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ABSTRACT

Significance of Telomere and Telomerase Biology and Their Relationship with Aging Process

* Mohammad Reza Nazem, Ali Emami, Abolfazl Movafagh, Nooshabe Pejhan, Mehdi Hedayati

Telomeres, found at eukaryotic chromosome ends, are made up of tandem DNA repeats
(TTAGGG repeats). Telomere is a heterochromatic domain and protects the chromosome
end from rearrangement, end to end fusion and degradation. In most cells, the number of telomeric repeats is reduced with each cell cycle division. If telomeres are ever
completely lost, the exposed chromosome ends are recognized as damaged DNA, activating a DNA damage response that can eventually lead to senescence or apoptosis.
Telomerase - the enzyme that maintains telomere length in cells - counteracts telomere
erosion and provides some somatic cells an unlimited proliferative potential in vitro. Full
]nvestigation of the association between telomere and telomerase can make useful contribution to prevention from human aging, aging syndromes and age related diseases.
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محمـدحسن کـریمینژاد

اهمیتبیولوژیتلومـر،
تلومـراز و ارتباط آن با فـرایند پیری
*

مقـالهمــــروری

محمدرضـا ناظم ،1علی امـامی ،1ابولفضل مـوفق ،2نوشابه پژهـان ،3مهدی هـدایتی4.

 .1گروه بیوشیمی بالینی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  .2گروه ژنتیک پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 .3گروه بیوش��یمی بالینی ،دانش��گاه علوم پزشکی شهید بهش��تی  .4مرکز تحقیقات چاقی پژوهشکده غدد درون ریز و
متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده /تلومر س��اختار انتهایی کروموزوم در یوکاریوتها میباشد که از تکرار توالی پشت رس هم ( )TTAGGGتشکیل شده است.
تلومر ،یک دومین هرتوکروماتینی اس��ت که وظیفه اصلی آن حفاظت و پایداری انتهای کروموزوم و جلوگیری از نوآرایی ،شکس��ت
الحاق انتهایی و تجزیه و تخریب آن میباشد.
در اغلب سلولهای سوماتیکی بر اثر تقسیمـات متوالی سلول طول توالی تلومری کاهش مییابد .هنگامی که طول توالی تلومری
کاهش مییابد ،یکرسی س��یگنال درون س��لولی فعال میش��ود که در پی آن چرخه سلولی متوقف و مرگ برنامه ریزی شده اتفاق
میافتد .تلومراز آنزیم درون سلولی که سبب حفظ طول تلومر میشـود مانع از کوتاه شدن تلومر و همچنین ادامه یافنت تقسیامت
سلولی برخی از سلولهای سوماتیکی در محیط آزمایشگاه میشود .بررسیهـای دقیق ارتباط تلومر و تلومراز میتواند در پیشگیری
از فرایند پیری ،سندرمهای پیری و بیمـاریهای وابسته به پیری کمکهای سودمندی مناید.
واژگان کلیـدی :تلومر؛ تلومراز؛ فرایند پیری؛ سندرم پیری.

مقـدمـه
تلومـر از ریش��ـه یونانی کلم��ه ( Telosبه معنی انتهـ��ا) و ( Merosبه
معن��ی بخ��ش) ،آمـده اس��ت و هرمن مولـ��ر 1در س��ـال  1938آن را
نامگـذاری کـرد .هـرمن مولـر در س��ال  1946موفق به کس��ب جایزه
نوبل شد(1و .)2چند سـال بعد جیمز واتسون 2هنگام مطالعـه بر روی

* محمدرضا ناظم ،کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

گروه بیوشیمی بالینی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
الکرتونیکRezanz6@yahoo.com :
تاریخ دریافت 91/01/21 :تاریخ پـذیرش91/03/13 :

فرایند همـانندسازی  DNAخطی در یوکاریوتها پدیده مشکل انتهای
همـانندسازی 3را عنوان منود .واتسون فرض کرد که آنزیم  DNAپلیمراز
یوکاریوت��ی قادر به همـانندس��ازی  DNAدر انتهای  3 ′منیباش��ـد ،در
نتیجه پس از هر بار همـانندس��ازی قس��متی از مولکول ( DNAتوالی
تلومـری)کوتاه میش��ـود(3و .)4در سـال  1961هایفیلیک 4بیـان منود
که سلولهـای پیکری در ( )in Vitroحدود  50بار تقسیم میشوند و پس
از آن وارد مرحله عدم فعالیت سلولی 5میگردند(.)5

