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Telomeerit ovat kromosomien
päitä suojaavia rakenteita, jotka
koostuvat toistuvista,
lyhyistä DNA-sekvensseistä ja
niihin liittyvistä proteiineista. Telomeerit lyhenevät solun jakautuessa,
ja kun ne saavuttavat kriittisen
pituuden, solu menettää jakautumiskykynsä. Kantasolujen ja useimpien syöpäsolujen telomeerit eivät
juuri lyhene. Eräissä monogeenisissä taudeissa ja ikääntymiseen
liittyvissä polygeenisissä taudeissa
telomeerit lyhenevät normaalia nopeammin. Telomeerien lyhenemistä
edistäviä tekijöitä ovat solujen
jakautumisen lisäksi inflammaatio,
»oksidatiivinen stressi», miessukupuoli, tupakointi ja ylipaino.
Elämän stressitilanteet saattavat
myös lyhentää telomeerejä. Antioksidantit ja estrogeeni puolestaan
hidastavat telomeerien lyhenemistä. Telomeerien lyheneminen liittyy
ikääntymiseen ja siihen liittyviin
tauteihen, mutta vielä ei tiedetä,
missä määrin kyseessä on syy, seuraus tai molemmat.
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ana telomeeri tulee kreikan
sanoista “telos” (pääte) ja
“meros” (osa). Kromosomien
päissä sijaitsevien telomeerien
lyheneminen liittyy normaaliin ikääntymiseen kun taas nopeutunut lyheneminen ennenaikaiseen vanhenemiseen.
Näin ollen telomeerien lyhenemistä
voitaneen pitää ikääntymisen biomarkkerina (1–3). Telomeerien lyhetessä
solujakautumisten myötä kriittiseen
pisteeseen solut menettävät jakautumiskykynsä. Esimerkiksi ihmisen fibroblastit pystyvät jakautumaan soluviljelmässä 50–60 kertaa (4). Syöpäsolujen
telomeerit eivät yleensä lyhene ja ne
ovat viljelyssä periaatteessa kuolemattomia. Telomeerien lyhenemistä
voidaan pitää eräänlaisena suojana
malignisoitumista vastaan.

Telomeerien rakenne ja toiminta
Telomeerit ovat eukaryoottisten kromosomien päitä suojaavia rakenteita,
jotka koostuvat lyhyistä DNA-toistojaksoista (nisäkkäillä TTAGGG) (kuva
1). Koska DNA-polymeraasi ei kykene
monistamaan DNA-juosteen 3’-päätä,
suojaavat telomeerit toiminnallista
DNA:ta ja mahdollistavat sen täydellisen replikaation (5–7). Telomeerien
lyheneminen solujakojen myötä johtaa lopulta solun jakautumuskyvyttömyyteen, senesenssiin ja lopulta
solukuolemaan (apoptoosi). Osa
ikääntyneistä (senescent) soluista säilyy metabolisesti aktiivisina ylläpitäen

kudoksissa tulehdustilaa ja oksidatiivista stressiä erittämällä sytokiinejä,
entsyymejä ja kasvutekijöitä (8). Tämä
edistää ateroskleroosia ja verisuonten
seinämien ikääntymistä.
Telomeereihin liittyy proteiineja,
jotka toimivat päätesilmukan (ns. Tloopin) suojana ja välittävät telomeerien ja genomin välisiä signaaleja (Kuva
1). Tärkeimmät näistä ovat TRF1- ja
TRF2-kompleksit, joihin liittyy joukko
telomeerin säätelyyn ja DNA-vaurioiden korjaamiseen osallistuvia proteiineja. Niiden mutaatioihin liittyvät
esimerkiksi ennenaikainen ikääntyminen ja eräät tuumorit (7,8).
Telomeraasientsyymi (TERT) suojaa
telomeereja (6,7) rakentamalla DNAjuostetta RNA-mallin (TERC) mukaan.
Somaattisissa soluissa telomeraasiaktiivisuus on vähäistä, mutta kantasoluissa telomeraasi on aktiivinen
kuten myös useimmissa syöpäsoluissa, joten solut pysyvät “kuolemattomina”. Telomeerien rakenne (TTAGGG)
on säilynyt evoluutiossa (5,6), mutta
niiden lyhenemisnopeus vaihtelee eri
eliölajeilla eliniän mukaan. Telomeerien pituus mitataan yleensä veren
leukosyyteistä. Tulos korreloi hyvin
saman yksilön muiden kudosten telomeeripituuksiin (9).

