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پیری ،نتیجۀ تجمع پیشروندۀ تغیی رات مختلف در بدن م یباشد که با گذشت زمان ،با کاهش تدریجی کارایی
بسیاری از اعمال فیزیولوژیک نرمال و ظرفیت حفظ هموستاز ،هم راه بوده و باعث افزایش احتمال بیماری و مرگ اف راد
م یگردد .محققان ،ب رای درک ف رایندهای پیری ،افزایش طول عمر و بهبود کیفیت زندگی ،آزمایشات مختلف بویژه بر
روی مدلهای حیوانی انجام داده و بر اساس آنها ،بیش از  300تئوری مرتبط با پیری را مطرح نمودهاند که تا حدی
با هم همپوشانی دارند .در این مقاله ،سعی شده است که به بعضی از مهمترین این تئوریهای ارائه شده و با تمرکز
بیشتر بر تئوری اپ یژنتیک پیری پرداخته شود.
دو تا از شاخ صترین تئوریهای بیوشیمیایی پیری ،تئوریهای رادیکال آزاد و میتوکندری هستند .با توجه به اینکه
پیری نرمال ،نتیجۀ تعادل بین آسیب و ترمیم است ،در این تئوریها ،شناخت استرس اکسیداتیو مرتبط با آسیب
حاصل از گونههای فعال اکسیژن( ،)ROSمسیر سیگنالینگ پاسخ استرس و آنزیمهای آنت یاکسیدانتی ،حائز اهمیت
م یباشند .بر اساس تئوریهای ژنتیکی پیری ،رخداد پیری ،حاصل ب رنامۀ ژنتیکی کنترل شدۀ تکامل و بلوغ است .ساعت
میتوتیک پیری هم که بوسیلۀ تلومرها ،عناصر ژنتیکی ضروری پایدارکنندۀ انتهای کروموزومی ،راهنمایی م یشود ،قابل
توجه م یباشد .طول تلومرها که بعد از هر تقسیم سلولی کوتاه م یشود ،م یتواند توسط موادغذایی مختلف و ش رایط
اپ یژنتیک تلومری تنظیم شود .عالوه بر این ،روند پیری ،نه فقط بوسیلۀ ژنها و موتاسیون ،بلکه همچنین بواسطۀ
تأثی رات محیطی و اپ یژنتیکی بخصوص در نیمۀ دوم زندگی ،تحت تأثیر ق رار م یگیرد .تغیی رات اپ یژنتیکی ،شامل
تغیی رات در بیان ژن بدون تغییر در ت رادف DNAم یباشند .اهمیت عملکردی و بیولوژیکی تغیی رات اپ یژنتیکی در طی
ف رایند پیری ،با فقدان گلوبال متیالسیون  ،DNAتغیی رات هیستونی و هیپرمتیالسیون پروموتور ژنها ،هم راه م یباشد.
جهت دستیابی به رویای بشر به زندگی طوالن یتر و سالمتر ،دستکاری رژیم غذایی با استفاده از مکملها و
آنت یاکسیدانتها ،درک نقش کلیدی محدودیت کالری در افزایش طول عمر بواسطۀ فعالیت پروتئین ،Sirtuin
تمرینات ورزشی و شناخت عوامل محیطی تاًثیر گذار بر تغیی رات اپ یژنتیکی در ف رایند پیری ،از ضروریترین
موضوعات تحقیقاتی در قرن  ،21م یباشد.

مفهوم پیری ( )Agingو طول عمر()Longevity
پیــری ،بــر اســاس تعریــف ،Bernard Strehler
یــک ف راینــد جهانــی ،ذاتــی ،پیشــرونده و آسی برســان
اســت [ ]1کــه بــا تجمــع تدریج ــی آس ــیبهای مختلــف

و کاهــش کارایــی عملکــردی و هموســتاز در ســلولها
و بافتهــا ،در طــی زمــان همــراه اســت [ .]3,2کلمــۀ
طــول عم ــر شــامل  2مفهــوم مختلــف اســت :متوســط
طــول عم ــر و حداکث ــر طــول عم ــر [ .]1متوســط طــول
عمــر ،بعنــوان میانگیــن امیــد بــه زندگــی در تولــد
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اشــخاص یــک گونــه ،تعریــف م یشــود .حداکث ــر طــول
عم ــر ،بیشــترین ســنی اســت کــه ب ـرای اف ـراد یــک گونــه،
ثبــت م یشــود .متوســط طــول عمــر بویــژه بواســطۀ
کاهــش در مــرگ ومیــر نــوزادان بــا کشــف واکســنها،
آنت یبیوتی کهــا و بطــور کلــی افزایــش بهداشــت و
ســامت عمومــی ،بطــور قابــل توجهــی افزایــش یافتــه
کــه بــا شــیوع بــاالی بیماریهــای دژن راتیــو مرتبــط بــا
افزایــش ســن ماننــد بیماریهــای آترواســکلروز ،آلزایم ــر و
پارکینس ــون هم ـراه بــوده اســت ،امــا حداکث ــر طــول عم ــر
اف ـراد افزایــش چندان ــی نداشــته اســت [ .]4,1-5همچنین
بــا انجــام آزمایشــات ب ــر روی مدلهــای حیوان ــی ماننــد
مگ ــس می ــوه ،ک ــرم نماتــود و جونــدگان ،مشــخص شــده
اســت کــه اســتفاده از مکملهــای غذایــی ،ویتامی نهــا
و تمرینــات فیزیک ــی ،باعــث افزایــش متوســط طــول عم ــر
م یگــردد [ .]4,1در ســال  Mckay،1934و همکارانــش
نشــان دادنــد کــه محدودیــت رژیــم غذای ــی یــا محدودیــت
کالری(کاهــش مصــرف موادغذایــی بــدون کاهــش در
جــذب پروتئی نهــا و ریزمغذیهــا) ،موجــب افزایــش هــم
متوســط طــول عم ــر و هــم تــا حــدودی حداکث ــر طــول
عمــر در جونــدگان گردیــد [.]5,1
تئوریهای پیری
بیــش از  300تئــوری بــرای درک ف راینــد پیــری،
مطــرح و بررســی شــدهاند .تقریبــاً هــر کشــف تــازهای
در بیولــوژی ســلولی و مولکول ــی ،موجــب مط ــرح شــدن
خانــوادۀ جدیــدی از تئوریهــای پیــری م یشــود کــه
همــۀ آنهــا شــناخت مــا را از ف راینــد پیــری افزایــش
خواهنــد داد [ .]1بــدون شــک ،پدیــدۀ پیــری یــک
ف راینــد چندعامل ــی بــوده و تئوریهــای پی ــری در ســطوح
مختلــف ســازماندهی بیولوژیک ــی بــا هــم همپوشــانی و
تداخــل دارنــد [ .]6در ایــن مقالــه ،ســعی شــده اســت بــا
ذک ــر بعض ــی ازتئوریهــای مهــم بیوش ــیمیایی ،ژنتیک ــی
و بویــژه اپ یژنتیک ــی ،علــل تغیی رات ــی کــه ط ــی ف راینــد
پیــری رخ م یدهــد ،مــورد بررســی قــرار گی رنــد.
تئوریهای بیوشیمیایی پیری
تئوریهــای بیوش ــیمیایی ،بــه تغیی ـرات در متابولیس ــم
ان ــرژی ،تولی ــد رادیکالهــای آزاد ،می ـزان زندگ ــی و ســامت
میتوکنــدری در ط ــی افزایش ســن ،اشــاره دارد:
تئوری رادیکالهای آزاد پیری
یکــی از برجســتهترین تئوریهــای پیــری ،تئــوری
رادیــکال آزاد م یباشــد کــه در دهــۀ  1950توســط
 ،Harmanمطــرح شــد [ .]6,1بســیاری از دانشــمندان

