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ακροζωία: Τὸ ἐπιθυμητό, τὸ προσδοκώμενο, τὸ ζητούμενο. Ὁ τελικὸς στόχος
κάθε ἐρευνητικῆς καὶ κλινικῆς, ἰατρικῆς
προσπάθειας. Ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη μέχρι
τὸν σύγχρονο κόσμο, ἡ ἀναζήτηση τοῦ μακροῦ
καὶ καλοῦ βίου ὑπῆρξε ἀνέκαθεν ἡ πρώτη προτεραιότητα τοῦ ἀνθρώπινου εἴδους.
Τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχουν γίνει σημαντικὲς
ἀνακοινώσεις σχετικὰ μὲ τὶς περιοχὲς τοῦ πλανήτη ποὺ κατέχουν τὰ μεγαλύτερα ποσοστὰ μακροβιότητας. Ἀνακοινώσεις ποὺ μᾶς βοήθησαν νὰ
κατανοήσουμε καλύτερα κάποιους ἀπὸ τοὺς ἤδη
γνωστοὺς μηχανισμοὺς τῆς μακροζωίας, ἀλλὰ καὶ
νὰ διερευνήσουμε καινούργιους. Οἱ ‘μπλὲ ζῶνες’,
ἔτσι ὅπως χαρακτηρίστηκαν ἀπὸ ἐπιδημιολόγους
καὶ δημογράφους, ἀποτελοῦν τὶς πέντε περιοχὲς
τοῦ πλανήτη μὲ τὰ μεγαλύτερα ποσοστὰ αἰωνόβιων. Ἀνάμεσα σ’αὐτές, ἡ Σαρδηνία, ἡ Ὀκινάουα
στὴν Ἰαπωνία, ἡ Λόμα Λίντα στὴν Καλιφόρνια,
ἡ Κόστα Ρίκα καὶ τὸ νησὶ τοῦ βορειοανατολικοῦ
Αἰγαίου, ἡ Ἰκαρία.
Ἡ σημαντικὴ αὐτὴ εἴδηση γιὰ τὴν μακροζωία
στὴν Ἰκαρία ὁδήγησε στὴν γένεση τῆς ἰδέας γιὰ
τὴν διεξαγωγὴ ἐπιδημιολογικῆς μελέτης στὸ νησί,
μὲ κύριο σκοπὸ τὴν διερεύνηση τῶν ἰδιαίτερων
φαινοτυπικῶν, περιβαντολλογικῶν καὶ γονιδιακῶν χαρακτηριστικῶν, ποὺ δίνουν στοὺς κατοίκους τῆς Ἰκαρίας τὸ πολυπόθητο προνόμιο τῆς
μακροζωίας. Πράγματι, ἡ μελέτη ‘ΙΚΑΡΙΑ’, ποὺ
ὀργανώθηκε καὶ διεξάγεται τὰ τελευταῖα χρόνια
στὸ νησί, ἔχει, ὥς τώρα, δώσει σημαντικὲς πληροφορίες γιὰ τὸν τρόπο ζωῆς, τὶς συνήθειες, τὶς
ἰδιαίτερες περιβαντολλογικὲς συνθῆκες ποὺ ἐπικρατοῦν στὸ νησὶ καθὼς καὶ γιὰ τὰ ποσοστὰ ἐμ-

φάνισης καρδιαγγειακῶν καὶ ἄλλων νοσημάτων
συναφῶν μὲ τὴν γήρανση. Μὲ ἀφορμὴ τὴν μελέτη
‘ΙΚΑΡΙΑ’, θὰ προσπαθήσουμε, μέσα στὶς ἑπόμενες
παραγράφους, νὰ ἀποκρυπτογραφήσουμε μηχανισμοὺς γήρανσης καὶ μυστικὰ μακροζωίας.

A. Μηχανισμοὶ γήρανσης
Οἱ κυριότεροι ἀπὸ τοὺς μηχανισμοὺς γήρανσης συνοψίζονται στὸν Πίνακα 1. Ἐνδιαφέρον
παρουσιάζει τὸ γεγονός, ὅτι οἱ μηχανισμοὶ γήρανσης εἶναι κοινοὶ μεταξὺ τῶν ἀσθενειῶν τοῦ γήρατος, ὅπως εἶναι ἡ καρδιαγγειακὴ νόσος.
α. Ὀξειδωτικὸ stress
Κατὰ τὴν διαδικασία τῆς γήρανσης, ἡ συσσώρευση προϊόντων ὀξείδωσης (reactive oxygen
species, ROS) καὶ οἱ μεταλλάξεις τοῦ μιτοχονδρια
κοῦ DNA προάγουν τὸ ὀξειδωτικὸ stress, τὸ
ὁποῖο ὁδηγεῖ σὲ αὐξημένη μιτοχονδριακὴ διαβατότητα καὶ διαταραγμένη μεταφορὰ ἠλεκτρονίων,
μὲ τελικὸ ἀποτέλεσμα τὸν κυτταρικὸ θάνατο.1 Ὁ
ὑποτύπος 5 τῆς ἀδενυλικῆς κυκλάσης (AC 5), ἑνὸς
ἐνζύμου ποὺ ρυθμίζει τὴν μετατροπὴ τοῦ ATP σὲ
cAMP, φαίνεται νὰ παίζει σημαντικὸ ρόλο στὴν
διαδικασία τῆς γήρανσης, μέσῳ τοῦ ὀξειδωτικοῦ
stress. Μελέτες σὲ πειραματόζωα ἔδειξαν, ὅτι ἐκεῖνα στὰ ὁποῖα εἶχε ἀνασταλεῖ ὁ ὑποτύπος AC 5, ὁ
ὁποῖος κυριαρχεῖ στὴν καρδιά, προστατεύονταν
ἀπέναντι στὸ stress τῆς χρόνιας ὑπερφόρτισης πίεσης καὶ τῆς κατεχολαμινικῆς διέγερσης, παρουσίαζαν μεγαλύτερη ἀντίσταση στὸ ὀξειδωτικὸ
stress καὶ μάλιστα, ζοῦσαν περισσότερα χρόνια
ἀπὸ ἐκεῖνα στὰ ὁποῖα δὲν εἶχε ἀνασταλεῖ ὁ ἀντίστοιχος ὑποτύπος τοῦ ἐνζύμου.2-5
Γενετικὴ ἀνάλυση σὲ ἕνα μεγάλο δεῖγμα
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Πίνακας 1. Παθοφυσιολογικοὶ μηχανισμοὶ
ποὺ ἐμπλέκονται στὴν διαδικασία τῆς
γήρανσης. Οἱ ἴδιοι μηχανισμοὶ συμμετέχουν
καὶ στὴν γήρανση τοῦ καρδιαγγειακοῦ
συστήματος.
•

Ὀξειδωτικὸ stress

• Φλεγμονώδης

διέγερση

• Ἐνδοθηλιακή

δυσλειτουργία

• Διαταραχές

μεταβολισμοῦ

		

■

Ὑπερινσουλιναιμία

		

■

Ὑπεργλυκαιμία

		

■

Δυσλιπιδαιμία

• Ἀρτηριακή

ὑπέρταση

• Μειωμένη

ἱκανότητα ἐπιδιόρθωσης DNA/

• Μειωμένη

δραστικότητα τελομεράσης

• Μειωμένη

ἀνοσοποιητικὴ ἱκανότητα (Τ-cell)