Telomeerien pituuden säätely
Ikä ja sukupuoli. Telomeerit ovat pisimmillään vastasyntyneillä, yhtä pitkiä
tytöillä ja pojilla, ja lyhenevät solujen
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Kuva 1. Telomeerien sijainti kromosomien päissä, telomeerin rakenne ja siihen liittyvät
tärkeimmät proteiinit. Telomeerissa on kaksijuosteinen toistojakso TTAGGG (musta) ja
yksijuosteinen päätesilmukka (sininen lyhyt suora), jonka 3’OH‑päähän telomeraasi (TERT) liittää
RNA-templaatin (TERC) mukaisesti vastaavat emäkset (kuvassa GGG katkoviivoilla). TRF1‑ ja
TRF2‑proteiinikompleksit liittyvät telomeeriin. Uudelleenjulkaistaan artikkelista Fyhrquist F,
Saijonmaa O: Telomeerit ja vanheneminen, Duodecim 2007;123:1963-71.

Taulukko 1. Telomeerien pituuteen
liittyviä tekijöitä
Fysiologiset (endogeeniset) tekijät
Lyhenemistä nopeuttavat
		 Geenit (esim. progeria)
		 Ikä
		 Sukupuoli (miehillä lyhyemmät telomeerit)
		 Oksidatiivinen stressi
		 Inflammaatio
Lyhenemistä hidastavat
		 Telomeraasi
		 Estrogeeni
		 Antioksidantit
		 Geenit (esim. sirtuin-1)
Ympäristö ja elintavat
Lyhenemistä nopeuttavat
		 UV-säteily
		 Tupakointi
		 Ylipaino
		 Psyykkinen stressi
		 Telomeraasin estäjät (esim. eräät 		
		 syöpälääkkeet)
Lyhenemistä hidastavat
		 Ravinnon antioksidantit ( esim. C- ja
		 E-vitamiini)
		 Eräät lääkkeet (estrogeeni, statiinit )
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jakautuessa koko elinajan. Aikuisiällä
naisilla on pidemmät telomeerit kuin
samanikäisillä miehillä, mikä todennäköisesti johtuu estrogeenin vaikutuksesta (Taulukko 1). Pidempiin
telomeereihin liittyy pidempi odotettavissa oleva elinikä (10), ja lyhyeen
telomeeripituuteen liittyy suurempi
kokonaiskuolleisuus, erityisesti kuolleisuus sydäntauteihin (11).
Oksidatiivinen stressi, jota välittävät reaktiiviset happiradikaalit, voi
vaurioittaa telomeereja ja nopeuttaa
niiden lyhenemistä. Suurin osa happiradikaaleista on peräisin solun aineenvaihdunnasta. Oksidatiivinen
stressi kudoksissa lisääntyy iän myötä. Toisaalta antioksidantit vähentävät
reaktiivisten happiradikaalien määrää,
jolloin myös telomeerien lyheneminen
hidastuu (12).
Ympäristö ja elintavat. Tupakoivilla on lyhyemmät telomeerit kuin
tupakoimattomilla (13,14 ), toden-

näköisesti liittyen inflammaatioon ja
oksidatiiviseen stressiin. Ylipainoon ja
insuliininresistenssiin (13,14) samoin
kuin metaboliseen oireyhtymään (15)
on ilmoitettu littyvän nopeutunut telomeerien lyheneminen. Lisäksi alkoholin suurkuluttajilla on todettu lyhyet
telomeerit (16). Psyykkiseen stressiin
on raportoitu liittyvän telomeerien
kiihtynyt lyheneminen (17). Krooniseen inflammaation liittyy telomeerien nopeutunut lyheneminen, ennenaikainen ikääntyminen ja lisääntynyt
sairastuvuus (18) Toisaalta terveiden
elintapojen noudattaminen ja liikunnan lisääminen näyttävät vaikuttavan
telomeerejä pidentävästi (19).
Hormonit ja lääkkeet. Estrogeenin
on todettu lisäävän telomeraasin aktiivisuutta ja näin hidastavan telomeerien lyhenemistä (20). Statiinien
on todettu suojaavan telomeereja endoteelisoluissa (21), mutta tämän ilmiön mahdollinen kliininen merkitys on
tuntematon. Runsaan C- ja D-vitamiinin(22) sekä omega-3-rasvahappojen
(23) saannin on raportoitu liittyvän
pitkiin telomeereihin.