بــا انجــام آزمایشــات بــر روی مدلهــای حیوانــی،
نشــان دادنــد کــه رادیکالهــای آزاد ،بطــور مســتقیم،
مس ــئول آس ــیب و نقــص ایجــاد شــده ط ــی رونــد پی ــری
ســلولی م یباشــند .رادیکالهــای آزاد مختلــف ماننــد
گونههــای فعــال اکســیژن( ،)ROSمولکولهایــی
بس ــیار واکنشپذی ــر ،ناپایــدار و ســمی م یباشــند چــون
الکتــرون جفتنشــده دارنــد .آنیونهــای ســوپر اکســید،
رادیکالهــای هیدروکســیل و پ راکســید هیــدروژن،
گونههــای فعــال اکســیژن هســتند کــه بوســیلۀ
میتوکنــدری و در ط ــی مس ــیر متابولی ــک فسفریالس ــیون
اکســیداتیو ،م یتواننــد یــک الکتــرون را از تقریبــاً هــر
مولکول ــی نظی ــر  ،RNA ،DNAپروتئی نهــا و لیپیدهــا در
غشــاء ســلولی برداشــته ،در اعمــال آنهــا تداخــل ایجــاد
کــرده و موجــب یــک واکنــش زنجیــری از مولکولهــای
ناپایــداری م یگــردد کــه بــا دیگــر مولکولهــا واکنــش
داده و باعــث تشــکیل رادیکالهــای آزاد جدیــد ســمی
م یگــردد [ .]6امــا سیســتم آنزیمــی آنت یاکســیدانتی
بــدن ،قــادر بــه خنث یســازی رادیکالهــای آزاد م یباشــد.
اولی ــن خــط دفــاع در مقابــل رادیکالهــای آزاد شــامل 3
سیس ــتم آنزیم ــی حفاظت ــی در ســلول م یباشــد :ســوپر
اکس ــید دیس ــموتاز( ،)SODکاتــاالز و گلوتاتیونپ راکس ــیداز
کــه قادرنــد رادیکالهــای مضــر را بــه آب تبدیــل
نماینــد .امــا پی ــری ممکــن اســت کارای ــی ایــن آنزیمهــا
را کاهــش داده و ایــن سیســتم قــادر بــه جبــران بــا
تمــام رادیکالهــای آزاد تولیدشــده بطــور مــداوم نبــوده
کــه ایــن ام ــر منج ــر بــه آس ــیب اکس ــیداتیو در ســلول
و در نتیجــه در بافتهــا شــده و در ایجــاد بیماریهــای
نورودژن راتیــو مرتبــط بــا افزایــش ســن نقــش دارنــد
[ .]7,6,1در واقــع ،اســترس اکس ــیداتیو بــه همی ــن عــدم
تعــادل بی ــن تولی ــد گونههــای فعــال اکس ــیژن و فعالی ــت
دفــاع آنت یاکس ــیدانتی اشــاره دارد .بطــور کل ــی ،در یــک
ســطح مولکولــی ،تغییــرات وابســته بــه ســن شــامل
موتاســیونهای افزایشیافتــه  DNAمیتوکنــدری و
هس ــته،افزایش تولی ــد رادیکالهــای آزاد ،کاهــش کارای ــی
سیس ــتم دفاع ــی ،افزایــش اســترس اکس ــیداتیو وآپوپتــوز
م یباشــند .بــا ایــن تئــوری م یتــوان بســیاری از دیگــر
تئوریهــای پی ــری ماننــد فقــدان پاســخ ایمن ــی ،تجمــع
لیپوفوشــین و تئــوری تجمــع فجیــع خطاهــا (Error
 )Catastrophe Theoryرا هــم توضیــح داد [.]6
تئوری میتوکندریایی پیری
اکث ــر گونههــای فعــال اکس ــیژن داخــل ســلولی ،بطــور
مــداوم در زنجی ــرۀ انتقــال الکت ــرون ( )ETCمیتوکنــدری
تولی ــد م یشــوند .ب ــر ایــن اســاس  Miquelو همکارانــش
در ســال  ،1980تئــوری میتوکندریای ــی رادیکالهــای آزاد را
در ف راینــد پی ــری پیشــنهاد کردنــد .ایــن تئــوری م یگویــد
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کــه رونــد پی ــر شــدن ســلولی ( ،)Senescenceنتیجــۀ
موتاســیون ایجــاد شــده بوســیلۀ گونههــای فعــال
اکســیژن در ژنــوم میتوکنــدری ،آســیب پروتئی نهــا و
لیپیدهــای میتوکنــدری ،اســترس اکســیداتیو بیشــتر
و اختــال در دفــاع ســلولی آنت یاکســیدانتی اســت
[ .]8,6,1بعنــوان مثــال ،افزایــش آســیب و موتاســیون
در میتوکنــدری ،باعــث ایجــاد تغییــر در یکــی از اجــزاء
کمپلکــس آنزیمــی در زنجیــرۀ انتقــال الکتــرون و در
نتیجــه اختــال در عملکــرد آن ،نشــت افزایشیافتــۀ
رادیکالهــای آزاد ،افزایــش موتاســیون در ژنــوم
میتوکندریای ــی و در نهایــت تشــدید تولی ــد رادیکالهــای
آزاد م یشــود [ :]6در شــرایط فیزیولــوژی نرمــال1-5 ،
درصــد اکس ــیژن ،تبدیــل بــه گونههــای فعــال اکس ــیژن
م یگ ــردد کــه سیس ــتم آنزیم ــی آنت یاکس ــیدانتی بــدن ،
م یتوانــد آنهــا را بــه ترکیبــات ب یضــرر تبدیــل نمایــد.
حــال اگــر تشــکیل رادیکالهــای آزاد بیــش از ظرفیــت
سیســتم آنت یاکســیدانتی بــوده و بــه مــرور زمــان
تجمــع یابنــد ،آنهــا م یتواننــد باعــث آس ــیب اکس ــیداتیو
(شکســت رشــتهای و تغییــر بازهــا) و موتاســیون DNA
میتوکندریایــی گردنــد کــه آن هــم موجــب رونویســی
و ترجمــۀ ناقــص زیرواحدهــای پروتئینــی آنزیمهــای
زنجیــرۀ انتقــال الکتــرون م یشــود .ایــن امــر نــه تنهــا
باعــث اختــال در تولی ــد  ATPدر ایــن مس ــیر م یشــود
بلکــه همچنیــن گونههــای فعــال اکســیژن بیشــتری
را از طریــق نشــت الکترونــی تولیــد م یکنــد کــه
آنهــا هــم ممکــن اســت موجــب آســیب اکســیداتیو
بیشــتری در بیومولکولهــای میتوکندریایــی گردنــد،

