
 

 

 سلول ها شدن سرعت پیرارتباط شگفت انگیز طول تلومرها با  

 
در رها تلومطول کوتاه شدن  یر شدن سلول ها و طول عمر تأثیر می گذارد،پژنتیکی که بر مهم  عواملاز  یکی

در کنند  یمها عمل  کروموزوم یکه به عنوان محافظ برا "هک های انتهاییکال" یا لومرهازمان است. ت گذر

یم تقسبار فرآیند با هر  ،محافظ هک های انتهاییکال ینمتاسفانه، انقش دارند.  DNAو عملکرد حفظ سالمت 

 و جهشیب ها آس برابردر  DNAقادر به محافظت از  یگرد یتدر نها تا اینکهشوند  یمو کوتاه تر کوتاه  سلولی

 پیر می شویم!ما است که در این هنگام ها نیستند، 

تنها  که نه هشدتلومرها این افزایش طول  ی برایهایراه کشفمنجر به صورت گرفته در این زمینه  تحقیقات

بلکه ، را می دهدو معالجه بیماری ها  داروها اثرات آزمودن یبرا ها تعداد سلول یشافزا اجازه دانشمندان به

له در مج ینآنال یقات بصورتتحق ینانتایج . تر باشد تر و سالم یطوالنبرای زندگی  راه حلی می تواند

FASEB  یماریب بهانداختن ابتال  یرخأت بهیا  یریگپیش در ها یافته ینکه اید می رود ام .می شودمنتشر 

 .شندمؤثر با ها می شوندتلومر تخریبکه باعث  یکیژنت یها یماریاز ب یبرخ ینوابسته به سن و همچن یها

 

 

ای پیچ  دو رشته هایما همراه مولکول یدر داخل هسته سلول، ژن ها

 اکروموزوم ه ی. در انتهاقرار دارندبه نام کروموزوم  DNA خورده

که حفاظت از اطالعات  قرار دارند "تلومر"به نام  DNA هایامتداد

عهده  رطان برو س با پیری مرتبطاز اسرار  یو برخ یم سلولی، تقسیکیژنت

 !آنهاست

 ،دنکوتاه تر می شوتلومرها با هر بار انجام فرآیند تقسیم سلولی در بدن 

، این تلومری می شود انتهاهایبه  باعث اضافه شدن بازهاتلومراز یم آنز

تلومراز  کهاز آنجا . اما می شوداز حد  یشبکوتاه شدن از  تلومرها باعث محافظتجوان،  یدر سلول ها آنزیم

 شدن روند پیرسرانجام می شوند و تر  کوتاهکوتاه و وجود ندارد تلومرها های مکرر سلولی  یمتقس ی برایکاف

 .سلول ها آغاز می شود

 

 مهشید ابراهیم نژاد

 واحد تحقیق و توسعه شرکت سپاهان دانه پارسیان



 

 

 تلومرها و سرطان:ارتباط 

نابراین بو آن افزایش می یابد  سلولی در های یم، تقسی شدن می کندبه سرطان شروعسلول  یک هنگامی که

 .باعث مرگ سلول شودتلومرها ممکن است  کوتاه شدن بیش از حد. می شودکوتاه  یارآن بس ایهتلومرطول 

تلومراز زان می یریگ اندازه .می شوندتلومرها کوتاه شدن تلومراز مانع  یمآنز بیشتر با ساختها اغلب اوقات، سلول

یر کنند می توانند با پمتوقف  رابتوانند این آنزیم ها اگر دانشمندان  ،است سرطان یصتشخه های را یکی از

ردن مسدود ک نیز بهمراه دارد؛ اتیخطر البته این روش. مبارزه کنند هابا آن یسرطان یسلول هاکردن و کشتن 

و سلول  یخون یسلول ها یدو تولشوند  ها زخم اختالل در ترمیم و یبارورنا وجبم ها ممکن استتلومراز