1. Hermann Muller
2. James Watson

3. End replication problem
4. Hayflick

5. Senescence
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چندی بعد الووینکو 6توانست بین پدیده  end replication problemو
 Senescenceارتب��اط معن��ی داری برقرار کن��د .او چنین فرض کرد که
 End replication problemموجب کوتاه شـدن تلومر در طی تقسیامت
متوالیمیشـود .او متوجه شد که تلومر همـانند یک ساعت مولکولی7
عمل منوده و تعیین کننده تعداد تقسیامت سلولی است که یک سلول
میتوان��د انجام ده��د و بنابراین موجب پدی��ده فیزیولوژیک پیری8
میش��ود (1و6و .)7در س��ال  1984الیزابت بلکبورن 9و کارل گریدر10
پ��س از مطالعـ��ه بر روی ترتاهیـمن��ا ،آنزیمی را شناس��ایی کردند که
موج��ب حفظ طول تلومر پس از هر بار تقس��یم میش��د .آنهـا این
آنزیم را ترانس��فراز انتهایی تلومر 11یا همـان تلومراز نامیـدند (8و.)9
در سال  2009الیزابت بلکبورن ،از دانشگاه کالیفرنیا ،و جک سوزتاک از
دانشگاه هاروارد ،بدلیل مطالعه و کشف آنزیم تلومراز در انسان موفق
به کسب جایزه نوبل شـدند.

غنی از  Gکه در انتهای' DNA 3واقع است ،عمدتاً به اندازه 18جفت باز
از انتهای'( DNA 5رشته غنی از  )Cبلندتر است که به آن رشته پیشامده
 17Gگفته میشود .رشته  Gیکی از عوامل اصلی تعیین کننده ساختامن
و عملکرد تلومر اس��ت DNA .موجود در ساختار تلومری دارای چندین
جایگاه اتصالی برای پروتئینهای شلرتین 18میباشد (1و8و.)13
انته��ای' 3به کمک مجموعه پروتئینی ش��لرتین ،دچار ت��ا خوردگی در
س��اختار خود میشود .کمپلکس پروتئینی ش��لرتین ،شامل  2پروتئین

ساختـار تلومـر12

تلومر س��اختار انتهایی کروموزوم (2 DNAرشتهای+پروتئینهای ویژه)
در یوکاریوته��ا (پروتوزوا ،قارچها ،گیاهان ،جانوران) میباش��ـد ،که
وظیفهء اصلی آن حفاظت و پایداری از کروموزوم است .با بیانی ساده
میتوان تلومر را به ساختار پالستیکی انتهایی بند کفش تشبیه کرد که
مانع تجزیه و تخریب آن میشود.
یا
در انس��ان و مهرهداران تلومر از هزاران تکرار توالی
 )T2AG3)nکه به صورت پشت رس هم 13در انتهای کروموزوم قرار دارند،
تش��کیل شده اس��ت .طول تلومر در گونههای مختلف متفاوت است
ولی طول آن در س��لولهای انسان تقریبا بین  500تا 15000جفت باز
میباشد (7و10و.)11
طول توالی تلومر را معموالً با روش  14 Q-FISHاندازه گیری میکنند(.)12
تلومر دارای یک رشته غنی از 15Gو یک رشته غنی از 16Cمیباشد .رشته
6. Olovinkov

