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ر دهه هاي ششم و هفتم زندگی رسما فرایند سالمندي از سنین تولد آغاز می شود و فرد د هدف: و زمینه

وارد این دوران می شود. پیري زودرس یکی از اشکال نادر سالمندي است که در دوران کودکی بروز می 
 کند. هدف مطالعه حاضر بررسی سالمندي زودرس در کودکی بود.  

نالیز منتشر شده از مقاله تحقیقی، مروري و متاآ 23نوع مروري بود. تعداد  از مطالعه حاضر مواد و روش:
داراي که ه سالمندي زودرس از طریق جستجوي مقاالت انگلیسی زبان نمیالدي در زمی 2014تا  1985سال 

هاي اطالعاتی  بانک و گوگل جستجوگر با موتوربودند متن کامل قابل دسترسی 
PubMed،Elsevier،SID، Google Scholar  کلمات کلیدي از استفاده با Aging ،Elderly ،

Premature aging ،child ،Progeria  ،Syndrome Hutchinson-Guildford در عنوان یا ،
 آوري شد. جمع چکیده اطالعات مربوط

سلول ها عموماً طول عمر محدودي دارند و بعد از تعداد محدودي تکثیر (تقسیم دو تایی) دیگر   ها: یافته
گیلفورد شناخته می شود که -یا سندرم هاچینسون رشد نمی کنند. پیري زودرس با عنوان سندرم پروگریا

هاي پیري و در سنین بسیار کم بروز می کنند.  است که در آن عالئم و نشانه ژنتیکییک وضعیت بسیار نادر 
توان آن را جزو  باشد، می تولد زنده می 8000000مورد در  1بروز این اختالل   با توجه به اینکه تعداد موارد

شوند، معموالً حدود  شمار آورد. افرادي که با سندرم پیري زودرس متولد می اختالالت بسیار نادر ژنتیکی به
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به اواخر  اند که عمرشان کنند، هر چند بسیاري از موارد این نشانگان نیز شناسایی شده سال عمر می 13
ژنتیکی  جهشاست. این نشانگان، بر اثر بروز یک  سنین نوجوانی و حتی اوایل بیست سالگی نیز رسیده

 ي نامه گردد و در عین حال این انتقال بر مبناي شجره دهد و به شکل ژنتیکی منتقل می جدید رخ می
شوند تمام عالئم و  دچار می سالمندي زودرس کودکانی که به عالئم .پذیرد خانوادگی، صورت می

رشدي کامال  آنهاذهن و روان اما  آید دارند بیماریهایی را که همراه با پیري به سراغ یک فرد سالخورده می
 ؛ اما این تغییراتیر قرار می دهدسندرم پیري زودرس کودکان، کلیه اندامهاي بدن را تحت تاث .عادي دارد

آیند در ظاهر طبیعی  کودکانی که با این اختالل به دنیا می. کامال متفاوت از پروسه طبیعی سالخوردگی است
هاي پیري در حدود سن یک سالگی بروز  شوند. نشانه ولی به مرور به اختالل و تاخیر رشد مبتال می ؛هستند

 .کند می
عه نشان داد سالمندي زودرس فرایندي ژنتیکی است که عامل زمینه ساز آن جهش نتایج مطال گیري: نتیجه

 ژنی است که هنوز شناسایی نشده است؛ بر این اساس این اختالل قابل کنترل نیست. 
 گیلفورد، پروگریا-سندرم هاچینسون، کودکان، سالمندي زودرس: سالمند، هاي کلیدي واژه

 

 


