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Streszczenie: Konsekwencją postępu cywilizacyjnego jest wzrost zachorowań na tzw. choroby cywilizacyjne, do których zalicza się cukrzycę, otyłość, choroby układu krążenia, nowotwory. Obiecującym markerem prognozującym ryzyko zachorowania na wymienione wyżej schorzenia jest długość
telomerów leukocytarnych. Telomery składające się z wielokrotnie powtórzonych sekwencji nukleotydowych chronią chromosomy komórek eukariotycznych przed degradacją i fuzją. Z każdym podziałem replikacyjnym ulegają jednak skróceniu. Osiągnięcie krytycznej długości telomerów powoduje, że komórka starzeje się i ulega apoptotycznej śmierci. W komórkach nowotworowych zdolnych do
nieograniczonej liczby podziałów telomery ulegają wydłużeniu dzięki działaniu telomerazy lub alternatywnego mechanizmu wydłużania telomerów (ALT). Nadmierne skracanie się telomerów w wyniku stresu oksydacyjnego i częstych stanów zapalnych w organizmie, związane jest ze zwiększonym
ryzykiem zachorowania m.in. na cukrzycę, miażdżycę i niektóre nowotwory.
Słowa kluczowe: telomery, choroby cywilizacyjne, marker
Summary: The consequence of civilization development is an increased incidence of lifestyle diseases
like diabetes, cardiovascular diseases and cancers. The promising marker which can be useful to predict the risk of diseases mentioned above is the length of leukocyte’s telomeres. Telomeres consisting
of repeated nucleotide sequences protect eukaryotic chromosomes from damage and fusion. With each
cell division the telomeres are shortened and after reaching a critical length, cell starts ageing or death
by apoptosis. In cancer cells dividing without limit, telomeres became lengthened by the action of
telomerase or ALT mechanisms. Excessive shortening of telomeres can be a result of oxidative stress
and inflammation and it is associated with increased risk of diabetes, atherosclerosis and cancers.
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WSTĘP
Choroby cywilizacyjne zwane chorobami XXI wieku dotyczą znacznej części populacji, a główną ich przyczyną są warunki życia i postęp cywilizacyjny. Do chorób
tych zalicza się m.in.: zaburzenia metaboliczne (m.in. cukrzycę i otyłość), schorzenia układu krążenia (miażdżycę, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, chorobę
naczyń wieńcowych), nowotwory. Ogromny wpływ na wyżej wymienione choroby
mają następujące czynniki: nieprawidłowe żywienie, mała aktywność fizyczna, używki, zanieczyszczenie środowiska, stres [8]. W Polsce obserwuje się wysoki poziom
zachorowań na choroby cywilizacyjne (około 7% populacji), przy czym dominują
zachorowania na cukrzycę i nadciśnienie tętnicze. Choroby układu sercowo naczyniowego w 2006 roku odpowiadały za ponad 46% zgonów [31]. Otyłość i nadwaga są
głównymi czynnikami ryzyka występowania chorób cywilizacyjnych i dotyczy ona
około 22% dorosłych Polaków [87] oraz 11% dzieci w wieku wczesnoszkolnym [72].
Szacuje się, że do 2030 roku na cukrzycę typu drugiego zachoruje około 7 milionów
Polaków [79]. W ciągu ostatnich lat notuje się także wzrost zachorowań na choroby
nowotworowe, które w 2006 roku stanowiły przyczynę 25% zgonów [31]. Choroby
cywilizacyjne nie tylko obniżają jakość i długość życia, ale generują także większość
kosztów ponoszonych na ochronę zdrowia. W wielu opisanych przypadkach klinicznych wykazano wyraźny związek między długością telomerów, aktywnością telomerazy i szlaku ALT a wystąpieniem chorób cywilizacyjnych.

BUDOWA TELOMERÓW
Telomery to struktury o budowie nukleoproteinowej zlokalizowane na końcach
chromosomów komórek eukariotycznych, które chronią zakończenia chromosomów przed degradacją i fuzją [24, 26, 64]. Odpowiadają za przestrzenną organizację jądra komórkowego i regulację transkrypcji genów zlokalizowanych w obszarach subtelomerowych. Chronią przed niepożądanymi uszkodzeniami, które mogą
prowadzić do niestabilności genetycznych [53, 60]. Zapobiegają aberracjom chromosomowym i zapewniają prawidłowy przebieg procesu rekombinacji [24, 82].