7. Internal Clock
8. Aging

9. Blackburn

10. Carol W. Greider

11. Telomer terminal transferase
12. Telomere Structure
13. Tandem

14. Quantitative Fluorescence in Situ Hybridization
15. G-Strand
16. C-Strand

17. G-Strand overhang
18. Shelterin
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اصلی به نامهای 1TRF ، TRF2 :میباشد .همچنین پروتئینهای ،
 TPP، 1 POTبا  1TRF، TRF2در ارتباط هستند (.)7
در اثر تاخوردگی انتهای' 3در س��اختار تلومر 2 ،حلقه به نامهای حلقه
 19 Tو حلقه  20 Dپدید میآید .به حلقه  ،Tحلقه تلومری 21و حلقه ،D
حلقه جایگزینی 22میگویند .مکانیسم تاخوردگی بدین صورت است که
ابتدا انتهای آزاد' 3به گونهای خم میش��ود که  DNAتک رشته 23دوباره
بتواند در کنار  DNAدورش��ته 24قرار گیرد ،بدین ترتیب حلقه  Tایجاد
میش��ود .سپس هنگامی که  DNAتک رشته در جای صحیح خود قرار
گرفت ،با توالیهای تکراری مکمل خود بر روی انتهای' 5که  2رشتهای
است ،پیوند هیدروژنی برقرار میکند و بدین ترتیب با ایجاد مارپیچی،
جانشین رشته دیگر  DNAدورشته میشود .به همین دلیل به این حلقه،
حلقه جانشینی گفته میشود .در  ،T-Loopساختار 4 DNAرشتهای دیده
میشود که موجب پایداری بیشرت حلقه  Tمیشود .تلومر به دو حالت
فرم باز( 25فرم مناسب برای طویل شدن) و فرم بسته( 26غیرقابل دسرتس
برای تلومراز) میباشد(2و.)7
اهمیت تلومر
TIN 1 2

 .1تلوم��ر انتهـ��ای کرومـ��وزوم را از تخری��ب و تجـزیه ش��ـدن،27
نوآرایی 28و الحاق انتهایی 29حفظ میکـند.
 .2تلومر مـانع تخریب انتهای  DNAتوسط اگزونوکلئازهـا میشود.
 .3تلوم��ر اجازه میدهد تا همـانندس��ازی انتهای  DNAبه درس��تی
انجام شـود .در واقع مشکل انتهای همـانندسازی را حل میکـند.
 .4تلومر با اتصـال به غش��ای هس��ته در مکانیاب��ی و جـایگـیری
صحیح کروموزومهـا در هسته نقـش دارد.
 .5تلوم��ر در تنظیم بیان ژن ،ژنهـایی که در مجـاورت خـود قـرار
دارند نقـش دارد.
 .6تلومر به عنوان یک ساعت مولکولی عمل کرده و تعداد دفعات
تقس��یم سلولهـا را مشخص میکند .کوتاه شدن تلومر سبب ایجاد
سیگنالهایی درون سلول میشـود که مرگ برنامه ریزی شده سلول
را راه اندازی میشـود.
 .7کوتاه شدن طول توالی تلومر به عنوان یک فاکتور رسکوب کننده
رسط��ان عمل میکند .البته کوتاه ش��دن تلوم��ر همچنین میتواند
موجب آس��یب دیدن  DNAو تومـورزایی شود( .به دلیل اثر القـایی

19. T Loop

20. D Loop

21. Telomeric Loop

22 . Displacement Loop
23. Single Strand DNA

24 . Double Strand DNA
25 . Open State
26 . Close State

27 . Degradation

28 . Rearrangement

29 . End to End Fusion
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که برروی ژن  p53و  ATMو  ATRمیگـذارد) (1و.)14
اهمیت حلـقه
 .1ب��ا ایجـاد حلـقه  Tانتـهای  DNAپوش��یده میش��ـود و به همیـن
دلیـل آزاد نیست.
 .2حلقه  Tمستقیـامً طویل شدن تلومر را کنرتل میکنـد.
 .3حلقه  Tتلومرهـا را از عملکرد آنزیمهـای ترمیمی محفوظ نگـه
میدارد یعنی تلومـراز دیگر قادر به ترمیـم انتهای  DNAمنیباشـد.
 .4همچنی��ن  1TRFعمل حفاظت از تلومر را در برابر اگزونوکلئازها
بر عهده دارد.
هنگامی که پس از هر بار هامنند سازی ،مولکول  DNAکوتاه میشود
تشکیل  T-Loopهم مشکل میشود ،بدین ترتیب انتهایی مولکول DNA
آزاد مانده و دستخوش تغییرات گوناگون میشود (.)2
پدیده مشکل انتهای هامنندسازی:
در کروم��وزوم خط��ی یوکاریوتها وقتی آخرین پرایم��ر در انتهای'5
برداشته میشود ،انتهای ' OH 3وجود ندارد که دئوکسی ریبونوکلئوتیدها
به آن اضافه ش��ود بنابراین آنزیم  DNAپلیم��راز قادر به پر کردن جای
خالی  RNAپرایمر نیست .در نتیجه پس از هر بار هامنند سازی DNA
یکی از زنجیرههای آن به اندازه طول  RNAپرایمر کوتاهرتمیشود .این
مشکل اولین بار توسط جیمزواتسون مشاهده شد(.)15
T