بناب رایــن اســترس اکســیداتیو در میتوکنــدری م یتوانــد
منج ــر بــه ایجــاد یــک دور باطــل شــود کــه بــا افزایــش
ســن افزایــش یافتــه و در آن ،میتوکنــدری آســی بدیده،
مقادی ــر بیشــتری از گونههــای فعــال اکس ــیژن را تولی ــد
کنــد کــه آن هــم موجــب افزایــش پیشــروندۀ آســیب
م یگ ــردد کــه در نهایــت منج ــر بــه کاهــش در عملک ــرد
بیوانرژتیــک ســلولهای بافتهــای مختلــف در ف راینــد
پیــری م یشــود ( Corbisier .]10,9[ )1و Remacle
نشــان دادنــد کــه تزریــق میتوکندریهــای جــدا شــده از
فیبروبالســتهای رتهــای پیــر بــه داخــل ســلولهای
رتهــای جــوان ،موجــب م یشــود کــه میتوکندریهــای
پیــر در ســلول جــوان ســریعاً وارد رونــد پیــری شــوند.
بناب رایــن ،می ـزان تولی ــد مــداوم گونههــای فعــال اکس ــیژن
بوســیلۀ میتوکندریهــا در طــول زندگــی ،باعــث یــک
اســترس اکســیداتیو مزمــن مرتبــط بــا ســن م یشــود
کــه یــک فاکتــور بح ران ــی در پی ــری م یباشــد .عــاوه ب ــر
ایــن ،می ـزان تولی ــد اکس ــیدانتها توســط میتوکنــدری در
گونههــای بــا عمــر کوتاهتــر بســیار باالتــر از گونههــای
بــا عمــر طوالن یتــر بــوده کــه نشــان م یدهــد کــه
میــزان تولیــد اکســیدانتها ،یــک تعیی نکننــدۀ
کلی ــدی در تــوان حداکث ــر طــول عم ــر اســت .همچنی ــن
بــا افزایــش ســن ،فعالیــت تنفســی میتوکندریایــی و
تــوان غشــاء آنهــا در کبــد ،ماهیچــه و مغــز کاهــش
م ییابــد .نشــان داده شــده کــه بی ــان بس ــیاری از ژنهــای
میتوکندریای ــی در مگ ــس دروزوفی ــا و رتهــا بــا افزایــش
ســن ،کاهــش م ییابــد .برجســتهترین ایــن ژنهــا ،ژن
 16 srRNAاســت کــه بعنــوان یــک بیومارکــر پیــری

شکل .1نقش میتوکندری در پیری و بیماری میتوکندریایی در انسان (توضیح در متن).
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تئوری های بیوشیمیایی و ژنتیکی فرآیند پیری

ســلولی در نظ ــر گرفتــه م یشــود .شناســایی رونــد پی ــری
بــا بررس ــی پ راکسیداس ــیون لیپی ــدی ومشــتقات ک ربونی ــل
حاصــل از اکسیداســیون پروتئینــی ،کمککننــده بــوده
و شــاید بتــوان بــا اســتفاده از درمــان مداخل ـهای تجویــز
آنت یاکســیدانتها ،آســیب مرتبــط بــا ســن را بــه
تعویــق انداخــت [.]1

(،)single nucleotide polymorphisms-SNPs
در بی ــن اف ـراد بــا ســنین بیشــتر از  100ســال و مقایس ــۀ
آن بــا دیگ ــر اف ـراد جامعــه اســت .بعنــوان مثــال مشــخص
شــده اســت کــه ژنهــای آپولیپوپروتئیــن ،)APOE( E
آپولیپوپروتئیــن  ،)APOC3( C3فاکتــور رونویســی
 )FOXO(Forkheadو مســیر ســیگنالینگ انســولی ن/
1-IGFماننــد رســپتور فاکتــور رشــد شــبه انســولینی
نــوع )Insulin-like growth factor I receptor( 1
( ،)IGFIRپروتئی ــن انتقــال میکروزوم ــی (microsomal
 )MTP( )transfer proteinو ت ران سکریپتــاز معکــوس
تلومــراز انســانی (human telomerase-hTERT
 )reverse transcriptaseاز جملــه ژنهــای کاندیــد
مرتبــط بــا طــول عمــر هســتند (جــدول.]2[ )1

ژنها و پیری برنام هریزی شده

تلومرها

آیــا ب رنامــۀ از پیــش تعییــن شــدهایی در انســانها
وج ــود دارد کــه باعــث پی ــری م یشــود؟ اگ ــر پاســخ ایــن
ســوال مثب ــت اســت ،آیــا ایــن ب رنامــه ماننــد ب رنامهای ــی
اســت کــه تکامــل انســان را از یــک تخــم بــارور شــده
بــه یــک موج ــود چنــد ســلولی هدایــت م یکنــد؟ ایــن
ژنهایمــان هس ــتند کــه طــول زندگ ــی ه ــر ف ــرد را تعیین
م یکننــد .دانشــمندانی کــه در ایــن حــوزه فعالیــت
م ینماینــد ( ،)Gerontologistsســعی م یکننــد
کــه بــه یــک درک بهتــر ارتبــاط بیــن ژنهــای یــک
موجــود و محیــط ،نایــل آینــد .مشــخص شدهاســت
کــه بســیاری از ژنهــا مســتقیماً مســئول طــول عمــر
هس ــتند .ایــن ژنهــا ممکــن اســت اث راتشــان را از طریــق
رفتــار نامناســب ( یعنــی اینکــه در یــک زمــان اشــتباه
روشــن یــا خامــوش شــوند) و یــا از طریــق جهش ــی که در
نهایــت منج ــر بــه اشــکال در بی ــان محصــول پروتئین ــی
م یشــود ،اعمــال نماینــد .بــا کمــک پ ــروژۀ ژنــوم انس ــانی
مشــخص خواهــد شــد کــه کــدام ژنهــا در هــر بافــت
و انــدام ،مس ــئول طــول عم ــر انس ــان هس ــتند [.]11,9,2
یــک راه بــرای یافتــن ژنهــای مرتبــط بــا پیــری،
جســتجو و بررســی اختالفــات ژنتیکــی بــا اســتفاده
از ژنوتیپنــگ پل یمرفیســمهای تــک نوکلئوتیــدی