Telomery wykazują silny konserwatyzm ewolucyjny, a ich budowa i długość
zależna jest od gatunku, osobnika, organu a nawet pojedynczego chromosomu [64,
70]. U ludzi składają się z tandemowych powtórzeń sekwencji (5’-TTAGGG-3’)n
występujących w dwuniciowym fragmencie DNA bogatym w cytozynę o długości od 10 do 20 kpz (kilo par zasad) i jednoniciowym DNA bogatym w guaninę
o długości od 50 do 300 nukleotydów [2, 50, 56].
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DNA telomerowe połączone jest z kompleksem wyspecjalizowanych białek
Shelterin: TRF1, TRF2 i POT1. Dwa pierwsze białka wykazują wysokie powinowactwo do dwuniciowych powtórzonych sekwencji [25, 58]. Różnią się one od
siebie sekwencją N-końca, kwasową w białku TRF1 i zasadową u TRF2. Białko POT1 rozpoznaje jednoniciowe powtórzenia bogate w guaniny ulokowane na
końcach 3’ telomerów. Końcowa guanina nici DNA jest „zanurzona” w białku
czyniąc ją tym samym nieosiągalną dla telomerazy, w rezultacie zapobiegając
przedłużaniu nici. W kompleksie telosomu wyróżnia się także białka TPP1, TIN2
i RAP1, które funkcjonują jako białka pośredniczące między białkami wiążącymi
telomerowe DNA [56, 70].
Telomery tworzą charakterystyczne struktury – pętle-T (ryc.1). Powstają one
poprzez wplecenie jednoniciowego fragmentu DNA do homologicznego regionu
podwójnej cząsteczki telomerowego DNA i zamknięcie w postaci trzeciorzędowej struktury przypominającej lasso. W miejscu włączenia pojedynczej nici DNA
dochodzi do odsunięcia jednej z nici dsDNA i powstania pętli-D. Proces jest
wspomagany przez białko TRF2 [25, 56].
Do białek telomerowych zalicza się również TANK, MRN i Ku, które współdziałają z białkami kompleksu Shelterin, m. in. w tworzeniu pętli-T [23, 55]. Zakończenie pętli T stanowi jednoniciowy nadwieszony fragment DNA na 3’ końcu,
który tworzy kwartet G (G4-DNA) – strukturę przestrzenną związaną z białkiem
G4BP (ang. G-quadruplex Binding Pprotein) zabezpieczającą przed oddziaływaniem egzonukleaz [14].

RYCINA 1. Schemat budowy telomeru [55, zmodyfikowany]
FIGURE 1. Schematic diagram of the telomere structure [55, modified]
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SKRACANIE SIĘ TELOMERÓW
Komórki mogą dzielić się określoną ilość razy (limit Hayflicka). Po tym okresie
zachodzą zmiany w ich morfologii i ekspresji genów [37]. Proces starzenia może być
powodowany przez wiele czynników. Jednym z nich jest skracanie telomerów [6,
66]. W komórkach somatycznych telomery ulegają skracaniu z każdym cyklem replikacyjnym. Zjawisko to jest efektem replikacji końca oraz przetwarzania DNA na
końcach chromosomów niezbędnego do utworzenia funkcjonalnego telomeru [3, 4,
51]. Krótkie telomery stanowią informację o postępującym starzeniu się i mogą być
interpretowane jako sygnał do zatrzymania dalszych podziałów komórkowych [52].

MECHANIZMY WYDŁUŻANIA TELOMERÓW
Przeciwdziałanie skracaniu się telomerów, a tym samym zagwarantowanie
przeżycia komórce i całemu organizmowi zapewnia aktywność telomerazy. Telomeraza jest enzymem o właściwościach odwrotnej transkryptazy która katalizuje
reakcję przyłączania powtórzonych sekwencji TTAGGG do końca 3’ nici telomerowego DNA [59, 70].