برای افزایش طول توالی تلومر  4مکانیسم وجود دارد:
 .1مکانیس��م غال��ب در اک�ثر یوکاریوتها و به خصوص در انس��ان،
تلومراز است.
30
 .2مکانیسم چند ش��کلی طولی جایگزینی مکانیسمی است که در
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برخی از سلولهای رسطانی دیده میشود.
 .3در مگ��س رسک��ه ،ط��ول  DNAتلوم��ری ب��ه وس��یله انتق��ال
رتروترنسپوزونهای ویژهای به نام  HeT-Aو  TARTافزایش مییابد .در
پایان هر هامنندسازی این  2عنرص در انتهای مولکول  DNAقرار گرفته
و  5تا  6کیلوباز ،انتهای  DNAرا بسط میدهند.
 .4در ساکارومیس��س رسویزی��ه ،ط��ول  DNAتلوم��ری ب��ه وس��یله
کروموزومهای هومولوگ و غیر هومولوگ افزایش مییابد (.)14
تلومـراز و عملکرد آن31

آنزیم تلوم��راز ( )2.7.7.49 EC numberی��ک ترانس کریپتاز معکوس
اس��ت که می تواند  RNAموجود در س��اختار خ��ود را به عنوان الگو
قرارداده و بدین ترتیب انتهای ' DNA 3را بس��ط دهد .در واقع آنزیم
تلومراز یک نوع  DNAپلیمراز وابس��ته به  RNAمیباش��د .ژنهای کد
کنن��ده زیر واحدهای آنزیم تلومراز ش��املTERT, TERC, DKC1, and :
 TEP1, etcآنزیم تلومراز در مرحله  G1-Sاز چرخه س��لولی بیان شده
و در همین مرحله از چرخه سلولی توالیهای هگزامری ( )TTAGGGرا
به انتهای ' DNA 3اضافه میکند .ماهیت بیوش��یمیایی آنزیم تلومراز،
ریبونوکلئوپروتئینی بوده و از  3جز مهم تشکیل شده است.
 32:)h)TR or TERC .1این بخش از آنزیم ش��امل یک  RNAبه طول 445
نوکلئوتید میباش��د که تنها 11نوکلئوتید ازاین  RNAبه عنوان الگویی
برای بسط دادن انتهای ' DNA 3و سنتز توالی تلومری قرار میگیرد.
 33:hTERT .2ای��ن بخش از آنزیم پروتئینی بوده و مش��تمل بر 1132
آمینواس��ید با وزن 127کیلودالتون می باشد .این بخش از آنزیم دارای
خاصیت کاتالیتیکی و ترانس کریپتازی است.
 34:TEP1 .3این بخ��ش از آنزیم خاصیت تنظیمی در فعالیت آنزیمی
دارد (اجزای آن هنوز شناخته نشده است) (1و.)10
 RNAموجود در س��اختامن آنزیم به عنوان الگو قرار گرفته و آنزیم از

)30. Alternative Lengthening of Telomeres (ALT
31. Telomerase and Function
32. HUMAN TELOMERASE

33. HUMAN TELOMERASE REVERSE TRANSCRIPTASE
34. Telomere End Protection.
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س��پس دوباره  RNAپرایمر جدید برداشته میش��ود و چون این
پرایمر جدید مربوط به توالی تلومری اس��ت ،برداش��ته شدن آن برای
ذخایر ژنتیکی سلول مشکلی ایجاد منیکند (.)1
RNA

ژن تلومراز در سلولهای طبیعی سوماتیک تقریبا بیان منیشود اما در
برخی از سلولها از جمله س��لولهای رسطانی ،سلولهای بنیادی35،
س��لولهای زایا 36،سلولهای رویانی 37،سلولهـای اپیدرمی پوست38،
سلولهای فولیکـولی مو 39،لنفوسیتهای فعال 40،سلولهای روده41
ژن آنزیم تلومراز روشن بوده و بیان میشـود .پس به طـور کلی آنزیـم
تلومراز مـوجب پای��داری  DNAمیش��ود ()rejuvenate the telomere
(1و.)14