تلومرهــا ،عناصــر ژنتیکــی موجــود در انتهاهــای
کروموزومهــا هس ــتند کــه ب ـرای هماننــد ســازی درســت
کروموزومهــا در ســلولهای در حــال تقســیم ،پایــداری
انتهــای کروموزومهــای خطــی در ب رابــر تجزیــه توســط
نوکلئازهــا و نوترکیبــی و جلوگیــری از اتصــال انتهــا بــه
انتهــای کروموزومهــا ،ض ــروری هس ــتند .تلومرهــا بصــورت
چندیــن تکــرار تــرادف TTAGGGوجــود دارنــد .ســایز
تلومــر بمیــزان باالیــی وابســته بــه تــوارث بــوده و بــه
ارث م یرســد [ .]13,12اولیــن بــار Hayflick ،نشــان
داد کــه ســلولها در محیــط کشــت بطــور نامحــدود
نم یتواننــد تقســیم شــوند (.)Hayflick Limit
ایــن تلومرهــا هســتند کــه تعــداد تکثیــر یــک ســلول
انســانی را در محیــط کشــت تنظیــم م ینماینــد [.]11
در واقــع طــول تلوم ــر ،یــک شــاخص پی ــری بیولوژیک ــی
اســت [ .]14ه ربــار کــه کروموزومهــا تکثیــر م ییابنــد،
تلومرهــا کوچکت ــر م یشــوند تــا زمانیکــه پ ــس از چندیــن
تقســیم ســلولی آنقــدر کوچــک م یشــوند کــه دیگــر
 DNAپلیم ـراز نم یتوانــد عمــل کنــد .در انس ــان ســاالنه
 31 bpاز انتهــای کرومــوزوم ،از دســت مــیرود [.]12,11
تلومرهــا همچنیــن تضمیــن م یکننــد کــه ژنهــای
نزدیــک انتهاهــای کروموزوم ــی بــه درســتی همانندســازی

تئوریهای ژنتیکی پیری
تئوریهــای ژنتیکــی بــه پی شبینــی هویــت ژنهــای
مرتب ــط بــا پی ــری ،تجمــع خطاهــا در دســتگاه ژنتیک ــی،
رونــد پی ــری ب رنامهریــزی شــده و نقــش تلومرهــا در ف راینــد
پیــری ،م یپــردازد:

جدول .1مطالعات ارتباط ژنهای مسئول روند پیری در افراد با طول عمر طوالنی.
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شــوند DNA .پلیمــراز هــر زمــان کــه بــه انتهــای
کرومــوزوم نزدیــک م یشــود ،از کار افتــاده و توانایــی
تقس ــیم ســلولی ب ـرای همیشــه از بی ــن م ـیرود .در ای ـن
هنــگام گفتــه م یشــود کــه ســلول بــه مرحلــۀ پیــری
تکثی ــری ( )replicative senescenceرس ــیده اســت.
ســلولهای س ــرطانی نامی ـرا ( ،)immortalآنزیم ــی بــه
نــام تلوم ـراز دارنــد کــه از روی یــک پ رایم ــر  RNAو بــا
فعالیــت ت ران سکریپتــاز معکــوس ،قــادر اســت بعــد از
هــر تقســیم ســلولی ،تلومرهــا را در انتهــای کرومــوزوم
بازســازی نمایــد [ .]15,11کمپلکــس نوکلئوپروتئینــی
تلوم ــر یوکاریوت ــی ،حــاوی یــک کمپلک ــس پروتئین ــی ویژه
بــه نــام  Sheletrinم یباشــد کــه در عملک ــرد حفاظت ــی
انتهــای کرومــوزوم از تمــام جنب ههــای پاســخ بــه آس ــیب
 DNAو تنظی ــم حفــظ تلوم ــر بوس ــیلۀ تلوم ـراز نقش دارد
[ .]17,16ذک ــر ایــن نکتــه جالــب اســت کــه مــواد غذای ــی
مختلــف م یتواننــد از طریــق دخالــت در مکانیســمهای
عملکــرد ســلولی شــامل التهــاب ،اســترس اکســیداتیو،
یکپارچگ ــی  ،DNAمتیالس ــیون  DNAو فعالی ــت آنزیــم
تلوم ـراز ،ب ــر طــول تلومرهــا تاًثی ــر گذارنــد (شــکل.]14[ )2
همچنیــن تغییــرات اپ یژنتیکــی متیالســیون  DNAو
متیالســیون هیســتونی ،نقــش مهمــی در تنظیــم
طــول تلومــر و یکپارچگــی آن و درک ف راینــد پیــری در
پســتانداران ایفــا م یکنــد [.]17,15
تئوری اپ یژنتیکی پیری
اپ یژنتیــک بــه تغییــرات فنوتیپــی اشــاره دارد کــه
بــه تغییــری در تــرادف  DNAوابســته نم یباشــد .بــا
اینکــه تغییــرات اپ یژنتیکــی بــرای تکامــل و تمایــز
ضــروری هســتند ،آنهــا همچنیــن م یتواننــد در طــول
زندگــی بوســیلۀ مکانیســمهای غیرتصادفــی ماننــد
پاســخ بــه اســترس ،تغییــرات محیطــی یــا بواســطۀ
خطاهــای تصادف ــی رخ دهنــد .بناب رایــن نقــش مهم ــی در
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رونــد پی ــری ســلول و ف راینــد تومورزای ــی خواهنــد داشــت.
شناختهشــدهترین ایــن تغییــرات ،شــامل متیالســیون
 DNAو تغیی ـرات بعــد از ترجم ـهای هیس ــتونها هس ــتند
[ .]18,8,5مفهــوم اپ یژنوتی پهــای چندگانــه (تنــوع
اپ یژنتیک ــی بی ــن اف ـراد و تنــوع ویــژه بافت ــی در یــک ف ــرد)
و نقــش اپ یژنتیــک در پیــری و بیماریهــای وابســته
بــه آن ،یــک موضــوع کلیــدی در فیزیولــوژی و پزشــکی
مولکول ــی بــوده و فاکتورهــای اپ یژنتیک ــی درگی ــر در ایــن
ف راینــد ،ارتب ــاط ژنــوم و فاکتورهــای محیط ــی را تــا حــدی
بــه مــا نشــان م یدهــد [ .]18,5بــا توجــه بــه اینکــه دو
قلوهــای منوزیگــوت ،الگــوی ژنتیکــی اولیــۀ یکســانی
دارنــد ،معمــوالً ب ـرای مطالعــۀ تغیی ـرات وابس ــته بــه ســن
در اپ یژنــوم ،از دوقلوهــای منوزیگــوت اســتفاده م یشــود
[ .]18,8اینگونــه مطالعــات م یتوانــد زمینــۀ تحقیقاتــی
فــوق العادهایــی را بــرای طــرح مکانیســمهای مولکولــی
مرتبــط بــا تنــوع فنوتیپــی ،ف راهــم نمایــد .در زیــر بــه
بعضــی از ایــن تغییــرات اپ یژنتیکــی اشــاره م یشــود:
متیالسیون DNA
متیالســیون  DNAشــامل اضافــه شــدن گــروه
متیــل بــه حلقــۀ آروماتیــک یــک بــاز ژنــوم توســط
خانــوادۀ آنزیمــی  DNAمتیــل ت رانســف رازها ()DNMTs
م یباشــد کــه در بس ــیاری از موج ــودات اتفــاق م یافتــد.
در پســتانداران ،بصــورت نرمــال ،ایــن پدیــده اکثــرا ً بــه
ک ربــن  5حلقــۀ س ــیتوزین در محــل دینوکلئوتی ــد ،CpG
محــدود م یشــود .ایــن دینوکلئوتیدهــا بــا ف راوانــی
بســیاری کمــی در ژنــوم یافــت م یشــوند و در حالــت
طبیعــی متیلهانــد ،امــا بــا ف راوانــی بــاال در تقریبــاً 40
درصــد پروموتــور ژنهــای  housekeepingپس ــتانداران
بصــورت غیــر متیلــه وجــود داشــته و جزایــر CpG
( ،)CpG islandsنامیــده م یشــوند .ایــن نواحــی غیــر
متیلــه توســط فاکتورهــای رونویس ــی شناســایی شــده و
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رونویس ــی آغــاز م یشــود .امــا در ط ــی ف رایندهــای پی ــری
و ســرطان ،ایــن نواحــی ،بخصــوص در پروموتــور ژنهــای
درگیــر در تنظیــم چرخــۀ ســلولی ،سیســتم ترمیمــی،
آپوپتــوز وس ــیگنالینگ ســلولی ،متیلــه شــده و منج ــر به
کاهــش بی ــان ژن و یــا خاموش ــی آن م یگ ــردد .ایــن ام ــر
بواســطۀ تغیی ــر شــکل کروماتی ــن و تبدیــل شــدن آن بــه
هتروکروماتی ــن صــورت م یگی ــرد .ایــن هیپرمتیالس ــیون،
در ژنهــای درگیــر در ســندرمهای پیــری زودرس
( )progeroid syndromeهــم دیــده م یشــود کــه در
ادامــه بــه آن اشــاره م یشــود (جــدول .)2عــاوه ب ــر هیپ ــر
متیالس ــیون نواح ــی پروموتــور در ط ــی س ــرطان و پی ــری،
هیپیومتیالس ــیون گلوبــال  DNAنی ــز در ایــن ف رایندهــا،
مشــاهده م یگ ــردد .شــکل 3تغیی ـرات متیالس ــیون DNA