Aktywność telomerazy u ludzi jest ściśle kontrolowana. Enzym ten jest aktywny podczas embriogenezy, natomiast po urodzeniu jego funkcjonowanie jest
w większości komórek somatycznych zahamowane. Aktywność pozostaje zachowana jedynie w pewnych podzbiorach komórek, takich jak komórki macierzyste,
komórki germinalne i progenitorowe oraz aktywowane limfocyty [12, 15]. Supresja
aktywności telomerazy jest uważana za potencjalną barierę przeciwrakową tkanek,
która nie pozwala na nieograniczoną proliferację zmienionych nowotworowo komórek. Z drugiej strony, zjawisko to związane jest z ograniczeniem wzrostu komórek ludzkiego organizmu, co skutkuje brakiem możliwości regeneracyjnych tkanek
i narządów w trakcie procesu starzenia oraz chronicznych chorób [5]. Alternatywny
mechanizm wydłużania telomerów ALT (ang. Alternative Lengthening of Telomeres), jest zdolnością niewielkiej części komórek nowotworowych do wydłużania
telomerów w przypadku nieobecności telomerazy. Oparty jest na homologicznej
rekombinacji wykorzystującej jako matrycę telomerowe DNA [46]. Proces ten jest
obserwowany wśród agresywnych, trudnych w terapii nowotworów pochodzenia
mezenchymalnego [5, 11, 39] oraz wśród mięsaków gładkokomórkowych, mięsaków kościopochodnych i nerwiaków zarodkowych [38, 75, 84]. Aktywacja szlaku
ALT w nowotworach mezenchymalnych jest prawdopodobnie wywołana brakiem
wykrywalnej ekspresji telomerazy w mezenchymalnych komórkach macierzystych.
Większość nowotworów wykazuje obecność jednego mechanizmu wydłużania telomerów, ale w niektórych nowotworach, np. w ludzkich mięsakach zaobserwowano
mozaikowatość – część komórek wydłuża telomery poprzez ALT, część na drodze
enzymatycznej [34].
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TELOMERY JAKO MARKER
Telomery są wskaźnikiem (markerem) postępującego starzenia się organizmu.
Ich długość jest cechą indywidualną, zmienia się progresywnie wraz z wiekiem
chronologicznym i jest ściśle związana z procesami biologicznymi warunkującymi starzenie się organizmu. Nadmiernie postępujące skracanie się telomerów
może prowadzić do senescencji (zatrzymania komórki w cyklu komórkowym,
starzenia komórkowego), śmierci apoptotycznej lub transformacji nowotworowej
komórek. Wykazano także, że krótkie telomery mogą indukować niestabilność
genomową poprzez udział z fuzji chromosomów [17].
Ludzkie telomery mają długość około 15 kpz i ulegają skróceniu przeciętnie
o 27 pz (par zasad) na rok [76]. U osób w wieku powyżej 90 lat wykazano obecność ultrakrótkich telomerów leukocytarnych (o długości poniżej 3 kpz) [45, 71].
Na długość telomerów mają wpływ takie czynniki jak: wiek genetyczny, środowisko życia, nawyki żywieniowe, używki, aktywność ruchowa. Szybsze skracanie
telomerów koreluje z początkiem związanych z wiekiem problemów zdrowotnych takich jak: niewydolność serca [78], cukrzyca [67], zwiększone ryzyko raka
[48], osteoporoza [77]. Monitorowanie długości telomerów leukocytarnych może
być pomocne w określaniu ryzyka zachorowania na choroby wieku starczego
i choroby cywilizacyjne. Wyniki badań wskazują, że długość telomerów w leukocytach odzwierciedla długość telomerów w komórkach innych tkanek, ponieważ
nawet w komórkach niedzielących się telomery ulegają skróceniu w wyniku stresu oksydacyjnego [22, 27].
Skracanie się telomerów może być pierwszą oznaką nieprawidłowości, zanim
pojawią się objawy choroby. U osób z miażdżycą średnia długość telomerów leukocytarnych jest znacząco krótsza w porównaniu z osobami zdrowymi w tym
samym wieku. Pod względem biologicznego wieku komórki określanego na podstawie długości telomerów osoby z miażdżycą mają o 11 lat starsze komórki od
osób zdrowych [13]. Z kolei badania Chen i wsp. [18] podobnie jak Willeit i wsp.
[81] dowiodły, że krótsze telomery są wskaźnikiem prognozującym zwiększone
ryzyko miażdżycy tętnic szyjnych. Osoby z krótszymi telomerami były trzykrotnie bardziej narażone na wystąpienie zawału serca [13]. Krótsze telomery obserwowano także u osób z przewlekłą niewydolnością serca [78].