طریق قس��مت  TERTخود دزوکس��ی ریبونوکلئوتیدها را به انتهای
مولک��ول  DNAاضافه میکند .هنگامی انتهای ' 3مولکول  DNAبس��ط
پیدا کرد ،جای خالی  RNAپرایمر وسیعرت میشود .با ساخته شدن RNA
پرایمر جدید در جای خالی DNA ،در جهت ' 5' 3س��نتز میشود.
'3

35. Stem cell

36. Germ cell
37. Fetal cell

38. Epidermal skin cells
39. Follicular hair cells

40. Lymphocytes Activate
41. Intestinal tract cells.
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تلومـر و پیری42

اگر با گذش��ت زمان پیر ش��ویم اصطالحاً آن را پی��ری «فیزیولوژیک»
میگویند .معموالً پیری را سن باالتر از 75سالگی تعریف میكنند .پیری
یک فرایند فیزیولوژیکی میباش��د که با زوال فعالیت بافتی منجر به
مرگ میشود .پیری یک بیمـاری نیست ،بلکه فرایند فیزیولوژیکی است
که در آن طول توالی تلومری کاهش مییابد و به موازات آن قدرت رشد
و تقسیم س��لولی و همچنین دقت ساخت ماکرومولکولها در سلول
کاهش مییابد در نتیجه فعالیت ارگانهای مختلف مختل میش��ود.
برای پیری مكانیس��مهای مختلفی تعریف شده است كه در ادامه به
توضیح مهمرتین تئوریهای توجیه كننده این مكانیسم میپردازیم.
 .1تئ��وری هورمون��ی عصب��ی و پیری :در اث��ر افزایش س��ن و پیری
هیپوتاالموس آس��یب میبیند كه یكی از مهمترین علل آن زیاد شدن
غلظت هورمون كورتیزول است.
 .2تئ��وری رادیكالهای آزاد و پیری :این تئوری اولین بار توس��ط دكرت
هارمان 43در س��ال  1956مطرح شد .عواملی مانند تغذیه ،عادتهای
زندگ��ی ،تنباكو ،ال��كل و برخورد با اش��عه میتوانن��د باعث افزایش
تولی��د رادیكالهای آزاد در بدن ش��وند .البت��ه در حالت طبیعی هم
رادیكالهای آزاد در بدن تولید میشوند .تولید رادیكالهای آزاد بیشرت
در میتوكندری و شبکه آندوپالس��تی صاف رخ میدهد .رادیكالهای
آزاد می توانند به ساختار غشای سلول DNA ،و پروتئینها متصل شوند
و باعث تخریب آنها ،پیری و در نتیجه مرگ سلولی میشوند.
 .3تئوری كاهش چربی غش��ای سلولها و پیری :بر اثر گذشت زمان،
كمكم غلظت چربی غش��ای س��لول كم میش��ود ،در نتیجه كاركرد
غش��ای سلول مختل میش��ود و س��لول قادر به تبادل مواد از عرض
غشای خود منی باشد.
 .4تئوری هایفیلیک :در س��ال  1961دكرت هایفیلك نش��ان داد اغلب
سلولهای بدن انسان حداكرث  50بار میتواند تقسیم شود و بعد از آن
دچار مرگ سلولی میشوند.
 .5اخت�لال عملک��رد میتوكندریه��ا و پی��ری :اخت�لال در عملک��رد
میتوکندریهای موجود در سلولهای بدن میتواند موجب اختالل در
روند سیگنالهای موثر در مرگ برنامهریزی 44شده سلول شود (.)16
 .6تئوری گلیکوزیالسیون و پیری 45:افزایش مرصف قند میتواند روند
پیری را ترسیع بخشد .افزایش مرصف قند میتواند موجب تجمع آن
در فضای خارج و درون س��لولی شود که به دنبال آن ماتریکس خارج
سلولی ،پروتنئها ،اسکلت درون سلولی صدمه میبینند(.)17
 .7تئوری مولکولی پیری :در واقع تلومر هامنند یک ساعت مولکولی
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عمل کرده و تعداد دفعات تقس��یم سلولی را مشخص میکند .بعد از
هر تقسیم سلولی در سلولهای قابل تقسیم 46،از طول توالی تلومری
کاس��ته میش��ود .به طور میانگین پس از هر بار تقسیم حدود  50تا
100جفت باز از انتهای ' 5کوتاه میشود .کوتاه شدن تلومر بر روی ژن
های مجاور تاثیر گذاشته و سبب فعال شدن سیگنالهایی میشود که
در پ��ی آن ژن  p53، p21 ، p16فع��ال میش��ود که به دنبال آن چرخه
س��لولی متوقف 47و موجب مرگ برنامه ریزی شده سلول میشود .در
پس��تانداران بر اثر پیری تلومر کوتاه شده ،آسیبهای وارده به  DNAو
جهشها افزایش مییابد مثال تغییرات س��یتوژنتیکی مثل   �Transloca
tion ،Insertion ،Degeneration ،Rearrangement ،Accumulate Dicen trics and Acentric Fragmentو  End to end fusionاتف��اق میافت��د که
منجر به مرگ سلولی میشوند .البته الزم به ذکر است برخی از عوامل
رسعت پیری را افزایش میدهند مانند :چاقی ،سیگار کشیدن ،نوشیدن
الکل ،مرصف زیاد قند و منک .جالب توجه است که اسرتس اکسیداتیو
میتواند کوتاه شدن طول توالی تلومر را  5برابر تشدید کند(.)1