و آنزیمهــای مرتب ــط بــا آن را در پی ــری و س ــرطان نشــان
م یدهــد [ .]19تغیی ـرات در متیالس ــیون  ، DNAموجــب
فعالشــدن انکوژنهــا و مهــار ژنهــای تومورساپرســور
م یشــود (شــکل.]17,8,5-19[ )4
تغییرات هیستونها
هیســتونها پروتئی نهــای کوچــک بــازی هســتند
کــه بهمــراه  DNAژنومــی ،نوکلئــوزوم نامیــده م یشــوند.
نوکلئوزومهــا کــه واحدهــای پایــۀ کروماتیــن را تشــکیل
م یدهنــد ،حــاوی هیســتونهای مرکــزی،H2B ،H2A ،
 H3و  H4بــا  147جفــت بــاز  DNAدر اطــراف آنهــا
م یباشــند .نواحــی انتهــای آمینــی هیســتونها،

جدول .2ارتباط بین چند ژن مرتبط با سن و تغیی رات اپ یژنتیکی در آنها.

شکل .3متیالسیون  DNAدر پیری و سرطان.

شکل .4تغیی رات متیالسیون وابسته به سن.
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نقطــۀ داغ ــی ب ـرای تغیی ـرات بعــد از ترجم ـهای هس ــتند.
تداخــل عمــل ایــن جایگاههــای تغییریافتــه بــا ،DNA
هیس ــتونها و پروتئی نهــای دیگ ــر ،موجــب تغیی ــر شــکل
کروماتینــی و تغییــر در بیــان ژنهــا م یشــوند .بــرای
ه ــر نوکلئــوزوم تقریب ـاً  30جایــگاه تغیی ــر وجــود دارد کــه
م یتواننــد متحمــل چندیــن نــوع تغییــر( متیالســیون،
استیالســیون ،فسفریالســیون ،یوب یکوئیتیالســیون)
شــوند .اکثــر تغییــرات متیالســیون و استیالســیون بــر
روی اس ــی دآمینۀ لیزیــن در انتهــای آمین ــی هیس ــتونهای
 H3و  H4رخ م یدهــد .بــا توجــه بــه اینکــه لیزیــن دارای
بــار مثب ــت اســت ،بطــور محکــم بــه  DNAبــا بــار منف ــی
متصــل شــده و تشــکیل یــک ســاختار کروماتین ــی بس ــته
را م یدهــد کــه مانــع دسترس ــی فاکتورهــای رونویس ــی بــه
کروماتی ــن م یگ ــردد ،امــا استیالس ــیون لیزیــن ،بــار مثب ــت
آن را برداشــته ،اتصــال هیســتون بــا  DNAرا تضعیــف
کــرده و رونویســی را تســهیل م ینمایــد ،در مقابــل،
داستیالس ــیون هیس ــتون موجــب مهــار رونویس ــی م یشــود.
تعــادل بیــن ایــن دو ،رونویســی را تنظیــم م یکنــد .بــا
افزایــش ســن ایــن تعــادل از دســت رفتــه و منجــر بــه
افزایــش بی ــان بعض ــی ژنها(مث ـ ً
ا در ســلولهای س ــرطانی)
و مهــار بیــان ژنهــای دیگــر شــده کــه بعنــوان مثــال
موجــب بیماریهــای نورودژن راتی ــو در طــول ف راینــد پی ــری
م یشــوند [ .]17,8متیالســیون هیســتونی بوســیلۀ آنزیــم
لیزیلمتی لت رانســف راز ( )HLMTaseانجــام م یشــود
در حالیکــه هیستوناستی لت رانســف رازها ( )HATsو
هیستونداســتیالزها ( ،)HDACsبترتیــب استیالســیون و
داستیالس ــیون لیزیــن را کاتالی ــز م ینمایند [ .]8در شــکل5
فعالی تهــای تغیی ـرات هیس ــتونی در ف رایندهــای پی ــری و

شکل .5فعالی تهای تغییر هیستونی در پیری و سرطان.

