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Abstract 

During DNA replication, our chromosomes overcome the end-replication problem because they 

are protected by telomeres. A telomere is a repetitive sequence at the end of the chromosome, 

which gets shorter at each cell division. Telomere shortening prevents loss of the main genes at the 

end of the chromosome. When telomeres get too short, cell division stops and death occurs. This 

shortening process is associated with aging. In other words, older cells have shorter telomeres. The 

relationship between aging and reduction in creation has been directly expressed in Sura Yasin in 

the holy Quran. This brief article aimed to present the delicate description of Quran about the 

molecular mechanism of aging.  
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 چکیده

 "82سوره يس آيه "« و من نعمره ننکسه فی الخلق»

 ما هر کس را عمر دراز داديم در پیری از خلقتش بکاستیم 

 

 End –Replicationها به دلیل حضور تلومر در انتهايشان قادر به غلبه بر قضیه ، کروموزومDNAدر طول همانندسازی 

problem  ی تکراری در انتهای کروموزوم که در هر بار تقسیم سلولی بخشی از آن از دست تلومر عبارت است از يک توال شوند.می

 .اند در معرض خطر قرار نگیرندهای اصلی که در انتهای کروموزوم قرار گرفتهرود. در واقع کوتاه شدن تلومر سبب می شود ژنمی

پديده کوتاه شدن تلومر در ارتباط  رسد.مرگ فرا میوقتی که تلومرها به کوتاه ترين حد خود برسند، تقسیم سلولی متوقف شده و 

تر هستند. قرآن کريم در سوره يس، به به اين معنا که هر چه سلول پیرتر باشد تلومرهايش کوتاه باشد.مستقیم با مسئله پیری می

در توصیف اساس مولکولی پیری  فرمايد. در اين مقاله اشاره ظريف قرآنطور مستقیم ارتباط بین پیری و کاستی در خلقت را بیان می

 ايم.را بیان کرده
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« و من نعمره ننکسه فی الخلق»از معنای ظاهری آيه 

)ما هر کس را عمر دراز داديم در پیری  82سوره يس آيه 

آيد که منظور آيه شريفه، از خلقتش بکاستیم( به نظر می

ضعف و نقصان در کهنسالی از جمله زوال هشیاری يا کم

ها و خمیدگی يکی باشد. کم شدن موها و دندانفیز توانی

اما  .تواند ساير عالئم نقصان و برگشتن باشدقامت نیز می

های دقیق ژنتیکی روی اساس تکثیر سلولی و بررسی

، مورد زيباتری که معنی و مفهوم آيه DNAهمانندسازی 

دهد که که در زير به سازد نیز نشان میتر میفوق را روشن

 شود:میآن پرداخته 

 DNA يا ماده وراثتی موجود در سلول ها در قالب

قبل از هر تقسیم سلولی اين ماده  باشد.کروموزوم می

 نیاز مورد ژنتیکی محتوای تا شود همانندسازیوراثتی بايد 

 همانندسازی. کند فراهم را تقسیم از حاصل سلول دو برای

AND معنای به)  حفاظتی نیمه بصورت هاکروموزوم 

 تازه سلول در هر قديم رشته يک و جديد رشته يک حضور

 بدلیل هاکروموزوم انتهای اما گیرد،می انجام( شده ساخته

 dnE noitpcilpen inebtop عنوان تحت ایپديده

 هر بار طی بهتر بیان به. شودنمی تکثیر

 دست از کروموزوم انتهای از بخشی ANDهمانندسازی

 سطح بحرانی اين نقصان به رود تا جايی کهمی

(Critical levelمی ) رسد و در اين زمان تقسیم سلولی

شود. توقف چرخه سلولی در نهايت، سبب متوقف می

کشف اين مسئله به سال  .شودانحطاط بافت و مرگ می

و تئوری که طی آن گفته شد: انتهای  1332های

( آن دارد stabilityکروموزوم نقش مهمی در حفظ ثبات )

 ،1382پس از آن در ابتدای دهه .گرددبر می

 Leonard Hayflick بحث 

replicative senescence  به معنای محدوديت در

 های سوماتیک را بیان کرد.تعداد فعالیت تکثیر سلول

 ، الکساندر الوديکودو1322در سال 

 (Alexei Olovnikonv اين مسئله را که  )

ستند و در ها قادر به همانندسازی انتهای خود نیکروموزوم

توانايی های انتهايی از دست  DNAهر بار همانندسازی 

های تکراری روند، را تکمیل کرد. وی افزود طول توالیمی

کننده تعداد دفعات همانندسازی انتهای کروموزوم تعیین

 دانیم که انتهایاست. امروزه می ANDشدن

 ها بوسیله کالهکی تحت عنوانکروموزوم

 های تکراریتوالی تلومرها که چیزی جز 

 DNA 7223در سال .شوندنیستند، حفظ می، 

Elizabeth Blackburn، linet rnopEon و 

Jack Szostak جايزه نوبل را برای کشف مسئله ،

 حفاظت کروموزوم ها توسط تلومرها دريافت کردند.

در  ANDتلومرها در واقع راه حل مسئله تکثیر ناقص

ها در انسان بصورت اين توالی .باشندانتهای کروموزوم می

در انتهای کروموزوم هستند  TTAGGGبار تکرار  7122

و در هر بار همانندسازی با از دست رفتن بخشی از آن 

کنند و در واقع جان های اصلی عمل میبعنوان محافظ ژن

شوند و های اصلی محسوب مینثاری برای اين ژن

ن به سطح که اين نقصاطور که گفته شد زمانیهمان

 باشد.پايان تقسیم سلولی و مرگ می بحرانی برسد،

های زايا، سلول های مطالعات نشان دادند که غیر از سلول

های سفید که دارای آنزيمی برای بنیادی و برخی گلبول

های سوماتیک بازسازی تلومرهای خود هستند ساير سلول

قادر به حفظ طول تلومر نیستند و در طی تقسیمات 

شود يا بعبارتی پیرتر ی و هر چه عمرشان بیشتر میسلول

 شود.شوند از طول تلومرهايشان کاسته میمی

 پیری که برای اولین بار ارتباط مستقیم بین 1328از 

(Aging)  به بعد مطالعات (1)با تلومرها نشان داده شد ،

را به دلیل کاسته شدن طول  پیریبسیاری  مسئله 

جای تفکر است در مقام قران  (.7-8تلومرها بیان کردند )

فرمايد: هر که را عمر دراز داديم در پیری از کريم که می

توان اين کاسته شدن را عالوه ( و می2خلقتش بکاستیم )

های ظاهری دوران کهولت به کوتاه شدن طول بر ضعف

افال »و باز طبق دستور خداوند  تلومرها نیز نسبت داد

 افت تفکر نمود.بايد در اين همه ظر« يعقلون
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