42. Telomere and Aging
43. Denham Harman

44. Apoptose

45. Glycosylation theory of aging
46. Mitotic cells
47. Cell arrest

محمدرضـا ناظم ،علی امـامی ،ابولفضل مـوفق و همـکاران

اس��ت .این دارو به عنوان فعال کننده تلومراز در سلولهای سوماتیک
عمل میکند به طوریکه محققان اعالم کردهاند این دارو میتواند طول
عمر انسان را تا  125سال افزایش میدهد .در سال  2009دارویی تحت
عنوان  C 0057684س��اخته ش��د .این ترکیب موج��ب افزایش بیان ژن
تلومراز در سلولهای سوماتیک میشود (.)18
نامیرایی
اگر سلول بتواند به نحوی از کوتاه شدن توالی تلومری خود جلوگیری
کند بدین ترتیب میتواند از مرگ گریخته و به تقس��یامت خود ادامه
دهد و اصطالحاً نامیرا 52شود.

برخی از تأثیرات کوتاه شدن تلومر و ارتباط آن با اختالالت وابسته
 .1تضعیف قدرت بینایی48
 .2آترواسکلروسیز49
 .3اختالل در بهبود زخمها
 .4بیمـاریهای قلبی50
 .5سفید شدن موهای رس
 .6چین و چروک پوست
 .7در بیمـاری  AIDSلنفوسیتهای آلوده به  HIVدارای تلومر کوتاه تری
میباش��ند که همین عامل سبب مرگ آنها و تضعیف سیستم ایمنی
فرد میشود .در بیمـاری  AIDSدر صورتی که بتوان طول توالی تلومری
را ثاب��ت نگه داش��ت ،فعالیت  CD8+افزایش مییابد .در س��ال 2010
دارویی تحت عنوان  TAT0002کشف شد .این دارو سبب افزایش بیان
ژن تلومراز در سلولهای  CD8+و  CD4+میشود (2و15و.)19
داروهـای ضد پیری
در سال  Geron Corporation ،2008موفق به تولید دارویی تحت عنوان
 TA- 65ش��د .این دارو از نوعی گیاه به نام آس�تراگالوس 51بدست آمده

دک�تر کراپ 53و کالپر 54مطالعات خود را ب��ر روی یک گونه ماهی به
ن��ام راکفیش 55آغاز کردند و متوجه ش��دند که این ماهی میتواند به
مدت  200س��ال زندگی کند .آنهـا با ادام��ه مطالعه خود ،دریافتـند
که سلولهـای س��وماتیکی آن دارای س��طـح باالیی از آنزیم تلومـراز
میباشند(.)20
پیری زودرس
اگ��ر فراین��د پیری در س��نین پایینت��ر رخ بدهد ،بدان پی��ری زودرس
میگویند .البته این پدیده نادر میباش��د .پیری زودرس عمدتاً به دلیل
48. Macular degeneration
49. Atherosclerosis