238

ســرطان بــا هــم مقایســه شــدهاند [ .]19بعنــوان مثــال،
تریمتیالس ــیون لیزیــن 20هیس ــتون )H4K20me3( 4کــه
بــه می ـزان وس ــیعی در ســلولهای تمایزیافتــه وجــود دارد،
در ســلولهای پیــر افزایــش و در ســلولهای ســرطانی
کاهــش م ییابــد [.]19,18
ارتبــاط بیــن پروتئی نهــای  Sirtuinو تغییــرات
اپ یژنتیکــی در رونــد پیــری
 ،Sirtuinsپروتئی نهــای کالس  IIIیــک خانــواده از
آنزیمهــای هیســتونداســتیالز ( )HDACsهســتند کــه
هیدرولیــز انتهــای اســتیلۀ هیســتون را کاتالیــز کــرده،
موجــب تغییرشــکل کروماتیــن ،ایجــاد هتروکروماتیــن
و در نتیجــه مهــار رونویســی شــده و در پیــری و
ســرطان نقــش دارنــد .ژنهــای خانــوادۀ  Sirtuinsبــه
میــزان باالیــی در طــی تکامــل حفاظــت شــده و در
ارگانیســمهای تکســلولی تــا انســانها وجــود دارنــد.
در پســتانداران 7 ،پروتئیــن  ،7-SIRT1 ،sirtuinدر
کالس  IIIهیستونداســتیالزها وجــود دارد کــه همولــوگ
 Sir2موجــود در مخمــر بــوده و در هســته ،سیتوپالســم
ویــا میتوکنــدری توزیــع شــدهاند (جــدول  .]17[ )3ژن
 ، Sir2اولیــن بــار در مخمــر شناســایی شــد و نــام آن
( ،)2 silent information regulator typeبــه
عملکــردش بعنــوان یــک خاموشکننــدۀ اپ یژنتیکــی
کروماتیــن اشــاره دارد .در مخمــر ،حــذف  Sir2طــول
عمــر را کوتــاه م یکنــد .بجــز  ،sirtuinsتمــام اعضــاء
ن داســتیالزها بــه عنصــر روی
دیگــر کالسهــای هیســتو 
بعنــوان کوفاکتــور نی ــاز دارنــد ،در حالیکــه  ،7-SIRT1بــه
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جدول Sirtuin .3ها در موجودات مختلف (-ADP: ARTریبوزیل ترانسف راز).

 +NADوابســته م یباشــند .اگرچــه در ابتــدا sirtuins
بعنــوان هیســتون داســتیالز شــناخته شــدند امــا بــا
گذشــت زمــان سوبســت راهای غیرهیســتونی بیشــتر و
بیشــتری بــرای آنهــا شناســایی شــدهاند [.]20,18,17
در واکنــش داستیالســیون کاتالیــز شــده توســط ایــن
آنزیمهــا ،یــک گــروه اســتیل از لیزیــن اســتیله برداشــته
شــده و بــه قســمت ریبــوز  +NADمنتقــل م یشــود.
بناب رایــن یــک سوبســت رای داســتیله و oاســتی ل-ADP-
ریبــوز( ،)OAADPRتولیــد م یگــردد .ســومین محصــول
واکنــش یعنــی نیکوتی نآمیــد ،بواســطۀ فیدبــک منفــی

بعنــوان مهارکننــدۀ فیزیولوژیک ــی  sirtuinsعمــل م یکند.
همچنی ــن خــود  OAADPRهــم ممکــن اســت بعنــوان
پیامبــر ثانویــه در ســیگنالینگ ســلولی نقــش داشــته
باشــد  .عــاوه ب ــر ای ـن sirtuins ،دارای فعالی ــت -ADP
ریبوزیلت رانســف رازی نیــز م یباشــند [ .]20در شــکل ،6دو
واکنــش کاتالیــز شــده توســط ایــن پروتئی نهــا ،نشــان
داده شــده اســت [ .]21گفتــه م یشــود کــه فعالیــت
ایــن آنزیــم ،موجــب مهــار فعالکنندههــای رونویس ــی یــا
مهــار مهارکنندههــای رونویس ــی شــده و از ایــن طریــق در
حــوادث ســلولی مختلــف ماننــد تنظی ــم بی ــان ژن ،تنظی ــم

شــکل .6واکنشهــای داستیالس ــیون و -ADPریبوزیالس ــیون  :NAM( Sirtuinنیکوتی ــن آمی ــد : NMN،نیکوتی ــن آمی ــد منونوکلئوتی ــد :+NAD ،نیکوتی ــن
آمی ــد آدنی ــن دینوکلئوتی ــد :Nampt ،نیکوتی ــن آمی ــد فس ــفوریبوزیل ترانس ــف راز :Nmnat ،نیکوتی ــن آمی ــد منونوکلئوتی ــد آدنی ــل ترانس ــف راز).
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انســولی ن ،پایــداری ژنومــی میتــوز ،پاســخهای اســترس،
ترمیــم  ،DNAآپوپتــوز ،چرخــۀ ســلولی و کنتــرل طــول
عمــر نقــش دارنــد [ .]18,17بعنــوان مثــال  SIRT1قــادر
اســت تومــور ساپرســورهای مهــم  P53و  ، P73فاکتــور
رونویس ــی  ، )FOXO (forkheadپروتئی نهــای ترمیم ــی
و سنس ــور شکس ــت دورشــتهای  NBS1را داســتیله نمایــد
[ .]17,9-18شــکل ،7اعمــال مختلــف  sirtuinهــای
پســتانداران را نشــان م یدهــد [.]22,21
خاموشــی اپ یژنتیکــی ژنهــای پیــری زودرس
()progeroid genes
اینکــه چطــور اث ـرات اپ یژنتیک ــی و افزایــش ناپایــداری

شکل .7اعمال مختلف  sirtuinهای پستانداران.
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ژنومــی حاصــل از آن ،موجــب بــروز فنوتیــپ پیــری
م یشــود را م یتــوان بــا بررســی ســندرمهای پیــری
زودرس ( ،)progeroid syndromeبیــان نمــود.
ایــن ســندرمها ،گروهــی از اختــاالت هســتند کــه در
آنهــا ،عالئــم بالین ــی ش ــبه پی ــری ،قب ــل از بلــوغ تظاه ــر
م ییابنــد 2 .مــورد از ایــن بیماریهــا ،ســندرم ورنــر
و پیــری زودرس )HGPs( Hutchinson-Gilford
هس ــتند کــه بــه ترتی ــب بعلــت موتاس ــیونهای ژنتیک ــی
در ژن ســندرم ورنــر( ،)WRNیــک عضــو از خانــوادۀ
هلیــکاز  ،RecQو ژن المیــن A/Cهســتهای ()LMNA
ایجــاد میرشــوند (جــدول .]18[ )2ســندرم ورنــر ،یــک
اختــال اتوزومــال مغلــوب اســت کــه بــا عالئــم شــبه
پیــری ماننــد کاتاراکــت ،دیابــت نــوع ،2اســتئوپورز،

