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های مرتبط با پیری و یا بیماری با های مرتبطبیماریاز گرفته نشان داده اند که برخی های صورتوهشپژ

ش دهند با افزای میهمچنین مطالعات نشان  میتوکندریایی ایجاد می شوند.میتوکندری در اثر نقص در ژنوم 

سال  ۱۰ه گونه ای که افراد به ازای هر میتوکندریایی کاهش می یابد ب DNA و میزان سن، تعداد میتوکندری

کاهش محتوای ژنوم  به منظور شناسایی اثر می دهند.میتوکندریایی خود را از دست  DNAکپی از  ۴

ل، یک موش القایی ایجاد کردند. با استفاده از روش جهش در مح هاپیری و سایر بیماری روند ریایی برمیتوکند

فرآیند جانوران  یایجاد کردند که این جهش در تمام POLG1مرازی پلی  مینویک جهش منفی غالب در د

و کاهش در  کاهش در محتوای ژنوم میتوکندریایی؛ سپس میتوکندریایی را تحریک می کند DNAحذف 

های بیان شده توسط الکتروفورز پروتئین های میتوکندریایی با استفاده از روش ایمونوبالت تایید شد.بیان ژن

 هایناین پروتئی در ناپایدارنشان دهنده ی افزایش  ،انجام شد BN-PAGEکه به روش ژنوم میتوکندریایی 

ین و چروک پوست و ریزش مو پدیدار شدن چها موشی مشاهده شده در این از بارزترین تغییرات فنوتیپ بود.

ها در پوست همراه بودند. آزمایشهای بود که با افزایش فاکتورهای رشد، فاکتورهای التهابی و متالوپروتئیناز

ست سل ها، ماکروفاژها، نوتروفیل اهای التهابی و ایمنی مانند مسلول افزایشی ایمونوهیستوشیمی نشان دهنده 

اولین با ممانعت از بیان ژنهای جهش یافته تمام عالئم مذکور از بین رفتند.  .بودند Bای ها و لنفوسیت ه

د؛ سپس میزان فاکتورهای دنها و رشد مجدد موها بویرات شامل ازبین رفتن چین و چروکها، ترمیم فولیکولتغی

های ایمنی در للوتعداد سالتهابی، فاکتورهای رشد و متالوپروتئینازهای از بین برنده ی کالژن و همچنین 

های یایی افزایش یافت و در نهایت موشهای کد شونده توسط ژنوم میتوکندرکاهش یافت. بیان پروتئین پوست

 های نرمال تبدیل شدند.شوبیمار به م
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