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Εἰσαγωγὴ
γήρανση εἶναι μία διαδικασία, ποὺ μετατρέπει τὰ νεαρὰ ἄτομα ἑνὸς εἴδους σὲ γηρασμένα ἄτομα. Ἀρχικῶς, εἶχε ὑποτεθεῖ,
ὅτι ἡ γήρανση εἶναι ἁπλᾶ τὸ ἄθροισμα πολλῶν,
παράλληλα ἐξελισσομένων ἀσθενειῶν, οἱ ὁποῖες
σχετίζονται μὲ τὴν ἡλικία. Ἐντούτοις, μελέτες
θερμιδικοῦ ἐλλείμματος σὲ ποντίκια, ποὺ αὔξησαν τὸ ὅριο ζωῆς τους, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀνακάλυψη
πολλῶν γονιδίων σὲ ὀργανισμοὺς μοντέλα (ἡ
ἀδρανοποίηση τῶν ὁποίων ἐπέφερε αὔξηση στὸν
χρόνο ἐπιβίωσης στὰ ἀντίστοιχα ζῶα), κατέστησαν σαφές, ὅτι ἡ γήρανση εἶναι μία ἀνεξάρτητη
διαδικασία. Σὲ τί διαφέρουν ὅμως τὰ γηρασμένα
ἄτομα ἀπὸ τὰ νεώτερα; Πέρα ἀπὸ τὸ κλασικὸ
ἄσπρισμα τῶν μαλλιῶν, τὶς ρυτίδες στὸ πρόσωπο καὶ τὸ «καμπούριασμα», ἀκόμα καὶ ἡ ἐπίδειξη
συμπτωμάτων ὅπως ἡ ἀρχὴ καταρράκτη, ἡ μερικὴ
ἀπώλεια ἀκοῆς, προβλήματα μνήμης, ἤπια ἀρθρίτιδα, φιλασθένεια, ἀδυναμία, ἀπώλεια μυϊκῆς καὶ
ὀστικῆς μάζας, ἔκπτωση στὴν ἀερόβια ἱκανότητα
(εὐκολότερη κούραση) καὶ εὐαισθησία σὲ μολύνσεις εἶναι μερικὰ ἀπὸ τὰ κλασικὰ στοιχεῖα ἑνὸς
γερασμένου φαινοτύπου.1 Στὴν παροῦσα ἀνασκόπηση θὰ ἐπιχειρηθεῖ μιὰ βιολογικὴ περιγραφὴ τοῦ
φαινομένου τῆς γήρανσης, ξεκινώντας ἀπὸ τὸ ἐπίπεδο τοῦ κυττάρου καὶ καταλήγοντας στὸ ἐπίπεδο τοῦ ὀργανισμοῦ. Κλείνοντας, θὰ παρατεθεῖ μία
ἐξελικτικὴ ἑρμηνεία τοῦ φαινομένου.