Sairaudet ja telomeerien pituus
Monogeeniset sairaudet ja Downin
oireyhtymä. Eräissä monogeenisissa
taudeissa ja kromosomipoikkemissa
on todettu ennenaikainen ikääntyminen ja telomeerien nopea lyheneminen (taulukko 2). Esimerkiksi
Wernerin oireyhtymään, joka johtuu WRN-geenin mutaatiosta, liittyy
telomeerien nopeutunut lyheneminen (24) ja kudosten ennenaikainen
ikääntyminen. Kliinisiin oireisiin,
jotka ilmenevät jo teini-iässä, kuuluvat ennenaikainen harmaantuminen,
ateroskleroosi ja tiettyjen syöpälajien
normaalia yleisempi esiintyminen.
Bloomin oireyhtymään, joka johtuu
BLM-helikaasin mutaatiosta, liittyy
myös telomeerien toimintahäiriö ja
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Taulukko 2. Sairauksia, joihin liittyy
telomeerien nopeutunut lyheneminen.
Monogeeniset
Wernerin oireyhtymä
Hutchinson-Gilfordin oireyhtymä
Bloomin oireyhtymä
Synnynäinen dyskeratoosi
Ataksia-teleangiektasia
Duchennen lihasatrofia
Polygeeniset
Ateroskleroosi
Sepelvaltimotauti
Sydämen vajaatoiminta
Diabetes (tyyppi 1 ja 2 )
Nivelreuma
Osteoporoosi
Osteoartroosi
Alzheimerin tauti

kiihtynyt telomeerien lyhenemeinen.
Ennenaikainen ikääntyminen koskee
etenkin ihoa, verisuonia ja luustoa,
mutta tärkein kuolinsyy on syöpä.
Hutchinson-Gilfordin oireyhtymään
liittyy ennenaikainen vanheneminen,
nopeasti lyhenevät telomeerit sekä
varhainen ateroskleroosi ja sydäninfarkti, sitä sairastavien keskimääräinen elinikä on 13,5 vuotta.
Synnynnäinen dyskeratoosi on
joko X-kromosomiin kytkeytyvä tai
autosomissa periytyvä tauti. Molempiin liittyy mutaatio telomeraasientsyymissä, mistä seuraa telomeerien
kiihtynyt lyheneminen. Tautiin liittyy
ihon pigmenttihäiriöitä, luuytimen
vajaatoiminta, ennenaikainen vanheneminen ja suurentunut syövän riski.
Downin oireyhtymässä lymfosyyttien telomeerit lyhenevät kiihtyneellä
nopeudella (25). Oireyhtymään liittyy
myös ennenaikainen ikääntyminen, ja
valtaosalla todetaan Alzheimerin tauti 50 vuoden ikään mennessä. Edellä
mainittuja monogeenisia tauteja tai
kromosomipoikkeamia voidaan pitää
ennenaikaisen ikääntymisen molekyylibiologisina malleina.
Polygeeniset sairaudet. Moneen
sydän- tai verisuonitautiin, varsinkin
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ateroskleroosiin, sepelvaltimotautiin
ja kohonneeseen pulssipaineeseen
liittyy nopeutunut telomeerien lyheneminen (26) (Taulukko 2). Sepelvaltimotaudissa valtimon seinämän
plakkien ja endoteelisolujen telomeerit ovat lyhyemmät kuin terveillä verrokeilla (27), mitä on pidetty merkkinä
“verisuonten ikääntymisestä” (26,28).
Diabeteksessa verisuonet vanhenevat ennenaikaisesti ja telomeerien
lyheneminen on nopeutunut todennäköisesti liittyen oksidatiiviseen
stressiin (29). Tyypin 1 diabeteksessa
diabeettisen nefropatian etenemiseen
liittyy telomeerien kiihtynyt lyheneminen (30).
Telomeerit lyhenevät normaalia nopeammin nivelreumassa (31), LED:ssä,
Wegenerin granulomatoosissa ja psoriaasissa. Alzheimeirin tautiin on raportoitu liittyvän normaalia lyhyemmät telomeerit (32). Aivohalvauksen
seurauksena kehittyvässä dementiassa
telomeerit ovat normaalia lyhyemmät
ja niiden pituus korreloi dementian
vaikeusasteeseen (33).