تئوری های بیوشیمیایی و ژنتیکی فرآیند پیری

آرتریواســکلروز و هیپوگنادیس ــم در ســنین جوان ــی هم ـراه
اســت (شــکل .)8پروتئی ــن  WRNکــه عضــوی از خانــوادۀ
هلیــکاز  RecQم یباشــد ،در مســیرهای مختلــف بــا
واســطۀ  ،P53همانندســازی  ،DNAسیس ــتم ترمیم ــی و
متابولیس ــم تلوم ــر نقــش دارد .دیــده شــده کــه در ایــن
بیمــاران ،تلومــر بشــدت کوتــاه شــدهاســت .ســندرم
 ،HGPیــک ســندرم نــادر بــا فنوتی ــپ پی ــری مشــخص
ماننــد ریــزش مــو ،کاهــش ت راکــم اســتخوانی ،ضعــف
ماهیچــه و مــرگ در ســنین  12-15ســالگی معمــوالً
بواســطۀ ســکتۀ قلبــی یــا مغــزی م یباشــد (شــکل.)9
ایــن بیمــاری بعلــت یــک نقــص در  splicingاگــزون
 11ژن  LMNAکــه المیــن  Aو  Cرا کــه جــزء عناصــر
ســاختاری اصلــی هســته هســتند ،کــد م یکنــد و
همچنیــن کاهــش در متیالســیون لیزیــن 9هیســتون3
( ،)H3K9ایجــاد م یشــود [.]18,17,8
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عوامل  Anti-Agingدر تأخیر روند پیری
مشــخص شــده اســت کــه برخــاف الگــوی ژنومــی
یکســان ،الگــوی تغییــرات برگشــتپذیر اپ یژنتیکــی بــا
افزایــش ســن در دوقلوهــای منوزیگــوت ،متفاوت م یباشــد
و ایــن تغییــرات ایجــاد شــده در رونــد پیــری م یتوانــد
بواســطۀ محی ــط و اســترسهای مختلــف محیط ــی باشــد.
امــا هنــوز ایــن ســوال وجــود دارد کــه چــه مقــدار دخالــت
محیــط ،رژیــم غذایــی و روش زندگــی م یتوانــد ف راینــد
پیــری را متوقــف و یــا آهســته نمایــد .عــادات ســیگار
کشــیدن ،فعالیــت فیزیکــی و رژیــم غذایــی ،عوامــل
خارج ــی هس ــتند کــه تاثی ــر درازمــدت ب ــر روی تغیی ـرات
اپ یژنتیک ــی دارنــد [ .]17بــا آزمایشــات انجــام شــده ب ــر
روی مدلهــای حیوانــی ،مشــخص شــده اســت کــه
محدودیــت کالــری یــا محــدود نمــودن رژیــم غذایــی از
طریــق مکانیس ـمهای مختلف ـی ،موجــب افزایــش طــول
عمــر و کاهــش ســرعت پیــری م یشــود [.]23,17

شــکل .8بیمــار مبتــا بــه ســندرم ورنــر در ســنین  15و  48ســالگی کــه
اث ـرات پی ــری ســریع را نشــان م یدهــد.
http://www.pathology.washington.edu/research/
))werner/

شــکل .10مدلــی کــه نشــان م یدهــد محدودیــت کالــری بــا واســطۀ
 ،sirtuinsموجــب افزایــش طــول عمــر م یشــود.

نقــش محدودیــت کالــری بعنــوان یــک عامــل
 Anti-Agingدر افزایــش طــول عمــر
شــکل .9یک پس ــر 4ســاله مبتــا بــه ســندرم The Progeria( HGP
)Research Foundation