H

Κυτταρικὴ γήρανση
Ὁ ἀνθρώπινος ὀργανισμὸς εἶναι πολυκύτταρος. Τὰ ἀνθρώπινα κύτταρα καθόλην τὴν διάρκεια τῆς ζωῆς τους ἀντιμετωπίζουν σωρεία
ἐξωγενῶν καὶ ἐνδογενῶν στρεσσογόνων παραγόντων, ὅπως ἐλεύθερες ρίζες (ὀξειδωτικὸ στρές),
ὑπεριώδη καὶ κοσμικὴ ἀκτινοβολία, μηχανικὲς
πιέσεις, λάθη κατὰ τὴν διαδικασία τῆς ἀντιγραφῆς τοῦ DNA, μείωση τοῦ μήκους τῶν τελομερῶν, ἐπιγενετικὲς μεταβολές, διέγερση γιὰ πολλαπλασιασμό, ἐνεργοποίηση ὀγκογονιδίων καὶ
καταστολὴ ὀγκοκατασταλτικῶν γονιδίων, ἰϊκὲς
μολύνσεις κ.ἄ. Ἀποτέλεσμα ὅλων αὐτῶν τῶν παραγόντων εἶναι τὰ κυτταρικὰ μακρομόρια, ὅπως
τὸ DNA, οἱ πρωτεΐνες καὶ τὰ λιπίδια (μεμβράνες)
νὰ συσσωρεύουν στὸ πέρασμα τῶν ἐτῶν πολλὲς
βλάβες, στερούμενα ἔτσι τὴν εὔρυθμο λειτουργία
τους.2,3 Ἀντίστοιχα, ἐπηρεάζονται καὶ τὰ κυτταρικὰ ὀργανίδια, τὰ ὁποῖα συσσωρεύοντας καὶ
αὐτὰ βλάβες, μὲ τὸ πέρασμα τῶν ἐτῶν γίνονται
τελικὰ δυσλειτουργικά. Γιὰ παράδειγμα, μποροῦν
νὰ προκύψουν μιτοχόνδρια ποὺ ὑπερπαράγουν
ἐλεύθερες ρίζες, ἐντείνοντας ἔτσι τὸν ρυθμὸ πρόκλησης μοριακῶν βλαβῶν σὲ ὅλο τὸ κύτταρο.4 Τὰ
κύτταρα αὐτὰ ὁρίζονται στὴν βιβλιογραφία ὡς
γερασμένα (senescenct cells).1,2,3,5
Τὰ κύτταρα ἐντούτοις δὲν εἶναι ἀπροστάτευτα ἀπέναντι σὲ αὐτὲς τὶς βλάβες. Τουναντίον,
εἶναι ἐφοδιασμένα μὲ ἕναν μηχανισμό, ποὺ ἀνι-
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χνεύει τὴν ἔκτασή τους. Κλασικότερο παράδειγμα εἶναι ἡ πρωτεΐνη p53, ἡ ὁποία ἀναστέλλει τὴν
κυκλίνη Cdk καὶ ἐπακόλουθα ἀναστέλλει τὸν
κυτταρικὸ κύκλο ὡς ἀπάντηση σὲ βλάβες μεγάλης ἔκτασης. Βέβαια, αὐτὴ ἡ ἀπόκριση εἶναι ἀνάλογη μὲ τὴν ποσότητα τῶν βλαβῶν, ὁπότε καὶ ὁ
μηχανισμὸς αὐτὸς μπορεῖ νὰ ἐπάγει δύο πιθανὲς
ἀποκρίσεις ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ κυττάρου. Ἡ μία
πιθανότητα εἶναι νὰ ἐπιχειρήσει νὰ ἐπιδιορθώσει
τὶς βλάβες, κρατώντας παράλληλα τὸ κύτταρο
στὴν ζωή. Στὴν διαδικασία αὐτή, κάποιες βλάβες
τυγχάνουν νὰ μείνουν ἀδιόρθωτες, λόγῳ τυχαίας
παράλειψης. Ἀπότοκος ὅλων αὐτῶν εἶναι ἡ μόνιμη ἀναστολὴ τοῦ κυτταρικοῦ κύκλου καὶ ἕνα ὄχι
πλήρως ἐπιδιορθωμένο κύτταρο. Ἡ ἄλλη ἐπιλογή,
ποὺ ἔχει τὸ κύτταρο, εἶναι νὰ κρίνει ὅτι ἡ ἔκταση
τῶν βλαβῶν εἶναι τόσο μεγάλη, ὥστε ἡ ἐπιδιόρθωσή τους εἶναι μάταιη καὶ ὡς ἐκ τούτου τὸ κύτταρο πρέπει νὰ ὁδηγηθεῖ σὲ ἀπόπτωση, δηλαδὴ
ἐλεγχόμενο κυτταρικὸ θάνατο.6 Τὸ ποιὰ ἐπιλογὴ
θὰ πάρει τὸ κύτταρο ὀφείλεται κυρίως στὸν τύπο
τοῦ κυττάρου. Ἂν πρόκειται γιὰ ἕνα πολυδύναμο
βλαστικὸ κύτταρο μὲ μεγάλη δυναμικὴ ἀντιγραφῆς, ὅπως ἕνα πολυδύναμο στελεχιαῖο κύτταρο
τοῦ αἱμοποιητικοῦ, γιὰ παράδειγμα, ὁ ὀργανισμὸς θὰ ἐπιλέξει νὰ τὸ ὁδηγήσει σὲ ἀπόπτωση.
Ἡ λογικὴ ἐξήγηση εἶναι ὅτι ἕνα πολυδύναμο κύτταρο, ποὺ συσσωρεύει πολλὲς μοριακὲς βλάβες,
εἶναι πολὺ πιθανὸ νὰ μετατραπεῖ σὲ καρκινικὸ
καὶ νὰ ὁδηγήσει στὴν δημιουργία ὄγκου, ὀδηγώντας ἔτσι τὸν ὀργανισμὸ στὸν θάνατο. Ἀπὸ τὴν
ἄλλη, ἂν πρόκειται γιὰ ἕνα κύτταρο μὲ χαμηλὴ
δυναμικὴ ἀντιγραφῆς, ὅπως ἕνας ἰνοβλάστης ποὺ
παράγει κολλαγόνο στὴν ἐπιδερμίδα τοῦ δέρματος, ὑπάρχουν λιγότερες πιθανότητες νὰ μετατραπεῖ σὲ καρκινικὸ κύτταρο. Ὡς ἐκ τούτου, ὁ ὀργανισμὸς ἐπιλέγει νὰ ἀναστείλει τὸν κυτταρικό του
κύκλο καὶ νὰ τὸ κρατήσει στὴν ζωὴ ἀκόμα καὶ
μὲ κάποιες βλάβες. Ὅσο ὅμως ὁ ὀργανισμὸς μεγαλώνει ἡλικιακά, οἱ βλάβες ποὺ συσσωρεύει αὐτὸ
τὸ κύτταρο ἀρχίζουν νὰ ἐπηρεάζουν τὴν λειτουργικότητά του, ἐμποδίζοντάς το νὰ ἐπιτελέσει τὸν
ἴδιο ρόλο, συγκριτικὰ μὲ ὅταν ὁ ὀργανισμὸς ἦταν
νεώτερος.1
Σύμφωνα μὲ τὸ μοντέλο τῆς σταδιακῆς συσσώρευσης βλαβῶν, ἡ τύχη φαίνεται πὼς παίζει
μεγάλο ρόλο στὴν ἐξέλιξη τοῦ γήρατος. Ὁ λόγος