ὑπέργηρου πληθυσμοῦ στὴν Δανία κατέδειξε σημαντικὴ συσχέτιση τῶν γονιδιακῶν πολυμορφισμῶν, ποὺ σχετίζονται μὲ ἀντιοξειδωτικοὺς μηχανισμούς, μὲ τὴν καλὴ νοητικὴ λειτουργία καὶ
φυσικὴ κατάσταση τῶν ἀτόμων αὐτῶν καθὼς
καὶ μὲ τὴν αὐξημένη ἐπιβίωσή τους μετὰ τὰ 90
ἔτη.6 Μάλιστα, οἱ ἐρευνητὲς προχώρησαν στὴν
διερεύνηση αὐτῶν τῶν πολυμορφισμῶν καὶ σὲ
κατοίκους τῆς Νότιας Ἰταλίας, καὶ κατέληξαν σὲ
ἀντίστοιχα συμπεράσματα, ἰσχυροποιώντας ἔτσι
τὴν γονιδιακὴ βάση τῶν ἀντοοξειδωτικῶν μηχανισμῶν καὶ τὴν συσχέτισή τους μὲ τὴν μακροζωία.7 Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν νοητικὴ λειτουργία, τὸ
ὀξειδωτικὸ stress φαίνεται νὰ παίζει σημαντικὸ
ρόλο στὴν ἔκπτωση τῆς νοητικῆς λειτουργίας ποὺ
παρατηρεῖται μὲ τὴν πρόοδο τῆς ἡλικίας, ἐξαιτίας
τῆς αὐξημένης κατανάλωσης ὀξυγόνου ἀπὸ τὸν
ἐγκέφαλο (περισσότερο ἀπὸ 20% συγκριτικὰ μὲ
ἄλλους ἱστούς), μὲ ἀποτέλεσμα τὴν αὐξημένη ἔκθεση σὲ προϊόντα ὀξείδωσης (ROS).
Πέρα ἀπὸ τὴν γενετικὴ προδιάθεση, καὶ
ἄλλοι παράγοντες ποὺ εὐοδώνουν τὴν ἀντιοξειδωτικὴ ἱκανότητα τοῦ ὀργανισμοῦ φαίνεται ὅτι
προάγουν, παράλληλα, καὶ τὴν μακροζωία. Γιὰ
παράδειγμα, ἡ μέτρια ἄσκηση εὐοδώνει ἀντιοξειδωτικοὺς μηχανισμούς, ἐνῶ ἔχει δειχθεῖ, ὅτι
αὐξάνει τὴν ἐπιβίωση σὲ ἄτομα ποὺ ἔχουν φυσι-