Tempo skracania się telomerów jest cechą specyficzną dla płci. Wykazano, że
dorosłe kobiety mają dłuższe telomery od mężczyzn. Prawdopodobnie różnice determinowane są różną dynamiką skracania się telomerów w ciągu życia, ponieważ
noworodki różnej płci mają telomery podobnej długości [9, 16, 57]. Ostatnie badania wykazały, że nadmiernie skrócone telomery u kobiet korelują z wcześniejszą menopauzą [36] oraz otyłością [19, 44, 76]. Otyłość zaliczana jest do chorób
cywilizacyjnych. Wiąże się z nią zwiększone ryzyko chorób układu krążenia [35],
cukrzycy czy chorób układu ruchu, co w konsekwencji może prowadzić do szybszej
śmierci. W badaniach nad otyłością zaobserwowano ścisłą korelację pomiędzy BMI
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(ang. Body Mass Index) [54], obwodem talii i bioder a długością telomerów leukocytarnych. Długość telomerów u kobiet otyłych (u których BMI było większe
lub równe 30) była równa długości telomerów kobiet z normalną wagą starszych
o prawie 9 lat. U otyłych dzieci w wieku wczesnoszkolnym obserwowano telomery krótsze o 25% w stosunku do ich rówieśników o prawidłowej wadze [16].
Badania z udziałem otyłej młodzieży (w wieku 12-16 lat) wskazują, że utrata
wagi wiąże się z wydłużeniem telomerów, a wyjściowa długość telomerów może
być wskaźnikiem odpowiedzi organizmu na odchudzanie [30]. Z kolei w grupie
otyłych pacjentów w wieku 55-80 lat zaobserwowano wzrost długości telomerów po pięcioletnim okresie stosowania diety śródziemnomorskiej [29]. Badania
na dużej grupie (>4500) zdrowych kobiet wykazały, że u osób stosujących dietę
śródziemnomorską telomery są dłuższe w porównaniu z osobami nie stosującymi
tej diety, u których komórki były biologicznie starsze o około 4,5 roku [21].
Otyłość często towarzyszy cukrzycy. Badania z ostatnich lat obejmujące liczne grupy pacjentów wykazały, że długość telomerów może być wskaźnikiem ryzyka zachorowania na cukrzycę typu I i II i powiązana jest z postępem tej choroby
[65, 80, 85, 86]. Sześcioletnie badania na grupie Amerykańskich Indian wykazały,
że w grupie pacjentów z najkrótszymi telomerami ryzyko zachorowania na cukrzycę było dwukrotnie wyższe w porównaniu z kontrolą. Co więcej w ciągu 5
lat u ponad 10% uczestników badania, u których telomery były krótsze potwierdzono cukrzycę typu II [86]. Wyniki uzyskane przez Adaikalakoteswari i wsp.
[1] sugerują, że proces skracania telomerów postępuje wraz z rozwojem zaburzeń
metabolicznych. U pacjentów chorujących na cukrzycę typu II obserwuje się zdecydowanie krótsze telomery w porównaniu z osobami zdrowymi, lub u których
stwierdzono jedynie zaburzenia tolerancji glukozy. U dzieci chorujących na cukrzycę typu I zaobserwowano korelację pomiędzy wyższym BMI i krótszymi telomerami [73]. Ostatnie badania wskazują także na możliwy udział białka C-reaktywnego (białka stanu zapalnego) w skracaniu telomerów u osób ze zwiększonym
BMI [63]. Zwiększona dynamika skracania telomerów towarzyszy powikłaniom
związanym z cukrzycą takim jak: nefropatia, mikroalbuminuria oraz rak nabłonka
[65]. U kobiet z cukrzycą ciążową, a także u ich nowo narodzonych dzieci zaobserwowano krótsze telomery z porównaniu z kobietami zdrowymi i ich noworodkami. Krótsze telomery u noworodków mogą wskazywać na zwiększone ryzyko
chorób metabolicznych w wieku dojrzałym [83]. Prawdopodobną przyczyną nadmiernego skracania się telomerów u płodów jest stres oksydacyjny w środowisku
wewnątrzmacicznym. Kamath i wsp. [41] wykazali podwyższoną peroksydację
lipidów i oksydacyjne uszkodzenia białek w erytrocytach noworodków od matek
z cukrzycą ciążową. Istotną przyczyną rozwoju cukrzycy typu II jest uszkodzenie
komórek beta trzustki przez stres oksydacyjny. Prowadzi to do obniżenia wrażliwości komórek na insulinę i podwyższonego poziomu glukozy we krwi, który
z kolei potęguje stres oksydacyjny i postęp choroby.