 .ودبا مشکل مواجه شبدن  یمنیا یستمس یها

 تلومرها و پیری:ارتباط 

 باالیافراد  یاندر مدارند. نیز ارتباط تلومرها با طول عمر 

 یماریو ب یقلب یها یماریاز ب مرگ ناشی ، احتمالسال 06

 وه س تابترتیب  کوتاهتر یبا تلومرها افرادیدر  یعفون یها

 .است یشترهشت برابر ب

 کیکوتاهتر فقط  یتلومرها یاکه آ یستهنوز مشخص ن البته

خود، در واقع  یا -ی سفیدمانند مو -هستند یریپ عالمت

 .شدن هستند یرپ عامل

 

 عوامل مخاطره آمیز با گذشت زمان افزایش می یابد.)سن شناسنامه ای(:  سن کرونولوژیکی

 

ا شده و باعث تغییر شکل پروتئین ه اتصال غیر آنزیمی قند گلوکز به پروتئین ها، که گلیکاسیون

 آنها را از شکل عملکردی خود خارج می کند.

 

 ، پروتئین ها و لیپیدهاDNAآسیب اکسیداتیو  استرس اکسیداتیو

 

با گذشت زمان طول تلومر در کروموزوم ها کوتاه تر می شود که نقش مؤثری کوتاه شدن تلومرها 

 کند.در روند پیر شدن سلول ها ایفا می 

 

 یراسلول ها بتولید انبوهی از قادر به را ما  می تواند یانسان یسلول ها "دانگیجاو" رایتلومراز باز  استفاده 

مان در یبرا یعضالن یسلول ها یابت،درمان د یبرا ینکننده انسول یدتول یاز جمله سلول ها یوند سازد،پ
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بدبا افزایش سن، طول تلومرها کاهش می یا

 :برخی از عوامل مؤثر در پیری



 

 

ان درم یپوست برا یمفاصل و سلول ها التهاباز  یانواع خاص یغضروف برا یسلول ها ی،عضالن یستروفید

می تواند  یشگاهانسان در آزما یعیطب ینامحدود سلول ها همچنین تولید. ها و زخم یدشد یها یسوختگ

 .کند یو ژن درمان یدجد یداروها آزمون کمک شایانی به

 تغییر دهد تغییر شیوه زندگی می تواند طول تلومرها )معیار اندازه گیری پیری در سلول ها( را

 یاجتماع یت هایورزش، کنترل استرس و حما یی،غذا یمدر رژ ییرکه تغ دادهنشان  نتایج یک مطالعه

می رقرا یرتحت تاثیری را پفرآیند که  هااز کروموزوم  ییبخش ها )تلومرها  موجب افزایش طول می تواند

 .دهند( شود

افزایش کپی که با  یمیآنز) TERT بااصالح شده  mRNAو همکارانش  Blau دکتر ،مهم کشف ینا یبرا

. گروه ها اضافه کردندبه چهار گروه از سلول را  افزایش می دهد(طول تلومر را  DNA برداری از روی توالی

با  mRNA گروه های شاهد بودند که یگرو سه گروه د دریافت کردندTERT بااصالح شده  mRNAاول 

 بود.به آنها اضافه شده  TERTفعال  یرفرم غ

سه در  تلومرهاطول که  ی، در حالیافتندطول  ه افزایشدوره چند روز یک یگروه اول به سرعت ط یتلومرها

این آزمایش بر روی  .بودبیشتری  یسلول یماتقادر به انجام تقسهمچنین . گروه اول ثابت ماندگروه شاهد 

صورت گرفت و در حال حاضر بر روی سلول های بنیادی  هایی مانند فیبروبالست ها  و میوبالست ها لسلو

در حال انجام می باشد. نتایج این تحقیق نشان داده که با افزایش ظرفیت تقسیم پذیری سلول ها می توان 

بسیار شگفت آور است اصالح شده  mRNAطول عمر آنها را افزایش داد. سرعت افزایش طول تلومرها با 

قواعد دهنده  ییرتغ" به جرأت یکاما  دارد،جوان نگه  ما را ند برای همیشهکه این کشف نتوا ممکن است

 در افزایش طولطول عمر راز افزایش   حدس زده بودندشناسان  یستزمدت طوالنی بود که  !است "یباز

 اکنون این راز را افشا کرده اند!. هلن بلو و همکاران نهفته است تلومرها

 