κὴ δραστηριότητα, συγκριτικὰ μὲ ἐκεῖνα ποὺ δὲν
ἀσκοῦνται.8 Ἐπιπλέον, ἡ μέτρια ἄσκηση φαίνεται νὰ προστατεύει ἀπὸ ἐγκεφαλικὲς βλάβες, ποὺ
προκαλοῦνται μὲ τὴν πρόοδο τῆς ἡλικίας μέσῳ
καθυστέρησης τῆς ἐγκεφαλικῆς γήρανσης καὶ τῆς
νευροεκφύλισης.9,10 Ἀντίθετα, ἡ ἔντονη καὶ ἐπίπονη ἄσκηση μπορεῖ νὰ ἔχει ἀρνητικὰ ἀποτελέσματα γιὰ τὴν μακροζωία, ἀφοῦ αὐξάνει τὴν εἴσοδο
ὀξυγόνου στοὺς μύες ἐνεργοποιώντας ἐνδοκυττάριες διεργασίες, ποὺ καταλήγουν σὲ αὐξημένο
ὀξειδωτικὸ stress.11
Καταλήγοντας, τὸ ὀξειδωτικὸ stress ἀποτελεῖ σημαντικὸ παράγοντα γήρανσης τοῦ ὀργανισμοῦ, ἐνῶ οἱ ἀντιοξειδωτικοὶ μηχανισμοὶ ἀποτελοῦν τὴν κυριότερη ἀσπίδα ἀντιγήρανσης.
β. Φλεγμονώδης διεργασία
Ὁ ρόλος τῆς ὑποκλινικῆς φλεγμονῆς ὡς παθοφυσιολογικοῦ μηχανισμοῦ γιὰ ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ
νοσήματα τοῦ γήρατος, συμπεριλαμβανομένων
τῶν καρδιαγγειακῶν, ἀλλὰ καὶ ὡς προβλεπτικοῦ
παράγοντα γιὰ μελλοντικὰ συμβάματα, ἔχει ἀναδειχθεῖ μέσα ἀπὸ πληθώρα μελετῶν, ποὺ ἔχουν
δημοσιευθεῖ τὰ τελευταῖα χρόνια. Ἡ ὑποκλινικὴ
φλεγμονὴ εἶναι συνυφασμένη μὲ τὴν γήρανση,
τόσο ὥστε νὰ ἀποτελεῖ ξεχωριστὴ ὀντότητα, ὀνομαζόμενη ‘φλεγμονογήρανση’ (inflammaging).12,13
Σὲ ἡλικιωμένους ἀσθενεῖς, ἡ ὑποκλινικὴ
φλεγμονὴ ἔχει συσχετιστεῖ μὲ αὐξημένο κίνδυνο
θνητότητας.14-16 Σὲ δεῖγμα 360 προσῶπων ἄνω τῶν
80 ἐτῶν, στὴν ὀρεινὴ περιοχὴ τῆς Sirente στὴν κεντρικὴ Ἰταλία, τὰ αὐξημένα ἐπίπεδα C-ἀντιδρῶσας πρωτεΐνης (CRP) καὶ ἰντερλευκίνης 6 (IL-6)
συσχετίστηκαν μὲ αὐξημένο κίνδυνο θνητότητας,
ἐνῶ, ἀντίθετα, τὰ χαμηλὰ ἐπίπεδα τῶν φλεγμονωδῶν αὐτῶν δεικτῶν συσχετίστηκαν μὲ καλύτερη
ἐπιβίωση, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ἡλικία ἢ ἄλλους
κλινικοὺς καὶ λειτουργικοὺς παράγοντες.17 Μάλιστα, ὁ γονιδιακὸς ἔλεγχος τῆς φλεγμονῆς φαίνεται
ὅτι ἐπηρεάζει τὴν μακροβιότητα, ἀφοῦ ἡ παρουσία πολυμορφισμῶν τῆς IL-6, καὶ συγκεκριμένα ἡ
ὁμοζυγωτία (GG) γιὰ τὸν πολυμορφισμὸ 174- IL-6
(ὑποδηλώνει αὐξημένη παραγωγὴ IL-6), ἔχει συσχετιστεῖ μὲ μειωμένη πιθανότητα μακροῦ βίου.18
Ἡ ἀλληλεπίδραση μεταξὺ ὀξειδωτικοῦ stress
καὶ φλεγμονώδους διέγερσης ἀποτελεῖ σημαντικὸ
παράγοντα εὐόδωσης τῆς γήρανσης, καὶ ἰδιαίτερα τοῦ καρδιαγγειακοῦ συστήματος. Πράγμα-
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τι, ἡ αὐξημένη παραγωγὴ τῶν ROS ἐνεργοποιεῖ
τὸν πυρηνικὸ παράγοντα Kappa B (Nf-kB), μὲ
ἀποτέλεσμα τὴν αὐξημένη παραγωγὴ φλεγμονωδῶν πρωτεϊνῶν, ὅπως τῆς μεταλλοπρωτεϊνάσης-9
(ΜΜP-9), τῶν ἐνδοκυττάριων καὶ ἀγγειακῶν μορίων προσκόλλησης (ICAM-1 καὶ VCAM-1, ἀντίστοιχα), τῆς κυκλοοξυγενάσης-2 (COX-2) καὶ τῶν
προφλεγμονωδῶν διαμεσολαβητῶν ὅπως ὁ TNFa, ἡ IL-1 καὶ ἡ IL-6. Πολλὲς ἀπὸ αὐτὲς τὶς πρωτεΐνες ἢ τὰ προϊόντα τους ἀποτελοῦν πηγὲς ROS,
ἐπιτείνοντας ἔτσι τὸν φαῦλο κύκλο τῆς ἀλληλεπίδρασης μεταξὺ oξειδωτικοῦ stress καὶ φλεγμονῆς.19,20 Καὶ φυσικά, τὸ τελικὸ ἀποτέλεσμα αὐτῆς
τῆς δυσμενοῦς ἀλληλεπίδρασης εἶναι ἡ ἐνδοθηλιακὴ δυσλειτουργία, ἡ ὑπερπλασία τῶν λείων
μυικῶν κυττάρων καὶ τὸ remodeling τῆς μεσοκυττάριας οὐσίας, διεργασίες ποὺ ὁδηγοῦν στὴν ἀθηροσκλήρωση καὶ τὴν ἀγγειακὴ γήρανση.21,22
Ἡ ἀναστολὴ τοῦ παράγοντα Νf-kΒ ἀπὸ ἀντιφλεγμονώδεις οὐσίες φαίνεται νὰ ἐπιδρᾶ εὐεργετικὰ στὸ καρδιαγγειακὸ σύστημα, προλαμβάνοντας τὶς κλινικὲς ἐκδηλώσεις τῆς ἀγγειακῆς
γήρανσης.23 Ἐνδιαφέρον, ἐπίσης, παρουσιάζει τὸ
εὕρημα σὲ πειραματόζωα, ὅπου ἡ ἀναστολὴ τοῦ
πυρηνικοῦ παράγοντα Νf-kΒ συσχετίζεται μὲ αὐξημένη ἐπιβίωση.24 Ἂν λάβει κανεὶς ὑπ᾽ ὄψιν καὶ
τὰ γενετικὰ δεδομένα, σύμφωνα μὲ τὰ ὁποῖα γονιδιακοὶ πολυμορφισμοὶ ποὺ συνδέονται μὲ τὴν
μακροζωία βελτιώνουν παράλληλα καὶ τὴν ἐνδοθηλιακὴ λειτουργία,25 ἡ σχέση μεταξὺ ὀξειδωτικοῦ stress, ὑποκλινικῆς φλεγμονῆς, ἐνδοθηλιακῆς
δυσλειτουργίας καὶ γήρανσης ἰσχυροποιεῖται, μὲ
σημαντικὲς κλινικὲς ἐπιπτώσεις γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἀσθενειῶν τοῦ γήρατος καὶ τὴν ἐπίτευξη
τῆς μακροζωίας.
γ. Διαταραχὲς μεταβολισμοῦ
Ὑπεργλυκαιμία
Ἡ ὑπεργλυκαιμία προάγει τὴν διαδικασία
τῆς γήρανσης μέσῳ διαφόρων βιοχημικῶν ὁδῶν.
Στοὺς μικροοργανισμούς, ἡ γλυκόζη ἐπιταχύνει
τὴν γήρανση μέσῳ τῆς μείωσης τῆς δραστικότητας πρωτεϊνῶν, ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν μακροζωία, ὅπως εἶναι ἡ AMP-ἐνεργοποιημένη πρωτεϊνικὴ
κινάση (AMPK) καὶ ὁ μεταγραφικὸς παράγοντας
FOXO (παράγοντας μεταγραφῆς στὴν βιοχημικὴ
ὁδὸ τῆς ἰνσουλίνης/ἰνσουλινόμορφου αὐξητικοῦ
παράγοντα-1 (IGF-1).26-28 Στὰ θηλαστικά, ἡ ἐπιτά-
