
 واکسن ضد پیری، روش مبارزه دانشمندان ژاپنی با سالخوردگی
 

تحقیقاتی از ژاپن طبق گزارش علمی انتشاریافته واکسنی را برای حذف  یک تیم

توان اند که در نتیجه تزریق آن میتولید کرده zombie cells معروف به هایسلول

 Nature Aging بقه در مجلهنتایج این مطالعه بی سا .ها را افزایش دادعمر انسان طول

 .منتشر شده است

های مجاور خود آسیب می های زامبی با باال رفتن سن افزایش یافته و به سلوللسلو

فرایند پیری در موجودیت بافت و  .شوندهای مرتبط با پیری میرسانند و باعث بیماری

 .اندام، سلول و مولکول رخنه می کند

رادیکال که زمینه ژنتیکی، میزان تولید  عوامل متعددی در پدیدار شدن پیری نقش دارند

تلومراز، محدودیت غذایی، تولید محصوالت زائد،  های آزاد، میزان فعالیت آنزیم

، DNA استرس، جهش های میتوکندریایی، تخریب ، گلیکاسیون،DNA متیالسیون

در زمره عوامل بروز پیری شناخته می شوند  پروتئین و برخی دیگر-DNA میان کنش

 .جداگانه مورد مطالعه قرار می گیرند Gerantology که در رشته ای مستقل به نام

هایی که کردند در وضعیت زیستی موش توکیو عنوان Juntendo دانشمندان دانشگاه

 .های زامبی مشاهده شده استسلول این واکسن به آنها تزریق شده، کاهش

Toru Minamino توانیم انتظار ما می:استاد دانشگاه و عضو ارشد تیم تحقیق گفت

های مرتبط اشیم که این واکسن برای درمان سختی عروق، دیابت و سایر بیماریداشته ب

 .با پیری استفاده شود

 

 



اند اما تکثیر خود را متوقف کرده شود کههایی اطالق میهای پیر به سلولسلول

های سالمی شوند، به سلولکه باعث التهاب می ها با ترشح مواد شیمیاییمیرند. آننمی

ی، می زنند. دانشمندان عقیده دارند پیری سلول نها قرار دارند صدمهکه مجاور آ

های مرتبط با افزایش سن مانند آلزایمر همچنین بیماری سالخوردگی را سرعت بخشیده و

 .کندتسریع می ها راو برخی سرطان

شود، شناسایی های پیر در انسان و موش یافت میاین تیم، پروتئینی را که در سلول

بدن را قادر  این واکسن .و یک واکسن پپتیدی بر اساس اسید آمینه ساختندکردند 

چسبانند و سپس می های پیرهایی ایجاد کند که خود را به سلولسازد تا پادتنمی

های چسبیده حذف می  های سفید خون سلول های پیر مزاحم را همراه با پادتنگلبول

مبتال به سختی عروق تزریق  هایموشهنگامی که این تیم واکسن را بر روی  .کنند

نواحی تحت تاثیر بیماری کوچک  های پیر انباشته شده حذف وکردند بسیاری از سلول

 .شدند

های پیر همان داروهای ضد بین بردن سلول بسیاری از داروهای موجود در بازار برای از

اپنی، قیقاتی ژزیادی داشته باشند. به گفته تیم تح سرطان هستند که ممکن است عوارض

 .تر استکمتر بوده و اثربخشی آن طوالنی عوارض جانبی واکسن جدید

های بریتانیا، اسپانیا، نیجریه و عربستان دانشگاه المللی ازدر اکتبر گذشته یک تیم بین

 را آن نتایج و داده های پیر انجام دیگری برای مقابله با سلول تحقیقاتی درباره روش

 .کردند منتشر

سالوادور ماسیپ، از دانشگاه لستر که بخشی از این تیم تحقیقاتی بود به یورونیوز  دکتر

بنابراین بعید است که یک استراتژی  فرآیند بیولوژیکی پیری بسیار پیچیده است :گفت

های زیادی برای کاهش با این حال احتماال راه .طور کامل آن را متوقف یا معکوس کندبه

ترین و های پیر یکی از سادهرسد پاکسازی سلولمی نظربهسرعت آن وجود دارد و 



دانند با این حال محققان هنوز نمی .طور بالقوه موثرتر استبه ها باشد کهترین راهآسان

 .تواند افزایش یابدکه طول عمر یک موجود زنده چقدر می

ن به آبسیار جالب است و ما هنوز درباره  این یک سوال سالوادور ماسیپ تصریح کرد:

ت برای طول عمر انسان محدودیت سفت و سخ ایم. برخی معتقدند یکتوافق نرسیده

اشد، بسال حیات داشته  ۱۳۰انسان قادر است تا  وجود دارد. طبق این پیش بینی علمی

کنند جاودانگی امری محاسباتی بر کاغذ تصور می در حالی که برخی دانشمندان با

توان عمر را افزایش داد و هنوز زود است که بدانیم چقدر میوی افزود:  .پذیر استامکان

رسد مجبور نباشیم مدت زیادی با این حال به نظر می .آیا محدودیتی وجود دارد یا خیر

 .منتظر پاسخ این سوال بمانیم

ضد پیری بسیار سریع در حال پیشرفت است. در دهه گذشته  تحقیقاتماسیپ گفت: 

 .اکتشافات کلیدی زیادی انجام شده است

 

 