ἔγκειται στὸ γεγονὸς ὅτι τὸ πλῆθος τῶν στρεσσογόνων παραγόντων, ποὺ θὰ ἐκτεθοῦν τὰ κύττα-
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ρα καὶ οἱ βλάβες ποὺ θὰ συσσωρεύσουν τελικά,
ἐξαρτᾶται σὲ ἕνα μεγάλο ποσοστὸ ἀπὸ στοχαστικοὺς παράγοντες.7 Κατὰ συνέπεια, ἀκόμα καὶ
σὲ ἕναν ὀργανισμὸ ποὺ γερνάει, τὰ κύτταρά του
στὰ διάφορα ὄργανα ἀναμένεται νὰ γερνοῦν ἐπίσης μὲ διαφορετικοὺς ρυθμούς. Ἔτσι μπορεῖ νὰ
ἐξηγηθεῖ γιατί κάποια ἡλικιωμένα ἄτομα εἶναι
πιὸ δραστήρια καὶ ὑγιῆ σὲ σχέση μὲ ἄλλα, πού,
παρότι ἔχουν τὴν ἴδια χρονολογικὴ ἡλικία μὲ τὰ
πρῶτα, μοιάζουν περισσότερο ἀσθενικὰ καὶ καταβεβλημένα. Ἐπαγωγικά, δηλαδή, ἡ στοχαστικότητα στὴν διαδικασία τῆς κυτταρικῆς γήρανσης
μπορεῖ νὰ ἐξηγήσει, ὡς ἕνα βαθμό (δὲν πρέπει νὰ
παραγνωρίζεται καὶ ἡ ἐπίδραση οὔτε τῶν γονιδίων οὔτε τοῦ περιβάλλοντος), καὶ τὸν διαφορετικὸ
ρυθμὸ γήρανσης μεταξὺ διαφορετικῶν ἀτόμων.8
Ὁ φαινότυπος τῶν γερασμένων κυττάρων
Τὰ γερασμένα κύτταρα, λοιπόν, μπορεῖ νὰ
ἐπιβιώνουν χάρη στοὺς μηχανισμοὺς ἐπιδιόρθωσης, ἀλλὰ μὲ τὰ χρόνια οἱ βλάβες ποὺ συσσωρεύουν αὐξάνονται. Μάλιστα, ὁ φαινότυπός
τους ἐξακολουθεῖ νὰ ἐξελίσσεται σταδιακά, ὅσο
προχωράει ἡ ἡλικία. Γιὰ παράδειγμα, τὸ ἀρχικὸ
στάδιο τῆς κυτταρικῆς γήρανσης, εἶναι ἡ μόνιμη
ἀναστολὴ τοῦ κυτταρικοῦ κύκλου μὲ τὴν ἀναστολὴ τῆς κυκλίνης Cdk ἀπὸ τὴν p53. Τὰ ἑπόμενα στάδια περιλαμβάνουν μειορύθμιση τῶν
πυρηνικῶν Λαμινῶν Β1 (δομικὰ στοιχεῖα τοῦ
σκελετοῦ τοῦ πυρῆνα) καὶ ὁλικὴ ἀναδιάταξη τῆς
χρωματίνης, ἡ ὁποία περιλαμβάνει αὔξηση τῆς μὴ
ἐνεργῆς ἐτεροχρωματίνης καὶ ἀκόμα μία σωρεία
ἐπιγενετικῶν τροποποιήσεων στὸ DNA καὶ στὶς
Ἱστόνες. Ἀποτέλεσμα αὐτοῦ εἶναι νὰ ἀλλάξει τὸ
μεταγραφικὸ προφὶλ τῶν κυττάρων, τὰ ὁποῖα μὲ
τὴν σειρά τους ἀρχίζουν νὰ ἐκκρίνουν διάφορους
προφλεγμονώδεις καὶ αὐξητικοὺς παράγοντες
ἀλλὰ καὶ ἀρκετὲς πρωτεάσες, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ
ἐπηρεάζουν παρακρινικὰ τὸν ἱστὸ στὸν ὁποῖο
ἀνήκουν, ἀλλοιώνοντας τὴν δομὴ καὶ τὴν λειτουργία του. Μποροῦν, ἐπίσης, νὰ ἐπηρεάσουν
καὶ τὸν ἴδιο τους τὸν ἑαυτό, αὐτοκρινικά.9 Οἱ παράγοντες ποὺ ἐκκρίνονται διαφέρουν ἀνάλογα
τὸν κυτταρικὸ τύπο καί, μεταξὺ ἄλλων, μποροῦν
νὰ προκαλέσουν κυτταρικὸ πολλαπλασιασμό,
ἀγγειογένεση, φλεγμονή, ἱστικὴ ἐπιδιόρθωση, δημιουργία οὐλώδη ἱστοῦ καὶ ἴνωση, μετάβαση κυττάρων ἀπὸ τὸ ἐπιθήλιο στὸ μεσέγχυμα (Epithelial
to Mesenchymal Transition ἐφεξῆς EMT), γήρανση
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σὲ παρακείμενα κύτταρα κ.ἄ. Αὐτὸς πλέον θεωρεῖται καὶ ὁ τελικὸς φαινότυπος τῶν γερασμένων
κυττάρων καὶ καλεῖται Γηρειοσχετιζόμενος ἐκκριτικὸς φαινότυπος (Senescence-associated secretory
phenotype, ἐφεξῆς SASP) καὶ διακρίνει τὰ γηρασμένα κύτταρα ἀπὸ ὅλους τοὺς ἄλλους τύπους μὴ
διαιρούμενων κυττάρων (τελικῶς διαφοροποιημένα, ἐφησυχασμένα κ.ἄ.).10 Ἔχει δειχτεῖ μάλιστα,
πώς ἡ μεγάλη συγκέντρωση γερασμένων κυττάρων σὲ διάφορους ἱστοὺς ὁδηγεῖ ἐπακόλουθα καὶ
στὴν γήρανση τῶν ἴδιων τῶν ἱστῶν.11,12 Στὸ παράδειγμα ποὺ ἀναφέρθηκε ἀνωτέρω, λόγου χάρη,
ἕνας ἰνοβλάστης μπορεῖ μὲν νὰ κατορθώνει, μέσῳ
τῶν μηχανισμῶν συντήρησης καὶ ἐπιδιόρθωσης,
νὰ ἐπιβιώνει γιὰ πολλὲς δεκαετίες, θὰ ἔχει συσσωρεύσει ὡστόσο τόσες βλάβες, ὥστε στὸ τέλος νὰ
ἀλλάξει ὁ φαινότυπός του σὲ SASP καὶ νὰ ἀντιμετωπίζει προβλήματα καὶ σὲ ἄλλες λειτουργίες του,
ὅπως ἡ παραγωγὴ τοῦ κολλαγόνου. Αὐτός, ὁ γερασμένος πλέον ἰνοβλάστης, μπορεῖ νὰ ἐπηρεάσει
τὴν δομὴ τοῦ παρακείμενου ἱστοῦ μὲ τοὺς παράγοντες ποὺ ἐκκρίνει (ἐν προκειμένω τὸ δέρμα) καὶ
στὸ τέλος νὰ προκαλέσει τὴν ἐμφάνιση ρυτίδων,
συμβάλλοντας ἔτσι στὴν δημιουργία τῆς κλασικῆς