50. Cardiovascular Disease
51. Astragalus propinquus
52. Immortal

53. Guido Krupp

54. Wolfram Klapper
55. Rockfish.
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کوتاه شدن رسیع تلومر و اختالل در مکانیسم ترمیم  DNAمیباشد.
برخی از سندرمهای ژنتیکی که با کوتاه شدن رسیع تلومر و اختالل در
مکانیسم ترمیم  DNAمرتبط میباشند:

این سندرم در سال  ۱۸۸۶میالدی توسط جاناتان هاچینسون و در سال
 ۱۸۹۷نیز توس��ط هستینگز گیلفورد ،به صورت مستقل مورد مطالعه
قرار گرفت .میزان بروز این اختالل بس��یار کم اس��ت و نرخ بروز آن ۱
مورد درهر ۸۰۰۰۰۰۰تولد زنده میباش��د ،متوسط طول عمر بیمـاران
 13س��ال میباشد و علت مرگ در بیشرت موارد آترواسكلروز زودرس و
پیرشونده است علت بیمـاری ،یک جهش جایگزینی نقطهای در اگزون
 11ژن  Lamin Aبرروی بازوی بلند کروموزوم یک میباشد.

Fanconi Anemia

برخی از یافتههـای بالینی
کوتاهی قد ،بزرک بودن چش��م ،دماغ نوك منقاری ،كاهش چربی زیر
جلدی ،هیپوپالزی و کوچک بودن فك تحتانی ،آترواس��كلروز ش��دید
در س��الهای ابتدایی زندگی ،بزرگی قلب ،اس��كلرودرماتوز ،ریزش مو،
اختالل در رشد ،آمنی هیپوكروم میكروسیستیک ،هیپرلیپیدمی و افزایش
كلسرتول توتال و 15( LDLو.)21

Down’s syndrome

Hutchinson Gilford Progeria Syndrome
Werner Syndrome
Ataxia Telangiectasia
Bloom Syndrome

Nijmegen Breakage Syndrome
Dyskeratosis Congenita
Cri Du Chat Syndrome

در متامی این سندرمها آنزیمهای تعمیر کننده  DNAدارای موتاسیون
ب��وده و توانایی حفاظت از منطقه تلومری خود را از دس��ت دادهاند
(1و2و7و15و.)19

سندرم پروگریا
سندرم پروگریا یک اختالل بسیار نادر ژنتیکی است که در آن عالئم و
نش��انههای پیری و کهولت در سنین بسیار کم تجلی میمنایند .کلمه
پروگریا از لغت پروگ��روس 56یونانی که به معنای پیری زودرس گرفته
شدهاس��ت که در آن کلمه یونان��ی پرو به معنای قبل یا پیش ،و کلمه
گروس به معنی سنین پیری یا کهولت میباشد.

بحث
پیری فرایندی فیزیولوژیکی میباش��د که با گ��ذر زمان رخ میدهد .و
هامن طور که بیان شد عوامل متعددی فرایند پیری را تحت تأثیر قرار
میدهند .مهمرتین این عوامل عبارتند از  .1 :گذش��ت زمان .2 ،اسرتس
اکس��یداتیو .3 ،افزایش مرصف قن��د .4 ،کوتاهی تلومر و عدم فعالیت
تلومراز .مقاالت زیادی ارتباط بین کوتاه ش��ده تلومر و فرایند پیری را
بی��ان کرده اند اما ت��ا کنون نقش تلومر و تلوم��راز در فرایند پیری به
طور کامل شناخته نشده است .این مطالعه نتایج جدیدترین تحقیقات
انجام شده را مورد بررسی قرار داده و سعی در شناساندن هرچه بیشرت
نقش بیولوژی تلومر ،تلومراز و مکانیزمهای دخیل در پیری را دارد .امید
است درک و شناخت هر چه بیشرت تلومر و تلومراز سبب گسرتش علوم
مرتبط ،افزایش میانگین طول عمر و میزان س�لامتی انس��انها شود و
همچنین در نظام سیاست گذاری سالمت کشور به اهمیت در پژوهش
و کاربرد آن اهتامم شود.
تشکرات
در پایان از اساتید محرتم جناب آقای دکرت احمد مجد و رسکار خانم دکرت
نوشابه پژهان صمیمـانه تشکر و قدردانی میکنم.

56. Progeros
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