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سلول به  کیدر سفر  یدیکل یبه نظر برسد، اما غلبه بر مرگ گام یشهود ریممکن است غ

 سمت سرطان است.

 یسلول ها - میبدخ یها تیدهد مالنوس ینشان م Scienceمطالعه منتشر شده در مجله 

 انیدهند که ب یانجام م یکار را در دو مرحله توطئه ا نیا -در پوست  نیکننده مالن دیتول

کند. جهش در  یرا فعال م (TPP1) 1 دازیپپت لیدیپپت یبه نام تر دازیپپت کیتلومراز و 

TPP1  یمحافظ در انتها یشدن کالهک ها یباعث طوالن ییهم افزا طورو تلومراز به 

که به سلول ها اجازه  یهمانندساز یریپ یعیشود و از روند طب ی)تلومرها( م یکروموزوم

 رند،یکوتاه شدن تلومرها بم لیبه دل تیشوند و در نها ریپ یدهد با هر چرخه همانندساز یم

بلند با  اریبس یهستند، اما تلومرها یسلول یریکوتاه نشانه پ یکند. تلومرها یم یریجلوگ

 سرطان مرتبط هستند.

 سندهیکه نو تسبورگیدانشگاه پ یدر دانشکده پزشک یپزشک اریجاناتان آلدر، استاد دکتر

«. مالنوما و حفظ تلومر وجود دارد نیب یارتباط خاص»: دیوگیمطالعه است، م نیارشد ا

 یموانع جاودانه شدن خود است. زمان نیاز بزرگتر یکیبه سرطان،  تیمالنوس لیتبد یبرا

 «سرطان قرار دارد. ریدر مس یانجام دهد، به خوب اکار ر نیکه بتواند ا

و  یو به رشد انفجار کندیم یریمالنوما که از مرگ جلوگ یهاجهش قیدق بیترک ییشناسا

 دهد. ریینحوه درک و درمان مالنوم توسط پزشکان را تغ تواندیم ابد،یینامحدود دست م

 

در ژن  ییهاها جهشاز سرطان یاریاست، اما بس رفعالیها غدر اکثر سلول تلومراز

به رشد  دهدیها اجازه مو به سلول کندیکه تلومراز را فعال م کنندیم دایپ TERTتلومراز، 

حال،  نیهستند. با ا TERTجهش در  یدرصد مالنوم ها دارا 75به  کیخود ادامه دهند. نزد

مالنوما  مارانیرا که در ب یبلند یتلومرها ها،تیدر مالنوس TERT یاهوارد کردن جهش

از  یمیفقط ن TERTپروموتر  یرسد که جهش ها ی. به نظر مکندینم دیتول شودیم دهید

 تند.داستان هس

 

 

 

 



 

Pattra Chun-On, MD, a PhD student in Adler’s lab, is the lead author of this study 

کرده  افتیآلدر در شگاهیخود را در آزما یکه دکترا یدکتر پاترا چون اون، متخصص داخل

. ابدیکرد، ب یرا در مالنوما حفظ م یطوالن یرا که تلومرها یبود، مصمم شد حلقه گمشده ا

کشف کرده  TPP1اتصال دهنده تلومر  نیرا در پروتئ یاآلدر منطقه میت ،یدر مطالعات قبل

 5در حدود  TPP1بود. جهش در پروموتر  افتهیمالنوما جهش  یبود که اغلب در تومورها

 یرخ م TERTدهد و همزمان با جهش در پروموتر  یپوست رخ م یدرصد از مالنوم ها

 دهد.

 

Chun-on یهاکه جهش افتیدر TPP1 یهاجهش هیشب TERT  است. هر دو مجموعه جهش

 یاتصال فاکتورها یمربوطه قرار داشتند. جهش ها محل ها یپروموتر ژن ها یدر نواح

محصول ژن را  انیدهند که ب یم رییتغ ای جادیرا ا E-twenty-six (ETS)به نام  یسیرونو

 کند. یم کیتحر

 

تلومراز معروف بود. او گفت:  تیفعال کیبه تحر TPP1 اریز دانستیرا جالب م نیا آدلر

 کیتلومراز را در  تیفعال TPP1دهه قبل از ما نشان دادند که  کیاز  شیب دانانیمیوشیب»

اتفاق افتاده  ینیواقعاً از نظر بال نیکه ا میدانستیاما ما هرگز نم دهد،یم شیافزا شیلوله آزما

 است.

 

بلند  یها و تلومرهادر سلول TPP1تلومراز و  یبرا Chun-on افتهیجهش یهاژن

بود که  یعامل گمشده ا TPP1مشاهده شد.  شودیم دهیمالنوما د یکه در تومورها یمشخص

 کرد. یرا در سلول مالنوما حفظ م یطوالن اریبس یتلومرها

 



که  یطوالن یحفظ تلومرها یبرا TERT یسازبا فعال TPP1در پروموتر  راتییکه تغ نیا

تلومر  ینگهدار ستمیدرک ما از س کند،یم یهمکار کنند،یمالنوما را جاودانه م یهاسلول

 سرطان را دارد. یهابهبود درمان لیو پتانس دهدیم شیدر سرطان را افزا

 

-maneuvers-https://www.genengnews.com/topics/cancer/melanoma

/telomeres-maintaining-by-mortality 
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