εἰκόνας τοῦ γερασμένου δέρματος. Ἡ παραπάνω
περιγραφὴ ἀποτελεῖ μία θεωρητικὴ προσέγγιση
γιὰ τὸ πῶς, ἐκκινώντας ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση τῆς γήρανσης στὸ ἐπίπεδο τοῦ κυττάρου, ἐμφανίζεται ὁ
φαινότυπος τοῦ γήρατος στὸ ἐπίπεδο τοῦ ὀργάνου, ἀλλὰ καὶ ἐπαγωγικὰ στὸ ἐπίπεδο ὁλόκληρου
τοῦ ὀργανισμοῦ.
Γήρανση καὶ σχετιζόμενες μὲ τὸ γῆρας ἀσθένειες
Ὅλοι οἱ μηχανισμοὶ ἐνδογενοῦς καὶ ἐξωγενοῦς στρές, ποὺ συμμετέχουν στὸ μοντέλο τῆς
σταδιακῆς συσσώρευσης βλαβῶν, μποροῦν νὰ
προκαλέσουν μὲ τὴν πάροδο τῶν ἐτῶν τέτοια ποικιλία ἀπὸ μοριακὲς καὶ κυτταρικὲς βλάβες, ὥστε
ἄλλα κύτταρα νὰ ἐμφανίζουν τὸν φαινότυπο τῶν
γηρασμένων κυττάρων, ἄλλα νὰ γίνονται καρκινικὰ καὶ ἄλλα νὰ ἐμφανίζουν ἕνα φαινότυπο ποὺ
σχετίζεται μὲ τὶς διάφορες ἀσθένειες. Δηλαδή, τὸ
γῆρας, οἱ σχετιζόμενες μὲ τὸ γῆρας ἀσθένειες καὶ
ὁ καρκίνος εἶναι διαδικασίες παράλληλες, ποὺ
προξενοῦνται ἀπὸ τοὺς ἴδιους μηχανισμούς.1 Γιὰ
παράδειγμα, τὸ ὀξειδωτικὸ στρές, ὡς στρεσσογόνος παράγοντας, φαίνεται ὅτι παίζει ρόλο στὴν
διαδικασία τῆς γήρανσης, στὸν καρκίνο, στὴν
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ἀθηρογένεση (ὀξείδωση LDL, βλάβες στὰ κύτταρα τοῦ ἐνδοθηλίου), στὶς καρδιαγγειακὲς παθήσεις (βλάβες στὰ κύτταρα τοῦ μυοκαρδίου),
στὴν συσσωμάτωση πρωτεϊνῶν στὶς νευροεκφυλιστικὲς παθήσεις (παραγωγὴ ROS ἀπὸ τὰ β-ἀμυλοειδῆ πεπτίδια καὶ τὰ συσσωματώματα τῆς Tau
στὸ Alzheimer),13,14 στὴν γήρανση τῶν κυττάρων
Clara στὴν Χρόνια Ἀποφρακτικὴ Πνευμονοπάθεια,15 στὴν δυσλειτουργία τῶν λιποκυττάρων
στὸν Διαβήτη τύπου ΙΙ16 καί, τέλος, στὴν δυσλειτουργία τῶν ὀστεοβλαστῶν στὴν ὀστεοπόρωση.17
Ἐπιπλέον, ἡ κυτταρικὴ γήρανση μπορεῖ νὰ εἶναι
καὶ ἡ ἵδια μία ἀπὸ τὶς κύριες αἰτίες πρόκλησης τῶν
σχετιζόμενων μὲ τὸ γῆρας ἀσθενειῶν.9 Στὸν παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται μερικές, μόνο, ἀπὸ
τὶς ἀσθένειες αὐτὲς καὶ ὁ τύπος τῶν κυττάρων
ποὺ ἐμπλέκονται.
Παράγοντες ποὺ ἐπηρεάζουν τὴν γήρανση
Ἔχουν ἀναγνωριστεῖ μέχρι τώρα πέντε κύριοι τελεστὲς τοῦ φαινομένου τῆς γήρανσης, ποὺ
ἀλληλεπιδροῦν μεταξύ τους: 1) τύχη (βλ. σὲ ποιὰ
μακρομόρια καὶ ποῦ θὰ κατανεμηθοῦν στοχαστικὰ οἱ βλάβες, πόσες βλάβες θὰ συσσωρευτοῦν,
μὲ τί γενετικοὺς μηχανισμοὺς ἐπιδιόρθωσης θὰ
«προικιστεῖ» τὸ ἄτομο ἀπὸ τοὺς γονεῖς του, τὸ
ἂν θὰ μεγαλώσει σὲ ἕνα περιβάλλον μὲ πληθώρα στρεσσογόνων παραγόντων ἢ ὄχι, σὲ ποιοὺς
στρεσσογόνους παράγοντες θὰ ἐκτεθεῖ στὴν ζωὴ
τοῦ κ.ἄ.), 2) γονίδια (βλ. μηχανισμοὶ συντήρησης
καὶ ἐπιδιόρθωσης, ὀγκογονίδια, γονίδια σχετιζόμενα μὲ ἀσθένειες κ.ἄ.), 3) περιβάλλον (βλ.
ἐλεύθερες ρίζες, βαρέα μέταλλα, ἀκτινοβολία, περιβαλλοντικοὶ ρύποι ἀλλὰ καὶ οἰκονομικὴ κατάσταση, κοινωνικὸς περίγυρος κ.ἄ., ποὺ θὰ ἐκτεθεῖ τὸ ἄτομο), 4) διατροφὴ (βλ. συστατικὰ ποὺ
καταπολεμοῦν τοὺς στρεσσογόνους παράγοντες
ὅπως ἀντιοξειδωτικά, φυτοχημικὰ καὶ θερμιδικὸ ἔλλειμμα, ἀλλὰ καὶ παράγοντες ποὺ τοὺς συνεπικουροῦν, ὅπως τοξίνες, ὁρμόνες κ.ἄ.) καὶ 5)
τρόπος ζωῆς (βλ. ἄσκηση, κάπνισμα, ψυχολογικὸ
στρὲς κ.ἄ.).1,7 Ἀπὸ τοὺς πέντε αὐτοὺς παράγοντες, οἱ τρεῖς τελευταῖοι εἶναι οἱ πιὸ εὔπλαστοι
καὶ ταυτόχρονα οἱ περισσότερο ὑποκείμενοι σὲ
μεταβολὲς κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἀνθρώπινου
βίου. Γιὰ παράδειγμα, μπορεῖ νὰ ὑποτεθεῖ, ὅτι ἡ
αὔξηση στὸ προσδόκιμο ζωῆς, ποὺ παρατηρεῖται
στὶς ἀνεπτυγμένες χῶρες, ὀφείλεται στὴν εὐερ-
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Πίνακας 1. Ἡ συμβολὴ γερασμένων κυττάρων στὴν παθολογία διαφόρων σχετιζόμενων μὲ τὸ γῆρας ἀσθενειῶν.
Προσαρμογή ἀπὸ Childs et al, 2017.9
Ἀσθένεια