محدودیــت کالــری ( ،)Caloric Restrictionبــه
معن ــی کاهــش مص ــرف موادغذای ــی بــدون کمب ــودی در
جــذب مــواد غذایــی ضــروری و ریزمغذیهــا م یباشــد.
اولی نبــار  Mckayو همکارانــش نشــان دادنــد کــه در
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رتهای ــی کــه یــک رژیــم غذای ــی بــا مقــدار کال ــری تقریب ـاً
 30درصــد کمتــر از گــروه کنتــرل دریافــت نمودنــد،
میانگی ــن طــول عم ــر در آنهــا افزایــش یافــت .همچنی ــن
حداکثــر طــول عمــر رتهــای دریافتکننــدۀ رژیــم
غذای ــی بــا محدودیــت کال ــری 1465 ،روز بــود درحالیکــه
پیرتریــن رت در گــروه کنتــرل 969 ،روز عمــر کــرد.
ایــن اولی نبــار بــود کــه یــک عامــل محیطــی موجــب
افزایــش حداکث ــر طــول عم ــر گردیــد .ایــن تج ربــه توســط
دیگ ــر آزمایشــات مشــابه تاًیی ــد شــد ،امــا در ایــن ارتب ــاط
اطالعــات کمــی در مــورد انســان وجــود دارد[ .]17در
محدودیــت کالــری ســطح گونههــای فعــال اکســیژن
میتوکندریایــی کاهــش یافتــه کــه م یتوانــد مســئول
می ـزان پایی ــن تجمــع موتاس ــیون در  DNAمیتوکنــدری
باشــد کــه خــود موجــب کاهــش س ــرعت پی ــری م یشــود
[ .]23نقــش دیگــر محدودیــت غذایــی ،کاهــش تجمــع
وابســته بــه ســن محصــوالت انتهایــی گلیکوزیالســیون
پیشــرفته (advanced glycosylation end
 )AGEs()productsبویــژه در بافــت پیونــدی اســت.
 ،AGEsیــک کالس از محصــوالت تشــکیل شــده بواســطۀ
واکنشهــای غیرآنزیمــی و برگشــتپذیر پروتئی نهــا
بــا گلوکــز م یباشــند کــه ایــن تغییــرات بــا چندیــن
شــاخص پیــری از جملــه اتصــال متقاطــع مولکولهــا
مثــل  ،DNAهموگلوبیــن ،کالژن و االســتین مرتبــط
اســت .در پســتانداران ،محدودیــت کالــری حساســیت
انســولین را افزایــش داده و تحمــل گلوکــز را بهبــود
م یدهــد و در نتیجــه بــروز دیابــت کاهــش م ییابــد.
محدودیــت غذایــی بطــور قابــل توجهــی ســرطان را
کاهــش داده و کاهــش عملک ــردی وابس ــته بــه ســن را از
طریــق تعدیــل بیــان چندیــن ژن بــه تاخیــر م یانــدازد
[ .]23,17بنظــر م یرســد اثــر محدودیــت کالــری بــر
افزایــش طــول عمــر بواســطۀ تنظیــم ســرعت پایــۀ
متابولیس ــم از طریــق پروتئی نهــای  sirtuinوابس ــته بــه
 ،+NADصــورت م یگیــرد [.]18,17
عملکــرد پروتئی نهــای  Sirtuinدرمکانیســم
محدودیــت کالــری
نقــش  Sirtuinsدر تنظیــم طــول عمــر اولی نبــار
در  S.cerevisiaeاثبــات شــد ،Sirtuins .یــک حــس
کننــدۀ وضعی ــت تغذی ـهای و انرژیتی ــک ســلول از طریــق
ســطح  +NADو یــا نســبت  NAD+/NADHبــوده و و
بــا میانجیگــری یــک نقــش کلیــدی در مســیر پاســخ
محدودیــت کال ــری جهــت تنظی ــم آپوپتــوز ،مقاومــت بــه
اســترس ،قابلی ــت تولی ــد مثــل و طــول عم ــر ایفــاء نقــش
م ینماینــد (اشــکال 7و .]25,24,22,20,17[ )10همانطــوری
کــه قبــ ً
ا ذکــر شــد فعالیــت کاتالیــزی sirtuins
وابســته بــه  +NADم یباشــد .بــا توجــه بــه اهمیــت
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بح رانــی  +NADدر بســیاری از مســیرهای متابولیکــی
و ایــن حقیقــت کــه  sirtuinsم یتواننــد فعالیــت
بســیاری از پروتئی نهــای درگیــر در رشــد ســلولی را
کنتــرل نماینــد ،مشــخص شــد کــه ایــن خانــوادۀ
پروتئینــی ،طــول عمــر را از طریــق تعدیــل مســیرهای
محدودیــت کالــری یــا رژیــم غذایــی تنظیــم م یکنــد.
پیشــنهاد شــده اســت کــه جریــان ک ربــن در گلیکولی ــز و
چرخــۀ ک رب ــس ،تحــت محدودیــت کال ــری کاهــش یافتــه
و بناب رایــن  +NADکمت ــری ب ـرای ایــن پروتئی ــن موجــود
م یباشــد .ایــن امــر باعــث افزایــش تنفــس شــده کــه
بطورمتقابــل ،موجــب افزایــش فعالیــت پروتئی نهــای
 sirtuinم یشــود .بعنــوان مثــال در پروتئیــن Sir2
مخمــری ،ســرعت متابولیســم پایــه و پیــری ،از طریــق
تنظیــم ژنــی داســتیالز و/یــا -ADPریبوزیلت رانســف راز
وابس ــته بــه  +NADو تغیی ــر شــکل کروماتین ــی ،بــا هــم
مرتب ــط م یشــوند .اطالعــات بدســت آمــده از نقــش ایــن
پروتئی نهــا در تنظی ــم طــول عم ــر در موجــودات پس ــت
ت ــر ،عالقــۀ قابــل توجه ــی را در ارتب ــاط با نقــش sirtuins
در پســتانداران و بخصــوص انســانها موجــب شــده
اســت[ .]27,26,18,17عــاوه ب ــر ایــن ،بــا توجــه بــه عملکرد
مفیــد  sirtuinsدر افزایــش طــول عمــر ،تالشهــا
بویــژه بــر روی اســتفاده از فعالکنندههــای آن بعنــوان
دارو در مقابــل کاهــش عملکــرد ســلولی و بیماریهــای
مرتب ــط بــا ســن ،معطــوف شــده اســت .ماننــد ترکی ــب
 )trimethylstilben-3,5,4( Resveratrolکــه یــک
مــادۀ پل یفنولیــک از خانــوادۀ متابولی تهــای ثانویــۀ
گیاه ــی بــوده و در پوســت انگــور قرمــز بمی ـزان باالی ــی
وجــود داشــته و بعنــوان ترکیــب فعالکننــدۀ sirtuin
()STACs( )Sirtuin-Activating Compounds
مط ــرح بــوده و م یتوانــد بــا فعالســازی Sir2و بواســطۀ
اتوفــاژی طــول عمــر را افزایــش دهــد [.]30,28,20,17
نتیج هگیری نهایی
ف راینــد پیــری از جملــۀ ضروریتریــن زمینههــای
تحقیقات ــی در ق ــرن حاض ــر بــوده و شــناخت تئوریهــای
مختلــف پیــری ،نقــش عوامــل ژنتیکــی و مولکولــی
مختلــف و عوامــل تعدیلکننــدۀ محیطــی در افزایــش
درکمــان از مکانیس ـمهای پی ــری نرمــال بــدون درگی ــری
پاتولوژیــک ،فعالی تهــای درمانــی و پیشــگی رانه و
ط راح ــی دارو ،در ایــن مس ــیر کمککننــده خواهــد بــود.
ب ــر اســاس مطالعــات مختلــف طــول عم ــر در مدلهــای
حیوانــی ،پیشــنهاد م یشــود کــه تداخــل ژنوتیپ-رژیــم
غذایــی ،ممکــن اســت تاثیــر مهمــی بــر روی ف راینــد
پیــری همــراه بــه حفــظ ســامتی داشــته باشــد .مثــ ً
ا
اینکــه چطــور عوامــل فارموکولوژیــک کــه  sirtuinsرا
مــورد هــدف ق ـرار م یدهنــد ،نقــش محدودیــت کال ــری را

3  شماره. 9  دوره. 1393 پاییز

 هنــوز ناشــناخته هس ــتند و ایــن موضــوع،القــاء م یکنــد
.م یتوانــد ایــدۀ جــذاب تحقیقــات آینــده باشــد

 مکانیســمهای مولکولــی، در انســان.تقلیــد م ینماینــد
دقیق ــی کــه نشــان دهــد چطــور مواجهــۀ محیط ــی بــا
 تغییــرات اپ یژنتیکــی ویژه رایــی را،عوامــل خارجــی
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ABSTRACT
Aging is the outcome of the progressive accumulation of different alterations in the body
accompanied with gradual decrease of the efficiencies of normal physiological functions
and the capacity to maintain homeostasis leading to the increased probability of disease
and mortality. Researchers have done different experiments especially on animal models for
understanding the aging process, longevity, and the improvement of life quality. They have
proposed more than 300 aging theories which overlap to some extent. In this article, we try
to explain some of the most important theories with an emphasis on the epigenetic theory.
The two most prominent biochemical theories of aging are free radical and mitochondrial
theories. Normal aging is the result of the balance between damage and repair and these
theories explain the oxidative stress associated with the damages which result from reactive
oxygen species (ROS), stress response signaling pathway, and the antioxidant enzymes.
According to the genetic theories, aging is the result of a controlled genetic program
of maturity and development. Moreover, aging mitotic clock guided by telomeres is also
important. The lengths of telomeres which shorten after each cell division, can be regulated
by many foods and telomeric epigenetic conditions. Furthermore, Aging is influenced not
only by genes and mutations, but also by the environmental and epigenetic effects especially
in the second half of life. The epigenetic changes include the alterations in gene expression
without any changes in DNA sequences. Their biological and functional importance is
accompanied with the loss of DNA global methylation, histone modification and gene
promoter hypermethylation during aging process.
To achieve the dream of living healthier and longer, dietary manipulation through supplements
and antioxidants, understanding the key role of the caloric restriction on longevity through
the activity of Sirtuin proteins, the exercise and the perception of the environmental factors
which affect epigenetic changes during aging process, are the most essential research issues
in the 21th century.
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