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Otyłość dotyczy także osób z tzw. syndromem metabolicznym, na który składa się szereg czynników ryzyka rozwoju miażdżycy takich jak: otyłość brzuszna,
insulinooporność, wysoki poziom HDL i trójglicerydów, nadciśnienie tętnicze i hiperglikemia. Kilkuletnie badania na grupie > 2000 osób w wieku 18-65 lat wykazały, że nadmierne skracanie się telomerów towarzyszy objawom syndromu metabolicznego i może prowadzić do pogorszenia się stanu metabolicznego organizmu.
Komórki ze skróconymi telomerami przechodząc w stan senescencji uwalniają
prozapalne cytokiny oraz indukują insulinooporność i powstawanie HDL [61, 62].
Otyłość, główny objaw syndromu metabolicznego powiązana jest ze zwiększonym
stresem oksydacyjnym, co prawdopodobnie prowadzi do deregulacji wytwarzania
adipocytokin, białek hormonalnie czynnych odgrywających rolę w metabolizmie
węglowodanowym i lipidowym, hematopoezie, angiogenezie i procesach odpornościowych [28, 68]. Stres oksydacyjny oraz przewlekły stan zapalny uważane są za
główne przyczyny nadmiernego skracania się telomerów. Stan zapalny w organizmie cechuje się zwiększonym uwalnianiem ROS z granulocytów obojętnochłonnych, gdyż jest to jeden z mechanizmów niszczenia drobnoustrojów chorobotwórczych. Reaktywne formy tlenu, w szczególności rodniki hydroksylowe indukują
pojedyncze pęknięcia telomerów. Szczególnie wrażliwe na działanie ROS są sekwencje telomerowe bogate w guaninę (GGG). Produktem reakcji rodnika hydroksylowego z cząsteczką guanozyny jest 8-okso-2-deoksyguanozyna [43]. Jej nagromadzenie jest charakterystyczne dla komórek w stanie senescencji, a mechanizmy
naprawy w przypadku telomerów wydają się być nieefektywne, prawdopodobnie
z powodu ograniczonej dostępności do DNA, które związane jest z białkami (np.
TRF2) [74]. Stres oksydacyjny jest powiązany ze wzrostem wytwarzania cytokin
prozapalnych np. czynnika martwicy nowotworów (TNF-α), który poprzez aktywację czynników transkrypcyjnych zwiększa ekspresję genów kodujących białka
prozapalne i wzmaga tym samym stan zapalny. Osiągnięcie przez komórki krytycznej długości telomerów w wyniku działania ROS może wywoływać senescencję
komórek, która może prowadzić do nowotworzenia lub apoptotycznej śmierci [20,
42]. Z wiekiem uszkodzenia kumulują się, ponieważ systemy samonaprawy działają słabiej, co wpływa na zwiększoną częstotliwość występowania nowotworów
u osób starszych. Wykazano, że skrócone telomery zwiększają ryzyko wystąpienia
niektórych nowotworów, w szczególności raka płuc, pęcherza moczowego, nerki,
żołądka oraz nowotworów szyi i głowy [40, 60]. W procesie nowotworzenia, komórki dzielą się w sposób niekontrolowany, co wiąże się z koniecznością wydłużania telomerów, aby komórki te nie wchodziły w etap starzenia. Długość telomerów w komórkach nowotworowych jest wynikiem pewnej równowagi pomiędzy
proliferacyjnym skracaniem telomerów, a ich wydłużaniem na skutek działania
telomerazy. W badaniach nad rakiem okrężnicy wykazano, że w ponad 86% guzów telomery były skrócone w porównaniu ze zdrową śluzówką. Zaobserwowano
także korelację pomiędzy długością telomerów, a stadium nowotworu. Najkrótsze
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telomery występowały w komórkach nowotworów w pierwszym stadium rozwoju. W bardziej zaawansowanych nowotworach telomery były dłuższe, co świadczy
o tym, że stabilizacja ich długości jest osiągana podczas nowotworzenia stosunkowo późno, po okresie intensywnej proliferacji i skracania telomerów [33]. U pacjentów zdrowych krótsze telomery (<10%) wskazywały na zwiększone ryzyko
rozwoju nowotworu okrężnicy, przy czym u pacjentów starszych (w wieku powyżej 50 lat) ryzyko zachorowania było 2-12 razy większe w porównaniu z osobami
z niezmienioną długością telomerów [10]. W badaniach osób z przełykiem Barretta
wykazano, że pomiar długości telomerów może być biomarkerem wskazującym na
ryzyko rozwoju raka, ponieważ skrócone telomery obserwowano zanim doszło do
zmiany nowotworowej. Z kolei u osób z rakiem przełyku zmiany genetyczne i krótsze telomery w zdrowych, przylegających do raka komórkach wyznaczały tzw. pole
kancerogenezy [32], co w dalszej perspektywie może być pomocne do określania
marginesu tkanek podlegających resekcji wraz z guzem. W grupie pacjentów zagrożonych nowotworem żołądka (palących papierosy, nosicieli Helicobacter pylori,
z niską podażą owoców) obserwowano krótsze telomery i dwukrotnie większe ryzyko rozwoju raka [40].