Τύπος γερασμένου κυττάρου

Βιβλιογραφία

Alzheimer

Ἀστροκύτταρα

Bhat R et al, 201218

Ἀθηροσκλήρωση

Ἀφρώδη κύτταρα

Childs BG et al, 201619

Ἀνεύρυσμα

Ἐνδοθηλιακά κύτταρα τοῦ ἀγγείου

Fukazawa R et al, 200720 καὶ
Duan C et al, 201121

Γλαύκωμα

Κύτταρα τοῦ Ἐκκριτικοῦ πόρου

Liton PB et al, 200522

Διαβήτης Τύπου ΙΙ

Λιποκύτταρα

Markowski DN et al, 201323

Ἐκφυλισμός Μεσοσπονδύλιων Δίσκων

Κύτταρα τοῦ Πορφυροῦ πυρῆνα

Roberts S et al, 200624

Ἐκφυλισμός Ὠχρᾶς Κηλῖδος

Κύτταρα τοῦ Ἀμφιβληστροειδοῦς
χιτῶνα

Zhu D et al, 200925

Ὀστεοαρθρίτιδα

Χονδροκύτταρα

Martin Α et al, 200426

Ὀστεοπόρωση

Ὀστεοβλάστες

Almeida M καὶ O’Brien Α, 201313

Πνευμονική ἴνωση

Ἐπιθηλιακά κύτταρα τοῦ πνεύμονα

Schafer MJ et al, 201727

Ὑπέρταση

Ἐνδοθηλιακά κύτταρα τοῦ ἀγγείου

Morgan RG et al, 201128

Φλεγμονώδης νόσος τοῦ ἐντέρου

Κύτταρα τῶν ἐντερικῶν κρυπτῶν

Sohn JJ et al, 201229

Χρόνια Ἀποφρακτικὴ
Πνευμονοπάθεια

Κύτταρα Clara

Bar-Shai A et al, 201415

γετικὴ ἐπίδραση ποὺ ἔχουν οἱ βελτιωμένες συνθῆκες ζωῆς στὸ περιβάλλον, στὴν διατροφὴ καὶ
στὸν τρόπο ζωῆς τῶν ἀτόμων. Ἐπιπλέον, ἐπειδὴ
αὐτοὶ οἱ τρεῖς παράγοντες εἶναι ἀρκετὰ εὔκολο
νὰ ἀλλάξουν μὲ παρεμβάσεις στὸν τρόπο ζωῆς,
καλλιεργεῖται ἡ ἰδέα, ὅτι καὶ ὁ μηχανισμὸς τῆς
γήρανσης εἶναι τὸ ἴδιο εὔπλαστος καί, ἐπακόλουθα, εἶναι ἀντιστοίχως δυνατὴ μία παρέμβαση σὲ
αὐτὸν τὸν μηχανισμό. Ὁ ἀπώτερος στόχος πλέον,
εἶναι ἡ μελλοντικὴ ἐπίτευξη ὅλο καὶ μεγαλύτερης
μακροζωΐας. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ σταδιακὴ αὔξηση
τῆς παχυσαρκίας καὶ τῶν μεταβολικῶν νοσημάτων, ποὺ παρατηρεῖται τὰ τελευταῖα χρόνια στὸν
Δυτικὸ κόσμο, μπορεῖ μελλοντικὰ νὰ ὁδηγήσουν
σὲ ἀναστροφὴ τῆς αὐξητικῆς πορείας τοῦ προσδόκιμου ζωῆς καὶ τελικὰ στὴν μείωσή του.1
Προγραμματισμένη γήρανση καὶ ἐξελικτικὴ
προσέγγιση
Κλείνοντας, ἀξίζει νὰ συζητηθεῖ ἡ θεωρία
ποὺ ὑποστηρίζει, ὅτι ἡ γήρανση τῶν ὀργανισμῶν
εἶναι προγραμματισμένη βιολογικά, ὅτι δηλαδὴ
οἱ ὀργανισμοὶ διαθέτουν ἕναν ἐνδογενῆ μηχανισμό, ποὺ ἐπάγει ἠθελημένα τὴν διαδικασία τῆς
γήρανσης. Οἱ ὑποστηρικτὲς τῆς θεωρίας αὐτῆς