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χυνση τῆς γήρανσης ἀπὸ τὴν ὑπεργλυκαιμία ὀφείλεται κυρίως στὴν μείωση τῶν σιρτουινῶν. Οἱ
σιρτουίνες (Sirt1-Sirt7) ἀποτελοῦν ὁμάδα ἐνζύμων, ἐξαρτώμενων ἀπὸ τὸ συνένζυμο NAD+ (νικοτιναμιδο-αδενινο-νουκλεοτίδιο), ποὺ ἐλέγχουν
σημαντικὲς λειτουργίες μέσα στὸ κύτταρο, σὲ διάφορες θέσεις στὸν πυρῆνα, τὸ κυτταρόπλασμα
καὶ τὰ μιτοχόνδρια, μὲ κύριο σκοπὸ τὴν διατήρηση τῆς μεταβολικῆς ὁμοιόστασης καὶ τὴν μείωση
τῆς κυτταρικῆς βλάβης. Ἡ αὐξημένη συγκέντρωση γλυκόζης ἐπιταχύνει τὴν βιολογικὴ γήρανση
σὲ καλλιέργειες ἀνθρώπινων κυττάρων,29 μιὰ ἐπίδραση ποὺ σχετίζεται μὲ μειωμένη ἔκφραση σιρτουινῶν, κυρίως σιρτουίνης 3 (Sirt-3).29,30 Ἀντίθετα, ἡ αὐξημένη ἔκφραση τῆς Sirt3 ἀναστέλλει τὴν
ἐπαγόμενη ἀπὸ τὴν γλυκόζη βιολογικὴ γήρανση,
μέσῳ διαφόρων μηχανισμῶν, ὅπως εἶναι ἡ μείωση
τοῦ ὀξειδωτικοῦ stress.31,32 Ἐπίσης, δεδομένου ὅτι
κατὰ τὴν διαδικασία τῆς γλυκόλυσης καταναλώνεται NAD γιὰ τὴν παραγωγὴ NADH, οἱ ὑψηλὲς
ἐνεργειακὲς ἀνάγκες, ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὴν
αὐξημένη γλυκόζη, μπορεῖ νὰ προκαλοῦν ἐπιτάχυνση τῆς γήρανσης μέσῳ τῆς μείωσης τῆς δραστηριότητας τῶν σιρτουινῶν, ὅπως τῆς Sirt-3.33
Ἡ δυσμενὴς ἐπίδραση τῆς αὐξημένης γλυκόζης στὴν διαδικασία τῆς γήρανσης ἐνισχύεται ἀπὸ
τὸ γεγονός, ὅτι δίαιτα πτωχὴ σὲ ὑδατάνθρακες
ἔχει συσχετιστεῖ μὲ μείωση τῶν παραγόντων ποὺ
προάγουν τὰ νοσήματα τοῦ γήρατος, συμπεριλαμβανομένων τῶν καρδιαγγειακῶν νοσημάτων.
Ἔτσι, ἡ μειωμένη κατανάλωση ὑδατανθράκων
ὁδηγεῖ σὲ ἀπώλεια βάρους, μείωση τῶν ἐπιπέδων
γλυκόζης, ἰνσουλίνης, λεπτίνης καὶ τριγλυκεριδίων, καθυστερώντας ἔτσι τὴν ἐμφάνιση μεταβολικῶν διαταραχῶν, ποὺ συνδέονται ἄρρηκτα μὲ
τὴν καρδιαγγειακὴ νόσο.34,35 Σημαντικό, ἐπίσης,
εἶναι τὸ γεγονός, ὅτι ἡ αὐξημένη εὐαισθησία
στὴν ἰνσουλίνη ἔχει συσχετιστεῖ μὲ τὴν μακροζωία, μέσῳ διάφορων μηχανισμῶν, ἕνας ἐκ τῶν
ὁποίων εἶναι καὶ ἡ ἀναστολὴ τῆς πρωτεΐνης, ποὺ
ἀποτελεῖ στόχο γιὰ τὴν ραπαμυκίνη, τῆς mTOR
(mammalian target of rapamycin).36 Ἡ mTOR,
πρωτεϊνικὴ κινάση, ποὺ ἀνήκει στὴν οἰκογένεια
τῶν κινασῶν PI3KK (phosphatidylinosital 3 kinaserelated kinase)37 καὶ ἀνευρίσκεται σὲ ὅλους σχεδὸν τοὺς εὐκαρυωτικοὺς ὀργανισμούς, ἐμφανίζει
2 τύπους, ποὺ ἀναφέρονται ὡς mTORC1 (TOR
complex 1) καὶ mTORC2 (TOR complex 2). Ὁ
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τύπος mTORC2 φαίνεται ὅτι παίζει πρωτεύοντα
ρόλο στὶς βιοχημικὲς ὁδοὺς ποὺ σχετίζονται μὲ
τὴν διατροφὴ καὶ τὴν ρύθμιση τῆς ἀνάπτυξης. Ἡ
δραστικότητά του δέ, στὰ θηλαστικά, ρυθμίζεται
σὲ μεγάλο βαθμὸ ἀπὸ τὴν ἰνσουλίνη καὶ τὸν IGF1.38 Σὲ πειραματόζωα, ἔχει βρεθεῖ ὅτι ἡ μείωση τῆς
δραστικότητας τῆς mTOR συσχετίζεται μὲ αὐξημένη ἐπιβίωση.39 Τέλος, ἡ μοναδικὴ παρέμβαση,
ποὺ ἀποδεδειγμένα ἔχει ὁδηγήσει σὲ αὔξηση τῆς
διάρκειας ζωῆς στὰ θηλαστικά, εἶναι ὁ περιορισμὸς τῆς πρόσληψης θερμίδων (calorie restriction,
CR),40 μιὰ εὐεργετικὴ ἐπίδραση ποὺ ὀφείλεται
σὲ μεγάλο βαθμὸ στὴν μείωση τῶν ἐπιπέδων τῆς
ἰνσουλίνης καὶ στὴν αὔξηση τῆς εὐαισθησίας σὲ
αὐτὴν.41 Μάλιστα, ἡ σχέση τῆς μετφορμίνης, ἑνὸς
ἀντιδιαβητικοῦ φαρμάκου, ποὺ αὐξάνει τὴν εὐαισθησία στὴν ἰνσουλίνη, μὲ τὴν μακροζωία, ἔχει
ἀποτελέσει ἀντικείμενο ἐρευνῶν καὶ ἔχει προταθεῖ ἀπὸ πολλοὺς ἐρευνητὲς ὡς ἕνα φάρμακο μὲ
ἀντιγηραντικὲς ἰδιότητες.42,43 Καὶ βέβαια, αὐτὲς οἱ
διαπιστώσεις γιὰ τὴν μετφορμίνη συνάδουν καὶ
μὲ τὸ γεγονός, ὅτι ἡ μετφορμίνη ἦταν, τουλάχιστον μέχρι τὴν ἔλευση τῶν νεότερων σκευασμάτων, τὸ μοναδικὸ ἀντιδιαβητικὸ φάρμακο ποὺ
μείωνε τὴν καρδιαγγειακὴ καὶ ὁλικὴ θνητότητα.44
Δυσλιπιδαιμία
Ἡ γήρανση συνοδεύεται ἀπὸ διαταραχὲς τῶν
λιπιδίων, ὡς ἀποτέλεσμα πολλῶν παραγόντων,
οἱ σημαντικότεροι ἐκ τῶν ὁποίων ἀφοροῦν στὶς
ἀλλαγὲς ποὺ συντελοῦνται στὴν ποσότητα καὶ
τὴν κατανομὴ τοῦ λιπώδους ἱστοῦ, μὲ τὴν συνοδὸ
αὐξημένη ἀντίσταση στὴν ἰνσουλίνη, ὅσο καὶ τὶς
ἀλλαγὲς ποὺ συντελοῦνται στὴν σύνθεση καὶ τὴν
δράση τῶν λιποπρωτεϊνῶν.
Ὁ λιπώδης ἱστὸς εἶναι ἕνας δυναμικός, ἐνδοκρινὴς ἀδένας, μὲ σημαντικὲς λειτουργίες ὅπως ἡ
ἀποθήκευση ἐνέργειας, ἡ ρύθμιση τῆς θερμοκρασίας, ἡ διαχείρηση τῶν θρεπτικῶν οὐσιῶν, ἡ ἔκκριση ἀγγειοδραστικῶν οὐσιῶν, ἡ ἀνοσολογικὴ
τροποποίηση καὶ ἡ ἀναδόμηση τῶν ἱστῶν. Ἤδη,
ἀπὸ τὴν μέση ἡλικία, παρατηρεῖται μιὰ αὔξηση τῆς
μάζας σώματος καὶ τοῦ ποσοστοῦ λίπους τόσο σὲ
ἄνδρες ὅσο καὶ σὲ γυναῖκες, μιὰ κατάσταση ποὺ
ὑποκρύπει μειωμένη εὐαισθησία στὴν ἰνσουλίνη.45
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ποσότητα ἀλλάζει καὶ ἡ κατανομὴ
τοῦ λίπους, ποὺ μεταφέρεται ἀπὸ τὸν ὑποδόριο