Lopuksi
Telomeerit lyhenevät monissa ikääntymiseen liittyvissä sairauksissa. On
kuitenkin epäselvää, onko telomeerien
lyheneminen ikääntymisen ja siihen
liityvien sairauksien syy, seuraus vai
biologinen markkeri? Edellä käsitellyissä monogeenisissä sairauksissa
telomeerien lyheneminen näyttäisi
kiihdyttävän sekä ikääntymistä että
sairastumista. Tätä käsitystä tukee se,
että kyseiset mutaatiot sijaitsevat telomeerikompleksin alueella tai telomeereihin vaikuttavassa geenissä. Polygeenisissä sairauksissa kyseessä on ehkä
noidankehä: lukuisat tekijät (Taulukko
1) aiheuttavat telomeerien lyhenemisen ja toimintahäiriön, mikä puolestaan kiihdyttää ikääntymistä ja siten
myötävaikuttaa sairastumiseen.Tulisiko telomeerejä pidentää vai lyhen-

tää? Teoriassa ikääntymistä ja siihen
liittyvää sairastumista voisi hidastaa
hidastamalla telomeerien lyhenemistä. Se, että elintapojen parantaminen ja kohonneen verenpaineen ja
dyslipidemian hyvä hoito hidastavat
ikääntymistä ja vähentävät sairastumista kardiovaskulaarisairauksiin ja
samalla hidastavat telomeerien lyhenemistä (Taulukko 1), viittaa mahdolliseen kausaaliseen yhteyteen, jota
ei kuitenkaan ole todistettu. Solujen
telomeerejä ja elinikää on onnistuttu
pidentämään indusoimalla telomeraasia ihmisen ihosoluviljelmässä
(34). Tämä havainto voi viitoittaa tietä
ainakin monogeenisten “telomeerisairauksien” (Taulukko 2) hoitoon
tulevaisuudessa. Äskettäin on telomeraasia hiirten sydämissä indusoimalla
onnistuttu vähentämään kuolleisuutta
ja parantamaan sydämen toimintaa
infarktin jälkeen (35). Tämä on todella
merkittävä havainto, jos se tulevaisuudessa johtaa parempaan sydämen
vajaatoiminnan hoitoon, mutta hiiret
eivät ole ihmisiä. On huomioitava, että
aktiivinen telomeraasi liittyy myös
syöpään, joten telomeraasin induktio
saattaisi altistaa syövälle. Syöpäsolut
pysyvät yleensä “kuolemattomina”,
koska niissä aktiivinen telomeraasi
ylläpitää telomeerien pituutta ja siten
solun jakautumuskykyä. Telomeraasin estäjiä on jo jonkin aikaa käytetty
syövän hoidossa, yleensä yhdistettynä
vakiohoitoon (36).
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riskejä ei voida poissulkea. On pohdittava lääkehoidon hyödyt
suhteessa haittoihin. Haittavaikutukset: Kliinisissä tutkimuksis
sa havaittu hyvin yleinen haittavaikutus oli pahoinvointi. Yleisiä
haittavaikutuksia olivat: vähentynyt ruokahalu, poikkeavat unet,
huimaus, ripuli, ummetus, oksentelu, kutina. Haittavaikutukset
olivat yleensä lieviä tai keskivaikeita ja ilmenivät kahden viikon
kuluessa hoidon alusta. Vaikutukset olivat yleensä ohimeneviä
Tähän lääkkee
eivätkä johtaneet hoidon keskeyttämiseen.
seen kohdistuu lisäseuranta, ja terveydenhuollon ammattilaisia
pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksis
ta. Katso tarkemmat tiedot valmisteyhteenvedosta. Teksti pe
rustuu valmisteyhteenvetoon 02/2015. Reseptilääke. Korvattavuus: Ei korvattavuutta. Vahvuudet, pakkauskoot ja hinnat 1.4.2015 (VMH sis. alv): 5mg 28tbl 27,94 €, 5mg 98tbl
84,70 €, 10mg 28tbl 49,47 €, 10mg 98tbl 147,37 €, 20mg 28tbl
78,79 €, 20mg 98tbl 228,07 €. Lisätiedot: Oy H. Lundbeck Ab
tai Pharmaca Fennica.
FIBRIN2015.0400003802.