βασίζονται κυρίως στὸ γενετικὰ προκαθορισμένο
μῆκος τῶν τελομερῶν καὶ στὸ φαινόμενο τῆς βράχυνσής τους, ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ χαρακτηριστικὰ
ποὺ ἐμφανίζουν τὰ γερασμένα κύτταρα. Νὰ σημειωθεῖ, ὡστόσο, ὅτι τὸ φαινόμενο αὐτὸ μπορεῖ
μὲν νὰ καταστείλει τὸν πολλαπλασιασμὸ τῶν
κυττάρων, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἱκανὴ συνθήκη γιὰ νὰ
τὰ ὁδηγήσει στὸν θάνατο. Ἀπὸ τὴν σκοπιὰ τῶν
πολυκύτταρων ὀργανισμῶν, οἱ ὑποστηρικτὲς τῆς
ἴδιας θεωρίας πρεσβεύουν, ὅτι τὸ μεγαλύτερο
μῆκος τῶν τελομερῶν συνδέεται μὲ μεγαλύτερη
μακροζωΐα τοῦ ὀργανισμοῦ. Τὸ κυριότερο ἀντεπιχείρημα αὐτῆς τῆς ὑπόθεσης εἶναι ὅτι ὁ ἄνθρωπος μὲ μῆκος τελομερῶν περίπου 10 κιλοβάσεων
μπορεῖ νὰ ζήσει γιὰ πολλὲς δεκαετίες, χωρὶς νὰ
ἐμφανίσει σημάδια γήρανσης, σὲ ἀντίθεση μὲ ἕνα
ποντικὸ πού, ἐνῶ ἔχει μῆκος τελομερῶν μεταξὺ
50-70 κιλοβάσεων, ἐμφανίζει τὰ πρῶτα σημάδια
γήρανσης περίπου στὰ δύο χρόνια.1,30 Ἐπιπλέον,
ἂν ὑποτεθεῖ ὅτι πράγματι ἡ διαδικασία τῆς γήρανσης εἶναι προγραμματισμένη, τότε θὰ ἀναμενόταν
τὸ προσδόκιμο ζωῆς τῶν ἀνθρώπων νὰ φτάνει σὲ
ἕνα γενετικὰ προκαθορισμένο πλατό. Ἡ βιβλιογραφία γύρω ἀπὸ αὐτὸ διχάζεται. Ἀφενός, ἔχει
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παρατηρηθεῖ πῶς τὰ τελευταῖα 200 ἔτη, τὸ προσδόκιμο ζωῆς ἔχει διπλασιαστεῖ καὶ σύμφωνα μὲ
τὰ τελευταῖα δημογραφικὰ δεδομένα συνεχίζει
νὰ αὐξάνεται (ὁ λόγος φαίνεται νὰ εἶναι ἡ ταυτόχρονη μείωση τῆς βρεφικῆς θνησιμότητας καὶ τῆς
θνησιμότητας στὶς μεγάλες ἡλικίες).1 Ἀφετέρου,
μιὰ πρόσφατη δημοσίευση τῶν Dong καὶ τῶν συνεργατῶν του τὸ 2016, ἡ ὁποία μελέτησε τὴν μέγιστη καταγεγραμμένη ἡλικία θανάτου (Maximum
Reported Age at Death ἢ MRAD), ὑποστήριξε,
βασιζόμενη σὲ στατιστικὰ μοντέλα, ὅτι ἡ μέγιστη
ἡλικία θανάτου φτάνει ὄντως σὲ ἕνα πλατὸ γύρω
ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν 100 ἐτῶν καὶ μετὰ ἡ πιθανότητα ἐπιβίωσης φαίνεται νὰ μειώνεται. Παρόλα
αὐτά, οἱ ἐρευνητὲς δὲν παραδέχθηκαν πὼς τὸ
πλαφὸν ποὺ ἀνακάλυψαν ἦταν προγραμματισμένο γενετικά.31 Βέβαια ἡ ἄποψή τους, ὅτι μπορεῖ
νὰ ὑπάρχει ὀροφὴ στὸ ὅριο ζωῆς, ἀμφισβητήθηκε ἀμέσως ἀπὸ ἄλλους ἐρευνητές, οἱ ὁποῖοι ὑποστηρίζουν, ὅτι αὐτὸ μπορεῖ νὰ συνεχίσει ἀκόμα
νὰ αὐξάνεται, μὲ τὶς κατάλληλες παρεμβάσεις
στὸν τρόπο ζωῆς, σὲ νεαρότερες ἡλικίες καὶ στὴν
ἀκόμα μεγαλύτερη μείωση τῆς θνησιμότητας στὶς
μεγαλύτερες.32 Ἐντούτοις, κανεὶς ἄνθρωπος δὲν
εἶναι ἀθάνατος, ὁπότε μελλοντικὰ ἀναμένεται νὰ
ἀνακαλυφθεῖ ἕνα ἡλικιακὸ πλατὸ εἴτε γενετικὰ
προγραμματισμένο εἴτε ὄχι.
Ὑπὸ ἐξελικτικὸ πρῖσμα, ὁ προγραμματισμὸς
τῆς γήρανσης καὶ κατ’ ἐπέκταση τοῦ θανάτου, ἂν
καὶ ὅταν υἱοθετήθηκε στὴν ἐξελικτικὴ ἱστορία
τῶν εἰδῶν, θὰ ἔπρεπε νὰ τοὺς παρεῖχε ἕνα ἐξελικτικὸ πλεονέκτημα. Βασικὴ προϋπόθεση εἶναι τὸ
πλεονέκτημα αὐτὸ νὰ εὐνοοῦσε τὴν ἐπιβίωση ἢ
τὴν ἀναπαραγωγὴ τοῦ εἴδους. Γιὰ παράδειγμα, σὲ
ἕνα περιβάλλον μὲ λίγους διαθέσιμους πόρους, ἡ
ἐξάλειψη τὸν ἀτόμων ποὺ ἔχουν ἤδη ἀναπαραχθεῖ
εὐνοεῖ τὰ νεαρότερα ἄτομα τοῦ εἴδους, τὰ ὁποῖα
ἐπωφελοῦνται ἀπὸ τὴν περίσσεια τῶν πόρων ποὺ
προκύπτει, ὅταν ἐκλείψουν οἱ προηγούμενοι.
Σύμφωνα τώρα μὲ τὴν θεωρία τοῦ ἀναλώσιμου
σώματος (Disposable Soma theory), μία τέτοια