στὸ σπλαγχνικὸ ἱστό, ἀλλαγὴ ποὺ εὐθύνεται γιὰ
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τὴν ἐμφάνιση μεταβολικοῦ συνδρόμου, ἀντίστασης στὴν ἰνσουλίνη46,47 καὶ αὐξημένης ὑποκλινικῆς
φλεγμονῆς,48 μὲ συνέπεια αὐξημένο κίνδυνο γιὰ
καρδιαγγειακὴ νόσο. Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει τὸ εὕρημα σὲ πειραματόζωα, σύμφωνα μὲ τὸ
ὁποῖο ἡ αὐξημένη ἔκφραση τῆς Sirt-1, πού, ὅπως
ἀναφέρθηκε παραπάνω, ἔχει ἀντιγηραντικὲς ἰδιότητες, συσχετίζεται μὲ μείωση τῆς συγκέντρωσης
ἰνσουλίνης, μείωση τοῦ ὄγκου τοῦ λιπώδους ἱστοῦ
καὶ μείωση τῆς ἀντίστασης στὴν ἰνσουλίνη, τὴν
ἐπαγόμενη ἀπὸ τὴν παχυσαρκία.49,50
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν καρδιαγγειακὴ νόσο, ἡ ἐμφάνιση καὶ ἄλλων νοσημάτων τοῦ γήρατος, ὅπως
εἶναι ὁ καρκίνος, συσχετίζεται μὲ τὶς διαταραχὲς
τοῦ λιπώδους ἱστοῦ. Οἱ παχύσαρκοι παρουσιάζουν αὐξημένη θνητότητα ἀπὸ καρκίνο μὲ τὴν
πρόοδο τῆς ἡλικίας, ἕνα εὕρημα τὸ ὁποῖο δὲν
φαίνεται νὰ περιορίζεται μόνο στοὺς ὀρμονοευαίσθητους καρκίνους.51,52 Ἡ διέγερση τῆς φλεγμονῆς ἀπὸ τὸ σπλαγχνικὸ λίπος φαίνεται νὰ παίζει
κάποιο ρόλο, μὲ τὶς προφλεγμονώδεις κυτοκίνες,
ποὺ παράγονται ἀπὸ αὐτὸ (π.χ. IL-6, IL-8), νὰ διευκολύνουν τὴν μετανάστευση καρκινικῶν κυττάρων, εὐνοώντας ἔτσι τὴν μεταστατικὴ μορφὴ
τῆς νόσου.53
Ἡ ὑπερχοληστερολαιμία, ποὺ παρατηρεῖται
μὲ τὴν πρόοδο τῆς ἡλικίας, θὰ μποροῦσε νὰ ἐξηγηθεῖ καὶ ἀπὸ τὴν μειωμένη ἀποδόμηση τοῦ ἐνζύμου,
ποὺ εἶναι ὑπεύθυνο γιὰ τὴν βιοσύνθεσή της, τῆς
3-ὑδροξυ-3-μεθυλγλουταρυλ-συνεζύμου Α ρεδουκάστης (HMG-CoAR).54 Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει τὸ εὕρημα, σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο, ἡ παραπάνω
διαδικασία τῆς μειωμένης ἀποδόμησης τοῦ ἐνζύμου ὑποστρέφει μετὰ ἀπὸ δίαιτα καὶ περιορισμὸ
τῆς πρόσληψης θερμίδων.55,56 Ἐπίσης, σημαντικὴ
εἶναι ἡ ἐπίδραση τῆς Sirt-1, τοῦ ἐνζύμου μὲ τὶς
ἀντιγηραντικὲς ἰδιότητες, στὰ ἐπίπεδα τῆς LDL
χοληστερόλης. Σὲ σχετικὰ πρόσφατη μελέτη, σὲ
πειραματόζωα μὲ ἔλλειψη ApoE (ApoE-/-), μετὰ
ἀπὸ ὑπερλιπιδαιμικὴ δίαιτα γιὰ 12 ἑβδομάδες,
ἡ ταυτόχρονη χορήγηση SRT3025, φαρμακολογικοῦ διεγέρτη τῆς Sirt-1, ὁδήγησε σὲ σημαντικὴ
μείωση τῶν ἐπιπέδων LDL χοληστερόλης καὶ σὲ
μείωση τῆς ἀθηρωματικῆς πλάκας.57 Δεδομένου
ὅτι ὁ παράγοντας SRT3025 μείωσε καὶ τὴν ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὸ ἧπαρ τοῦ PCSK-9, ὁδηγώντας
ἔτσι σὲ αὔξηση τῆς ἔκφρασης τῶν LDL ὑποδοχέων, ἡ μείωση τοῦ PCSK-9 φαίνεται νὰ εἶναι ὁ πιὸ
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πιθανὸς μηχανισμός, μέσῳ τοῦ ὁποίου ἡ Sirt-1
προστατεύει ἀπὸ τὴν ἀθηροσκλήρυνση.57
Τέλος, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ παραβλεφθεῖ
καὶ ὁ γονιδιακὸς ἔλεγχος τῶν λιποπρωτεϊνῶν, ὁ
ὁποῖος θὰ μποροῦσε νὰ ἐξηγήσει μέρος τῆς μακροζωίας ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν διαδικασία τῆς
ἀθηροσκλήρυνσης. Μελέτη, σὲ δεῖγμα αἰωνόβιων
Ἀσκεναζιτῶν (μέση ἡλικία 98 ἔτη), ἔδειξε, ὅτι τὸ
μέγεθος τῆς LDL καὶ HDL χοληστερόλης ἦταν
σημαντικὰ μεγαλύτερο στοὺς ἴδιους καὶ τοὺς
ἀπογόνους τους, συγκριτικὰ μὲ τὸν γενικὸ πληθυσμό.58 Μάλιστα, τὸ μεγάλο μεγέθος αὐτῶν τῶν
λιποπρωτεϊνῶν συσχετίστηκε μὲ μικρότερη συχνότητα ἐμφάνισης ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης, μεταβολικοῦ συνδρόμου καὶ καρδιαγγειακῆς νόσου.58
Ἐπίσης, οἱ αἰωνόβιοι παρουσίαζαν σὲ μεγαλύτερη συχνότητα τὴν ὁμοζυγωτία γιὰ τὸ 405 ἀλλήλιο
τῆς βαλίνης (Ι405V), τοῦ γονιδίου τῆς πρωτεΐνης
μεταφορᾶς τῶν ἐστέρων χοληστερόλης, CETP (γονότυπος VV), εὕρημα ποὺ συσχετίστηκε μὲ μεγάλο μέγεθος λιποπρωτεϊνῶν καὶ μειωμένες συγκεντρώσεις CETP.58 Ἄλλη μελέτη, ποὺ διεξήχθη σὲ
μακρόβιους εὐρωπαϊκοὺς πληθυσμοὺς καὶ στοὺς
ἀπογόνους τους, στὴν ὁποία ἐξετάστηκαν 51 πολυμορφισμοὶ σχετιζόμενοι μὲ τὴν LDL χοληστερόλη καὶ ὑπολογίστηκε ἕνα γονιδιακὸ σκόρ, βρέθηκε ὅτι ἐκεῖνοι ποὺ εἶχαν γενετικὴ προδιάθεση γιὰ
μακροβιότητα, εἶχαν χαμηλότερο γονιδιακὸ σκὸρ
LDL χοληστερόλης.59
Συμπερασματικά, οἱ ἀλλαγὲς στὴν σύσταση καὶ τὴν κατανομὴ τοῦ λιπώδους ἱστοῦ μὲ τὴν
πρόοδο τῆς ἡλικίας, ἀλλὰ καὶ οἱ μεταβολὲς στὴν
συγκέντρωση καὶ τὸ μέγεθος τῶν λιποπρωτεϊνῶν
ἐπιδροῦν καθοριστικὰ στὴν διαδικασία τῆς ἀθηροσκλήρυνσης καί, συνεπῶς, στὴν γήρανση τοῦ
καρδιαγγειακοῦ συστήματος. Ἡ καθυστέρηση
τῆς ἐμφάνισης αὐτῶν τῶν ἀλλαγῶν εἴτε μέσῳ γενετικῆς τροποποίησης εἴτε μέσῳ ἐπίκτητων, ὑγιεινοδιαιητικῶν συμπεριφορῶν θὰ μποροῦσε νὰ
συμβάλει, τουλάχιστον σὲ κάποιο βαθμό, στὴν
ἐπίτευξη τῆς μακροζωίας.

