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اثر استرس بر طول تلومر
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تلومر ساختاری است با توالی تکراری پشت سر هم
( )TTAGGGبه طول  15 kbدر انتهای کروموزوم است،که با
توجه به کاهش طول تلومر در هر مرحله همانندسازی (،)1
بخش های رمزگذاری شده  DNAرا حفظ می کند .در نتیجه
می توان از تلومر به عنوان یک ساعت سلولی که بیانگر سن
سلول است ،یادکرد(.)2

داده های تازه نشان می دهد که طول تلومرها با قرار گرفتن
در معرض استرس روانی کاهش می یابد .این کاهش در
درازای تلومر ،می تواند دریک بیومارکر مفید باشد .عالوه بر
این کوتاهی تلومر تحت تاثیر تنظیمات اپی ژنتیک ،فاکتورهای
ژنتیکی و استرس های اکسیداتیو نیز رخ می دهد(.)4
کاهش درازای تلومر در بیماری هایی مانند دیابت شیرین،

امروزه بررسی های بسیاری روی طول تلومر انجام می شود.
در سال های واپسین ،در این باره شمار گزارش های چاپ
شده ،سه برابر شده است (حدود  16000مقاله)(.)2
یکی از چالش های استفاده از تلومر در پژوهش های بالینی
این است ،که طول تلومر در افراد مختلف متفاوت است و
کوتاه شدن تلومر در مردان سریع تر از زنان رخ می دهد .البته
این موضوع در نژادهای مختلف متفاوت است(.)3
از سده ی این باور پا برجا است ،که وجود هرگونه تجربه ی
ناروایی در اوایل حیات افراد ،اثرات روانی در آینده به همراه
خواهد داشت .امروزه داده های تجربی فراوانی وجود دارد
که نابسامانی از دوران کودکی باعث افزایش خطر افسردگی
شدید ( ،)MDDاختالالت روانی و شیزوفرنی می شود( )4و
پیامد استرس دوران کودکی ،پیری زودرس خواهد بود(.)5

بیماری های قلبی و عروقی ،آسم و چاقی دیده شده است که
این بیماری های در استرس فیزیولوژیک یا محیطی ریشه
دارد و کاهش طول تلومر در افراد تندرست ،زمینه ای برای
دچار شدن به این بیماری ها به شمار می آید(.)6
پژوهش های Epelو همکارانش ،نخستین شاهد اثر
استرس بر کوتاهی تلومر بوده است که در این بررسی ها39
خانمی که دارای استرس زیادی بودند و فرزندان ناسالمی به
دنیا آورده بودند ،با  19مادر فاقد استرس که فرزندان سالمی
از آنان متولد شده است ،مقایسه شدند که گروه اول دارای
تلومر کوتاه تری بودند( .)7در مطالعه انجام شده روی 62
زن که دارای تلومر کوتاهی بودند :افزایش سطح کورتیزول،
کاتکول آمین ها و ادرار شبانه دیده شد(.)8
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:کاهش درازای تلومر درافراد زیردیده شده است
)9(پرستاران افراد آلزایمری
)10( افرادی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند
)11( زنانی که دچار خشونت خانوادگی بوده اند
 به ویژه، کودکانی که شاهد خشونت خانگی بوده اند
.)12(دختران
)13( کسانی که دردهای مزمن را تجربه کرده اند
 از،شاید بتوان با کمک های روانپزشکی و روانشناسی
شتاب کاهش درازای تلومر پیشگیری کرد و بستری برای
.گسترش روش های پیشگیرانه و درمانی جدید فراهم کرد
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