتشاف کیکنند، نه  یم فیبازار را توص یآماده برا یدارو کی

Belmonteیقاتیمرکز تحق کیکه اکنون  ر،ی، محقق ارشد درگ San Diego یرا برا Altos تیریمد 

کمتر از  جینتا ت،یدر واقع دهد. هشرا کا واناتیح یریپ تواندیبه طور جداگانه ادعا کرد که م کند،یم

 یسن اپ یقابل توجه بودند، اما به طور دهیمحققان تومورها را ند بود. یشده بود قطع غیآنچه که تبل

 یشرکت ایگروه  چیدر واقع، تاکنون ه دادند. رییو پوست تغ هیسلول ها را تنها در دو اندام: کل کیژنت

مجدد  یزیپس از قرار گرفتن در معرض برنامه ر یمعمول یگزارش نکرده است که موش ها یقاتیتحق

که آنها انجام  دیاست که ممکن است انتظار داشته باش یزیچ نیو ا داشته باشند. یتر یعمر طوالن ،یجزئ

ها شکاف در داده رمنگام،یاز دانشگاه ب س،یژائو پدرو د ماگاال یبرا باشد. یواقع یاگریمیدهند، اگر ک

 کیبه اصطالح » گذاردیم ریبر طول عمر تأث یفناور نیا ایاو معتقد است که آ رایاست، ز کنندهجیگ

دانشکده  سیکه رئ یادیبن یهابرجسته سلول شناسستیز ،یلیجورج د«.تاس یدالر اردیلیسؤال م



 دنینام یبرا «یریتأث نیچن قیدق شینما»هاروارد است، در پاسخ به مقاله سالک نوشت که  یپزشک

بورچ جنسن، دانشمند ارشد در  نیمارت است. یضرور یریضد پ یمداخله واقع کیمجدد  یزیربرنامه

که  میوانمود نکن دییایب»: دیگویم نه،یکمک هز یسازمان اعطا کی انگذاریو بن یوتکنولوژیب نیگورد

 3پروژه  یبرا یمدرک ایاست که آ نیمنظورم ا«. است فتادهیاتفاق ن نیاتفاق افتاده است، اگر ا نیترمهم

 شما وجود دارد؟ یدالر اردیلیم

 یماریمعکوس شدن ب

ا تتالش کردند  رانیمد ری، کالوسنر و سا2022 هیشد، در ژانو یرسما راه انداز Altosکه  یزمان

 یمیدشرکت ق کی" Altosبه خبرنگاران گفتند که  یطول عمر دور کنند، حت شیاشرکت را از مفهوم افز

 یبرا هااردریلیکمک به م یپروژه برا نیبر وجود ا یمبن ییشنهادهای." آنها با پستیمدت ن یطوالن ای

ه خود کبود  نیکار خود به دنبال ا نیدادن مرگ تحت فشار قرار گرفتند. در عوض، آلتوس در اول بیفر

است که افراد در  ییهاتعداد سال شیافزا یهمسو کند، که به معنا« طول سالمت»به نام  یرا با مفهوم

 «یماریبرگشت ب» یرا برا یکردیمجدد رو یزیربرنامه دیگویکالوسنر م .کنندیم یخوب سپر یسالمت

. بر اساس اظهارات هانس ردیفاده قرار گنظر از سن فرد مورد استکه ممکن است صرف دهدیم دینو

تر کردن " سالمیتصادف امدیپ کیطول عمر منجر شود، تنها " شیآلتوس، اگر هر گونه افزا سیرئ شاپ،یب

 یزیرنامهبر ایکند که آ نیینخواهد کرد تع یگفت که شرکت سع یحت یلیمیکالوسنر در ا .دمردم خواهد بو

 شیعات افزامطال میقصد ندار وقتچیما ه». او نوشت: ریخ ای دهدیم شیعمر را افزا یمجدد به طور کل

در  یشیآزما نینچ -خواهد بود  یرعملیغ شیآزما کی. او خاطرنشان کرد که انجام میطول عمر انجام ده

آشنا  یهااست با استفاده از چارچوب دواریام Altosطول بکشد. در عوض،  یلیانسان ممکن است خ

جذاب  ییبزرگ دارو یهاشرکت یشده و برا رفتهیپذ هاکنندهمیکه توسط تنظ ینیبال یهاشیآزما یبرا

 یما م دهد. انجام هایناتوان ای هایماریب یمعکوس کردن برخ یرا برا« خاص اریبس» یهااست، تالش

 کنمینم . اما فکرمیکن یتر م یفقط سالمت مردم را طوالن م،یکن یتالش نم یریدرمان پ یکه برا مییگو

جوان  م،یابی. و اگر به آن دست میشرمنده باش ،یریکند کردن پ یعنی م،یانجام ده میخواهیکه م یاز کار

ر در بحث طول عم کندیکالوسنر به من گفت که فکر م «انجام آن خواهد بود. یراه برا نیبهتر یساز

کنند، که هنوز  یم یسال زندگ 77ها حدود  ییکایآمر" است. متوسط یحواس پرت کیمقابل سالمت "

دان ب نیدرگذشت(. ا یسالگ 122فرد ثبت شده در  نیرتریعمر کمتر است )پ نیتر یچند دهه از طوالن

 نیچنوجود دارد. هم یادیسالم ز یبرسد، سال ها یعیرطبیغ یبه تولد یکس نکهیمعناست که قبل از ا

رابر شده است که دو ب با  یتقر 1850رقم از سال  نیا - ستین یرعادیغ یبه زندگ دیام نیانگیم شیافزا

 د،یگویکالوسنر م است. یبهداشت عموم یها شرفتیها و پ کیوتیب یلطف واکسن ها، آنتعمدتا  به 

ان است، چه درم یاساسا  هدف همه پزشک نیعمر وجود دارد، و ا نیانگیم شیافزا یبرا یادیز یفضا

 .یقلب یماریسرطان و چه ب
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