ριακῆς ὑπέρτασης τῶν ἡλικιωμένων, ἡ αὐξημένη
ἀρτηριακὴ σκληρία, ἀπότοκος τῆς ἀγγειακῆς γήρανσης, ἀποτελεῖ τὸν κυριότερο παθοφυσιολογικὸ μηχανισμὸ γιὰ τὴν ἐμφάνισή της. Ἐπιπλέον,
ἡ ἀρτηριακὴ ὑπέρταση ἀποτελεῖ συστατικὸ τοῦ
μεταβολικοῦ συνδρόμου, ἡ ἐμφάνιση τοῦ ὁποίου,
ὅπως ἀναφέρθηκε παραπάνω, πυροδοτεῖται ἀπὸ
ἀλλαγές, ποὺ ἐπέρχονται στὸν λιπώδη ἱστὸ μὲ τὴν
πρόοδο τῆς ἡλικίας. Καὶ φυσικά, ἡ ἄρρηκτη σχέση
ὑποκλινικῆς φλεγμονῆς καὶ ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης60 ἀποτελεῖ ἀκόμα ἕναν παθοφυσιολογικὸ
μηχανισμὸ στὴν διαδικασία τῆς ‘φλεγμονογήρανσης’. Ἡ ἀρτηριακὴ ὑπέρταση ἔχει συσχετιστεῖ μὲ
αὐξημένο κίνδυνο γιὰ ἀγγειακὰ ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια, στεφανιαῖα νόσο, νεφρικὴ καὶ καρδιακὴ
ἀνεπάρκεια, καταστάσεις ποὺ συνοδεύονται ἀπὸ
αὐξημένη θνητότητα καὶ βράχυνση τοῦ βίου.
Εἶναι ἐνδιαφέρον, ὅτι γονιδιακοὶ πολυμορφισμοί, ποὺ σχετίζονται μὲ φυσιολογικὰ ἐπίπεδα
ἀρτηριακῆς πίεσης κατὰ τὴν ἐνήλικο ζωή, ἔχουν
συσχετιστεῖ μὲ τὴν μακροζωία. Πράγματι, μετα-ανάλυση γονιδιακῶν μελετῶν σὲ 7.729 ὑπερήλικες
(≥85 ἐτῶν) καὶ 16.121 ἄτομα νεότερης ἡλικίας
(<65 ἐτῶν) κατέδειξε σημαντικὴ συσχέτιση τῆς
γονιδιακῆς περιοχῆς rs2149954 στὸ χρωμόσωμα 5q33.3, μὲ προχωρημένη ἐπιβίωση, ἄνω τῶν
90 ἐτῶν, ἕνα εὕρημα ποὺ συσχετίστηκε μὲ μειωμένη καρδιαγγειακὴ θνητότητα καί, ἰδιαίτερα,
ἀπὸ ἀγγειακὰ ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια.61 Μάλιστα,
ἡ παρουσία αὐτῆς τῆς γονιδιακῆς περιοχῆς ἔχει
συσχετιστεῖ μὲ μειωμένη συχνότητα ἐμφάνισης
ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης σὲ πρόσωπα μέσης ἡλικίας62,63 ὅπως καὶ μὲ καλύτερη φυσικὴ κατάσταση
σὲ ὑπερήλικες.64 Ἐπίσης, μελέτη σὲ μεγάλο δεῖγμα
ἀπὸ τὸν γενικὸ πληθυσμὸ ἔδειξε, ὅτι ἡ παρουσία
τοῦ rs198389, ἀλλήλιο στὴν μεταγραφικὴ περιοχὴ
τοῦ γονίδιου γιὰ τὸ BNP (NPPB), συσχετίστηκε μὲ
αὐξημένα ἐπίπεδα ΝΤ-proBNP κατὰ τὴν ἐνήλικο
ζωή, μειωμένη ἀρτηριακὴ πίεση καὶ καρδιαγγειακὴ θνητότητα καθὼς καὶ μὲ ἐπιμήκυνση τοῦ χρόνου ζωῆς.65