στρατηγικὴ εὐνοεῖ τὸ εἶδος ἐξελικτικά, ἀφοῦ ἡ
προηγούμενη γενιὰ κατάφερε νὰ περάσει τὰ γονίδιά της στὴν ἑπόμενη, καὶ αὐτὰ θὰ ἐξακολουθήσουν νὰ ὑπάρχουν στὸν χρόνο διὰ μέσου των
ἑπόμενων γενεῶν, ὁπότε ἡ προηγούμενη γενιὰ δὲν
χρειάζεται πλέον. Ἡ θεωρία αὐτὴ βασίζεται ἐπὶ
τῆς οὐσίας, στὴν ἀρχὴ τῆς οἰκονομίας τῶν πόρων.
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Ἐπειδὴ οἱ πόροι, ποὺ ἔχουν οἱ ὀργανισμοὶ στὴν
διάθεσή τους, εἶναι περιορισμένοι, τοὺς τελευταίους τούς συμφέρει εἴτε νὰ ἐπενδύουν σὲ ἐπιδιορθωτικοὺς μηχανισμούς, συντηρώντας ἔτσι
τὴν ὕπαρξή τους ἄρα καὶ τὰ γονίδιά τους στὸν
χρόνο, εἴτε τοὺς ἐνδιαφέρει νὰ ἐπενδύουν σὲ μηχανισμοὺς ἀναπαραγωγῆς, κληροδοτώντας ἔτσι
τὴν ὕπαρξη καὶ τὰ γονίδιά τους στὶς ἑπόμενες
γενεές.5,33 Ὑπὸ αὐτὸ τὸ πρῖσμα, ἡ ἐξέλιξη δὲν θὰ
εἵχε συμβάλει στὴν ἐπιλογὴ ἑνὸς ξεχωριστοῦ μηχανισμοῦ, ποὺ θὰ τερματίζει ἠθελημένα τὴν ζωὴ
(βλ. προγραμματισμένη γήρανση), ἀλλὰ μᾶλλον
στὴν ἐπιλογὴ τῆς ἀποδοτικότητας καὶ τῆς διάρκειας ζωῆς τῶν μηχανισμῶν, ποὺ οὕτως ἢ ἄλλως
τὴν συντηροῦν.7 Αὐτὴ ἡ θεωρία μπορεῖ νὰ ἐξηγήσει γιατί σὲ πολλὰ εἴδη, ἡ γήρανση ἐμφανίζεται
μετὰ τὸ πέρας τῆς ἀναπαραγωγικῆς ἡλικίας, ἐν
τούτοις εἶναι δύσκολο νὰ ἐντοπιστεῖ μία περίοδος
στὴν ἐξέλιξη τῶν συγκεκριμένων εἰδῶν, ποὺ εὐνοήθηκε ὡς προσαρμογὴ ὁ σταδιακὸς θάνατος τῶν
ὀργανισμῶν μέσῳ γήρανσης. Ἄλλες ὑποθέσεις γιὰ
τὴν γήρανση καὶ τὸν θάνατο τῶν ὀργανισμῶν σὲ
μεγάλη ἡλικία, ὑποστηρίζουν πὼς γιὰ οἰκολογικοὺς λόγους ἡ φυσικὴ ἐπιλογὴ προκρίνει κάποια
γονίδια, πού, ἐνῶ προσφέρουν πλεονεκτήματα σὲ
νεαρότερες ἡλικίες, εἶναι θνησιγόνα σὲ μεγαλύτερες, εἴτε πὼς κάποια θνησιγόνα γονίδια ξεφεύγουν ἀπὸ τὴν φυσικὴ ἐπιλογή, ἐπειδὴ τυγχάνει νὰ
ἐκφράζουν τὸν ἐλαττωματικὸ φαινότυπό τους σὲ
ἡλικία μεγαλύτερη τῆς ἀναπαραγωγικῆς. Ἐπακόλουθα, τὰ γονίδια αὐτὰ καὶ ὁ φαινότυπός τους
δὲν ἀποτελοῦν κριτήριο ἐπιλογῆς συντρόφου καὶ
ἐπακόλουθα περνοῦν στὴν ἑπόμενη γενιά, διαιωνίζοντας ἔτσι τὸ φαινόμενο τῆς γήρανσης.5,34
Οἰκονομικὴ διάσταση τῆς κατανόησης τῆς βιολογίας τῆς γήρανσης
Ἡ ὁλοένα καὶ μεγαλύτερη καὶ εἰς βάθος κατανόηση τῶν βιολογικῶν μηχανισμῶν τῆς διαδικασίας τῆς γήρανσης ἔχει συνοδευτεῖ ἀπὸ τὴν
ἀνάπτυξη μιᾶς σημαντικῆς ἐπιχειρηματικῆς δραστηριότητας στὸ χῶρο τῆς ἀντι-γήρανσης. Ἔχουν
σχεδιαστεῖ πολλὲς καὶ διαφορετικὲς παρεμβάσεις, ποὺ στοχεύουν συγκεκριμένες βιολογικὲς
διαδικασίες, βασισμένες στὶς γνώσεις ποὺ ἔχουν
προκύψει ἀπὸ παρεμβάσεις σὲ ζωικὰ μοντέλα, ποὺ αὐξάνουν τὴ διάρκεια τῆς ζωῆς. Ὑπάρχουν πάρα πολλὲς ἑταιρεῖες, ποὺ προσφέρουν
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τὶς παραδοσιακὲς φαρμακευτικὲς παρεμβάσεις,
ἀντι-οξειδωτικά, γενετικοὺς χειρισμούς, φάρμακα ποὺ ἐλέγχουν τὴν πρωτεϊνικὴ ὁμοιόσταση καὶ
τὴν ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας τῶν μιτοχονδρίων.
Ἄλλες προσφέρουν λύσεις βασισμένες στὴν τεχνητὴ νοημοσύνη καὶ στὴν ἀνάλυση μεγάλων βάσεων
δεδομένων, βρίσκοντας καινούργιες χρήσεις φαρμάκων, ποὺ κυκλοφοροῦν ἤδη, ἐνῶ ἄλλες παρέχουν λύσεις ἀναγεννητικῆς ἰατρικῆς καὶ χρήση
στελεχιαίων πολυδύναμων κυττάρων, γιὰ νὰ προκύψει μιὰ οἰκονομικὴ δραστηριότητα ἀξίας πολλῶν δισεκατομμυρίων δολαρίων τὸ χρόνο.35