Wykazano, że krótsze telomery występują także u pacjentek z dziedzicznym
(związanym z mutacjami genów BRCA1/2), a także niedziedzicznym nowotworem
jajnika. Analiza długości telomerów leukocytarnych w różnych grupach wiekowych
pozwoliła na ocenę ryzyka zachorowania na raka jajnika, które malało wraz z wiekiem; najwyższe dotyczyło kobiet do 30 roku życia [47]. W podobnych badaniach
Mirabello i wsp. [49] wykazali, że najkrótsze telomery występowały u pacjentek ze
słabo zróżnicowanym rakiem jajnika.
Na dynamikę skracania telomerów niemały wpływ ma zarówno dieta, jak i używki. Palenie tytoniu powoduje szybsze skracanie telomerów (o dodatkowe 5 pz/rok).
Utrata długości telomerów związana z paleniem 1 paczki papierosów dziennie przez
40 lat jest równoważna z utratą 7,4 lat życia [76]. Z kolei dieta niskobiałkowa bogata
w węglowodany, kwasy tłuszczowe omega-3 i antyoksydanty (witaminy E i C, beta-karoten) wydaje się spowalniać tempo skracania telomerów [69].

PODSUMOWANIE
Poszukuje się narzędzi prognostycznych, które pozwoliłyby na określenie ryzyka zachorowania na choroby cywilizacyjne takie jak cukrzyca, choroby układu
krążenia czy nowotwory. Określenie ryzyka zachorowania pozwoli na wdrożenie
działań profilaktycznych i zmniejszenie poziomu zachorowań, a w konsekwencji
wydłużenie zdolności do pracy, podniesienie jakości życia i obniżenie kosztów
związanych z leczeniem. Długość telomerów leukocytarnych stała się markerem,
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dzięki któremu można określić ryzyko zachorowania na schorzenia cywilizacyjne. Obowiązująca koncepcja o długości telomerów leukocytarnych jako biomarkera starzenia się zwana także „zegarem biologicznym komórki” zakłada że
w momencie urodzenia zegar biologiczny człowieka ustawiony jest na godzinie
zero. W ciągu pierwszych dwudziestu lat życia następuje największe skrócenie telomerów. Szybsza dynamika skracania telomerów w wieku dojrzałym jest wskaźnikiem uszkodzenia tkanek przez stres oksydacyjny i stan zapalny co zwiększa ryzyko niektórych chorób (cukrzycy, miażdżycy, nowotworów). Stosunkowo nowa
hipoteza przedstawiona przez Aviv i współpracowników [7], mówi, że długość
telomerów leukocytarnych nie tylko jest wskaźnikiem, ale także determinuje starzenie się komórek. Poparciem dla tej hipotezy są wyniki badań wskazujące, że
fenotyp osobnika o zwiększonym ryzyku zachorowania np. na miażdżycę zależy
nie tylko od krótszych telomerów, ale także od niektórych genów biorących udział
w regulacji długości telomerów. Zatem osobnik urodzony z krótkimi telomerami
wejdzie w wiek dojrzały również z krótszymi telomerami i będzie bardziej narażony na konsekwencje replikacyjnego starzenia się komórek w przyszłości.
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