δ. Ἀρτηριακὴ ὑπέρταση
Ἡ ἀρτηριακὴ ὑπέρταση ἀποτελεῖ ἀκόμα ἕνα
νόσημα τοῦ γήρατος, ἀφοῦ ἡ ἡλικία εἶναι ἴσως ὁ
σημαντικότερος παράγοντας ποὺ καθορίζει τὴν
αὔξηση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης. Εἰδικότερα, στὴν
περίπτωση τῆς μεμονωμένης, συστολικῆς ἀρτη-

Συνοψίζοντας, θὰ μποροῦσε νὰ ὑποστηριχθεῖ
μιὰ γενετικὴ προδιάθεση γιὰ διατήρηση φυσιολογικῆς ἀρτηριακῆς πίεσης κατὰ τὴν ἐνήλικο ζωή, ἡ
ὁποία θὰ μποροῦσε νὰ ἐξηγήσει μέρος τῆς μακροβιότητας τῶν προσώπων, ποὺ ἔχουν τὸ προνόμιο
νὰ τήν φέρουν.
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ε. Τελομερῆ καὶ γήρανση
Τὰ τελομερῆ, γνωστὰ καὶ ὡς βιολογικὸ ρολόι,
ἀποτελοῦν ἀλληλουχίες νουκλεοτιδικῶν βάσεων
στὸ τέλος τοῦ κάθε χρωμοσώματος. Τὰ τελομερῆ
εἶναι ὑπεύθυνα γιὰ τὴν διατήρηση τοῦ γονιδιώματος, ἐνῶ προωθοῦν τὴν σταθερότητα κατὰ
τὴν διαδικασία τοῦ ἀναδιπλασιασμοῦ τοῦ DNA,
ἀποτρέποντας τυχὸν ἀνεπιθύμητες συνδέσεις
νουκλεοτιδικῶν βάσεων καὶ χρωμοσωμιακὲς συν
τήξεις.66,67 Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ζωῆς, τὰ κύτταρα ὑφίστανται διαιρέσεις, ὡς ἀποτέλεσμα τῶν
ὁποίων εἶναι ἡ βράχυνση τῶν τελομερῶν.68 Μετὰ
ἀπὸ ἕνα συγκεκριμμένο ἀριθμὸ διαιρέσεων, καὶ
ὅταν τὰ τελομερῆ ἔχουν βραχυνθεῖ μέχρι ἕνα κριτικὸ σημεῖο, τὸ κύτταρο σταματᾶ πλέον νὰ διαιρεῖται, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐπέρχεται ἡ κυτταρικὴ
ἀπόπτωση.69 Ἡ κυτταρικὴ ἀπόπτωση ἀποτελεῖ τὸ
πρῶτο στάδιο τῆς κυτταρικῆς ἀπώλειας καὶ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἐνεργοποίηση τῆς πρωτεΐνης p53.70
Κύτταρα μὲ μεταλλάξεις στὸ γονίδιο τῆς p53 μπορεῖ νὰ συνεχίζουν νὰ διαιροῦνται, ἀκόμα καὶ ἂν
τὸ μῆκος τῶν τελομερῶν ἔχει βραχυνθεῖ ἀρκετά,
ὁπότε σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση ἐνεργοποιεῖται τὸ
δεύτερο στάδιο, αὐτὸ τῆς κυτταρικῆς κρίσης, ποὺ
εἶναι ἀνεξάρτητο ἀπὸ τὴν p53 καὶ ὁδηγεῖ σὲ μαζικὴ χρωμοσωμιακὴ ἀστάθεια καὶ κυτταρικὸ θάνατο.71
Τὸ βραχὺ μῆκος τῶν τελομερῶν ἔχει συσχετιστεῖ μὲ πλῆθος παθολογικῶν καταστάσεων, ὅπως
δυσλιπιδαιμία,72 ἀρτηριακὴ ὑπέρταση,73 ἀγγειακὸ
ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο,74 στεφανιαία νόσο75,76 καὶ
αὐξημένη καρδιαγγειακὴ θνητότητα.77,78 Τὸ μῆκος
τῶν τελομερῶν ρυθμίζεται, σὲ μεγάλο βαθμό, ἀπὸ
τὴν δραστικότητα ἑνὸς ριβονουκλεοπρωτεϊνικοῦ
ἐνζύμου, τῆς τελομεράσης, ἡ ὁποία εἶναι ὑπεύθυνη γιὰ τὴν διατήρηση τοῦ μήκους τῶν τελομερῶν. Πρόκειται γιὰ ἕνα σύμπλοκο μόριο, ποὺ
ἀποτελεῖται ἀπὸ τὴν ἀντίστροφη μεταγραφάση
τῆς τελομεράσης (telomerase reverse transcriptase,
TERT), τὸ RNA συστατικὸ τῆς τελομεράσης
(ΤΕRT), ποὺ εἶναι ἕνα RNA template γιὰ τὴν
σύνθεση τῶν τελομερῶν, τὴν δυσκερίνη (DKC1),
ὅπως καὶ μικρὲς ριβονουκλεοπρωτεΐνες ὅπως ἡ
NHP2, NOP10 καὶ GAR1.79 Μάλιστα, πολυμορφισμὸς στὸ γονίδιο τῆς TERT, ποὺ ὁδηγεῖ σὲ αὐξημένη δραστικότητα τελομεράσης, ἔχει συσχετιστεῖ
μὲ μικρότερη θνητότητα σὲ γυναῖκες, ἀνεξάρτητα
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ἀπὸ τὴν παρουσία καρκίνου, καρδιαγγειακῆς ἢ
χρόνιας φλεγμονώδους νόσου.80
Σὲ φυσιολογικὲς συνθῆκες, τὰ κύτταρα τοῦ
ἀνθρωπίνου σώματος καὶ οἱ καλοήθεις ἱστοὶ παρουσιάζουν χαμηλὴ δραστικότητα τελομεράσης,
γι’ αὐτὸ καὶ ἔχουν συγκεκριμένη διάρκεια ζωῆς.81
Μελέτες ἔχουν δείξει, ὅτι ἡ τελομεράση, πέρα ἀπὸ
τὸν ρόλο της στὴν διατήρηση καὶ ἐπιμήκυνση τῶν
τελομερῶν, ἐπιδρᾶ καὶ σὲ κυτταρικὲς διαδικασίες,
ὅπως εἶναι τὸ ὀξειδωτικὸ stress.82 Ἀξιοσημείωτο,
ἐπίσης, εἶναι τὸ γεγονός, ὅτι στὴν καρδιὰ τῶν θηλαστικῶν ἡ ἔκφραση τῆς τελομεράσης εἶναι μικρὴ
ἀλλὰ σημαντική. Μία ἤπια αὔξησή της ἔχει παρατηρηθεῖ σὲ μυοκαρδιακὰ κύτταρα, ἰνοβλάστες
καὶ ἐνδοθηλιακὰ κύτταρα σὲ ἐπιμύες μετὰ ἀπὸ
ἐπιβλαβῆ καρδιακὰ ἐρεθίσματα, ὑποδηλώντας,
ἔτσι, ὅτι ἡ τελομεράση πιθανὸν νὰ παίζει ἕνα ρυθμιστικὸ ρόλο στὴν μυοκαρδιακὴ ἐπιδιόρθωση καὶ
ἀνανέωση.83 Μάλιστα, σὲ πειραματόζωα, ἡ ἐνεργοποίηση τῆς τελομεράσης μετὰ ἀπὸ ἔμφραγμα
μυοκαρδίου μείωσε τὴν ἐμφάνιση καρδιακῆς ἀνεπάρκειας καὶ αὔξησε τὴν ἐπιβίωση.84 Ἀντίθετα, σὲ
πειραματόζωα, στὰ ὁποῖα λείπει ἡ τελομεράση,
παρουσιάζεται διάταση τῶν κοιλιῶν, λέπτυνση
τοῦ τοιχώματος καὶ αὐξημένη ἀπόπτωση, χαρακτηριστικὰ ποὺ παρατηροῦνται σὲ περιπτώσεις
διατατικῆς μυοκαρδιοπάθειας τελικοῦ σταδίου.85 Σὲ συμφωνία μὲ τὰ παραπάνω εἶναι καὶ τὸ
εὕρημα σὲ ἀνθρώπους, ὅπου ἐνδομυοκαρδιακὲς
βιοψίες ἀπὸ ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια
ἔχουν ἀναδείξει βράχυνση τελομερῶν, αὐξημένη
ἀπόπτωση καὶ κυτταρικὸ θάνατο.86 Ἐνῶ ἡ αὐξημένη δραστικότητα τῆς τελομεράσης ἔχει θετικὴ
ἐπίδραση στὸ καρδιαγγειακὸ σύστημα, στὴν περίπτωση τοῦ καρκίνου ἔχει συσχετιστεῖ μὲ χειρότερη πρόγνωση, ἀφοῦ εἶναι συνυφασμένη μὲ τὴν
‘ἀθανασία’ τῶν καρκινικῶν κυττάρων.87-89
Συμπερασματικά, τὸ μῆκος τῶν τελομερῶν
εἶναι σημαντικὸς ρυθμιστικὸς παράγοντας στὴν
διαδικασία τῆς γήρανσης, ἐνῶ παρεμβάσεις ποὺ
τροποποιοῦν τὴν δραστικότητα τῆς τελομεράσης, τοῦ ἐνζύμου ποὺ διατηρεῖ τὸ μῆκος τῶν τελομερῶν, μπορεῖ νὰ ἔχουν εὐεργετικὰ ὀφέλη στὴν
πρόληψη, θεραπεία καὶ πρόγνωση τῶν ἀσθενειῶν
τοῦ γήρατος. Ἡ σημασία τοῦ ἐνζύμου τῆς τελομεράσης στὴν διαδικασία τῆς γήρανσης εἶναι τόσο
σημαντική, ποὺ τὸ 2009 χάρισε τὸ βραβεῖο Nobel
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Εἰκόνα 1. Συσχέτιση τῆς κάθαρσης τῆς κρεατινίνης μὲ τὴν κατανάλωση ψαριῶν σὲ κατοίκους τῆς Ἰκαρίας, ἡλικίας
65-100 ἐτῶν. Ἡ κατανάλωση ψαριῶν, κατὰ 100 γρ/ἡμερησίως, συσχετίστηκε μὲ αὐξημένη πιθανότητα γιὰ κάθαρση
κρεατινίνης > 60 ml/min. Ἀπὸ Chrysohoou C, et al. J Ren Nutr 2013;23:e75-82.