Τὸ Πρόγραμμα ATHLOS (Ageing Trajectories of
Health: Longitudinal Opportunities and Synergies)
Στὴν παροῦσα ἀνασκόπηση ἔγινε προσπάθεια νὰ περιγραφεῖ τὸ φαινόμενο τῆς Γήρανσης
ἀπὸ μία βιολογικὴ/ντετερμινιστικὴ σκοπιά. Ἡ
Γήρανση, ἐντούτοις, εἶναι ἕνα πολὺ σύνθετο φαινόμενο καὶ ἡ ὁλιστική της μελέτη εἶναι ἀρκετὰ
δύσκολη. Τὸ ATHLOS εἶναι ἕνα πρόγραμμα ποὺ
χρηματοδοτεῖται ἀπὸ τὴν Ε.Ε. καὶ ὁ κύριος στόχος
του εἶναι ἡ καλύτερη κατανόηση τοῦ φαινομένου
τῆς γήρανσης. Γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ αὐτό, προσπαθεῖ
νὰ ἀνακαλύψει 1) τὰ πρότυπα τῶν μεταβολῶν
ποὺ ἐπέρχονται μὲ τὴν γήρανση, 2) τοὺς καθοριστικοὺς παράγοντες ποὺ ἐπιδροῦν σὲ αὐτὰ τὰ
πρότυπα, ἰδιαιτέρως δὲ αὐτοὺς ποὺ συμβάλουν
στὴν ὑγιῆ γήρανση, ὅπως διάφοροι Προστατευτικοὶ παράγοντες ἢ Παράγοντες κινδύνου, 3) τὸ
κρίσιμο χρονικὸ σημεῖο τῆς ζωῆς ποὺ ἀρχίζουν νὰ
παρατηροῦνται οἱ ἀλλαγὲς σὲ αὐτὰ καί, τέλος, 4)
νὰ καταφέρει νὰ προτείνει ἔγκαιρες προληπτικὲς
ἢ θεραπευτικὲς παρεμβάσεις τόσο σὲ κλινικὸ ἐπίπεδο ὅσο καὶ σὲ ἐπίπεδο Δημόσιας Ὑγείας, ποὺ
στόχο θὰ ἔχουν τὴν βελτιστοποίηση τῆς ὑγιοῦς
γήρανσης γιὰ ὁλόκληρο τὸν πληθυσμό. Θὰ προσφέρει, δηλαδή, μία βαθύτερη κατανόηση τοῦ
φαινομένου τῆς γήρανσης, πέραν τῆς κλασικῆς
ἡλικιακῆς, συμβάλλοντας ἔτσι στὴν υἱοθέτηση
τῶν κατάλληλων πολιτικῶν. Ἔχοντας ἀναφέρει
τοὺς βασικοὺς στόχους τοῦ προγράμματος αὐτοῦ,
θὰ ἀκολουθήσει παρακάτω μία λιτὴ περιγραφὴ
τῶν ἰδιαίτερων χαρακτηριστικῶν του, τόσο δομικῶν ὅσο καὶ λειτουργικῶν, ὥστε νὰ γίνει ἀντιληπτὴ ἀπὸ τὸν ἀναγνώστη ἡ τεράστια σημασία του.
Τὸ ATHLOS ξεκίνησε τὴν 1η Μαΐου τοῦ 2015 καὶ
θὰ ἔχει διάρκεια πέντε ἔτη. Ἡ χρηματοδότηση ποὺ
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λαμβάνει προέρχεται ἀπὸ τὰ πλαίσια τοῦ Προγράμματος Ἔρευνας καὶ Καινοτομίας Horizon
2020 τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ὑπὸ τὸν ἀριθμὸ
ἔγκρισης κονδυλίου 635316. Στὴν πραγματικότητα, βέβαια, τὸ ATHLOS δὲν διεξάγεται ἀπὸ ἕναν
μοναδικὸ ἐπιστημονικὸ φορέα, ἀλλὰ ἀπὸ μία
Κοινοπραξία δεκατεσσάρων διαφορετικῶν φορέων ἀπὸ ἕνδεκα χῶρες τῆς Εὐρώπης. Ἡ βασικὴ
ἰδέα πίσω ἀπὸ τὸ πρόγραμμα ἔγκειται στὴν συγχώνευση ἑνὸς μεγάλου πλήθους μεταβλητῶν ἀπὸ
μεγάλες βάσεις δεδομένων, ποὺ ἔχουν προκύψει
ἀπὸ τουλάχιστον 20 Προοπτικὲς μελέτες, πανευρωπαϊκὲς καὶ διεθνεῖς. Ἡ Κοινοπραξία ὕστερα θὰ
ὁμογενοποιήσει τὰ δεδομένα αὐτά, δημιουργώντας μία νέα βάση δεδομένων, ἡ ὁποία θὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ περισσότερους ἀπὸ 341.000 ἐθελοντές,
ἀποκτώντας ἔτσι πρωτοφανεῖς δυνατότητες γιὰ
τὴν ἀνάλυση τῶν δεδομένων της.36
Συμπεράσματα
Ἡ γήρανση εἶναι ἕνα πολύπλοκο βιολογικὸ
φαινόμενο. Ἕνα πλῆθος στρεσσογόνων παραγόντων πυροδοτοῦν τὸ φαινόμενο σὲ ἐπίπεδο κυττάρου. Ἡ συσσώρευση γερασμένων κυττάρων μὲ
τὴ σειρὰ της εὐθύνεται γιὰ τὴν γήρανση σὲ ἐπίπεδο ἱστοῦ καὶ ὀργάνου καὶ ἀργότερα σὲ ἐπίπεδο ὀργανισμοῦ. Ἡ κατανόηση ὅλων τῶν μηχανισμῶν, ποὺ ἐμπλέκονται σὲ αὐτή, θὰ ἀνοίξει νέους
ὁρίζοντες στὴν προώθηση τῆς δημόσιας ὑγείας,
τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς οἰκονομίας.
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