στοὺς ἐρευνητὲς ποὺ τήν ἀνακάλυψαν, Elizabeth
Blackburn, Carol Greider καὶ Jack Szostak.

Β. Μυστικὰ μακροζωίας
Διατροφὴ
Ὁ εὐεργετικὸς ρόλος τῆς μεσογειακῆς διατροφῆς στὴν καρδιαγγειακὴ καὶ συνολικὴ ὑγεία
ἔχει ἀναδειχθεῖ ἀπὸ πλῆθος μελετῶν στὸ παρελθόν. Ἡ πρώτη μελέτη, ποὺ ἔγινε στὸν Ἑλλαδικὸ
χῶρο (Κρήτη, Κέρκυρα) σχετικὰ μὲ τὶς διατροφικὲς συνήθειες καὶ τὴν θνητότητα ἀπὸ στεφανιαία
νόσο, ἦταν στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1960, ἡ
μελέτη τῶν 7 χωρῶν, στὴν ὁποία συμπεριλήφθησαν πληθυσμοὶ καὶ ἀπὸ ἄλλες 6 χῶρες (ΗΠΑ,
Φινλανδία, Ὁλλανδία, Πρώην Γιουγκοσλαβία,
Ἰταλία καὶ Ἰαπωνία).90 Σὲ αὐτὴν τὴν μελέτη, γιὰ
πρώτη φορά, ἀναδείχθηκαν διαφορὲς στὰ μοντέλα διατροφῆς τῶν διαφόρων χωρῶν, ποὺ συσχετίστηκαν μὲ τὴν θνητότητα ἀπὸ στεφανιαία νόσο.
Ἔτσι, διαπιστώθηκε αὐξημένη κατανάλωση κρέ-

ατος στὶς ΗΠΑ, κατανάλωση φρούτων, λαχανικῶν, ὀσπρίων, ψαριῶν καὶ κρασιοῦ στὴν Νότια
Εὐρώπη, κατανάλωση δημητριακῶν, προϊόντων
σόγιας καὶ ψαριῶν στὴν Ἰαπωνία. Ἡ θνητότητα
ἀπὸ στεφανιαία νόσο, στὰ 25 χρόνια παρακολούθησης, ἦταν σημαντικὰ μικρότερη στὴν Κρήτη, 25
θάνατοι σὲ σύνολο 1.000 θανάτων, σὲ ἀντίθεση μὲ
τὴν Φινλανδία, ὅπου στοὺς 1.000 θανάτους, οἱ 268
ὀφείλονταν σὲ στεφανιαία νόσο. Ἡ κατανάλωση
ζωικῶν τροφῶν συσχετίστηκε μὲ αὐξημένη θνητότητα, ἐνῶ, ἀντίθετα, ἡ κατανάλωση λαχανικῶν,
ψαριῶν καὶ ἀλκοὸλ συσχετίστηκε μὲ χαμηλὴ θνητότητα ἀπὸ στεφανιαία νόσο.91 Μεταγενέστερη
μελέτη, σὲ μεγάλο πληθυσμὸ Ἑλλήνων ἐνηλίκων,
μετὰ ἀπὸ 44 μῆνες παρακολούθησης, ἀνέδειξε σημαντική, ἀντίστροφη συσχέτιση μεταξὺ τῆς μεσογειακῆς διατροφῆς καὶ τῆς θνητότητας τόσο ἀπὸ
στεφανιαία νόσο ὅσο καὶ ἀπὸ καρκίνο.92
Στὴν μελέτη ‘ΙΚΑΡΙΑ’, στὸ νησὶ τῆς μακροζω-
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Εἰκόνα 2. Ἐπίδραση τῆς κατανάλωσης καφὲ στὴν ἐνδοθηλιοεξαρτώμενη ἀγγειοδιαστολή, μέσῳ τῆς ἐκτίμησης τοῦ FMD (flow mediated dilatation). Ἡ κατανάλωση
καφὲ συσχετίστηκε μὲ μεγαλύτερο FMD, συγκριτικὰ μὲ
τὴν μὴ κατανάλωση, ἐνῶ ὁ ἑλληνικὸς καφὲς εἶχε τὴν καλύτερη ἐπίδραση ἀπὸ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα εἴδη καφέ. Ἀπὸ
Siasos G, et al. Vasc Med 2013;18:55-62.

ίας, σὲ ἕνα δεῖγμα 187 ἡλικιωμένων κατοίκων ἄνω
τῶν 80 ἐτῶν διαπιστώθηκε αὐξημένη υἱοθέτηση
τοῦ μοντέλου τῆς μεσογειακῆς διατροφῆς, μὲ αὐξημένη κατανάλωση ἐλαιολάδου (5-7 φορὲς/ἑβδομάδα), φρούτων (4-5 φορὲς/ἑβδομάδα) καὶ λαχανικῶν (4-5 φορὲς/ἑβδομάδα), μέτρια κατανάλωση
ψαριῶν (2 φορὲς/ἑβδομάδα) καὶ μικρὴ κατανάλωση κρέατος (1-2 φορὲς/ἑβδομάδα).93 Μάλιστα, ἡ
μεσογειακὴ δίαιτα συσχετίστηκε μὲ μειωμένα ἐπίπεδα οὐρικοῦ ὀξέος,94 ἐνῶ ἡ κατανάλωση ψαριῶν
συσχετίστηκε μὲ καλὴ νεφρικὴ λειτουργία, ἀφοῦ ἡ
κατανάλωση 100 γραμμαρίων ψαριῶν ἡμερησίως
συνοδευόταν ἀπὸ αὐξημένη πιθανότητα γιὰ παρουσία GFR>60 ml/min (Εἰκόνα 1).95 Τὰ πολυακόρεστα λιπαρὰ ὀξέα, ποὺ βρίσκονται σὲ τροφὲς
ὅπως τὰ ψάρια, ἔχουν ξεχωρίσει γιὰ τὶς ἀντιοξειδωτικὲς καὶ ἀντιφλεγμονώδεις ἰδιότητές τους, ποὺ
θὰ μποροῦσαν, σὲ κάποιο βαθμό, νὰ ἐξηγήσουν
τὶς εὐεργετικὲς ἐπιδράσεις τους στὸ καρδιαγγειακὸ σύστημα. Πρόσφατη μελέτη, σὲ μεγάλο δεῖγμα
πληθυσμοῦ στὴν Αὐστραλία, ἔδειξε, ὅτι ἡ κατανάλωση ψαριῶν μία ἢ περισσότερες φορὲς τὴν ἑβδομάδα συσχετίστηκε μὲ μειωμένη καρδιαγγειακὴ
θνητότητα, συγκριτικὰ μὲ τὴν σπάνια κατανάλωση, λιγότερο ἀπὸ μία φορὰ τὸν μῆνα.96
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Οἱ διατροφικὲς συνήθειες τῶν κατοίκων τῆς
Ἰκαρίας συμπεριελάμβαναν ἐπίσης μέτρια κατανάλωση κρασιοῦ (100 ἢ 200 ml/ἡμερησίως γιὰ γυναῖκες καὶ ἄνδρες, ἀντίστοιχα) καὶ μέτρια κατανάλωση καφὲ (300 ml/ἡμερησίως).93 Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ
τὸ κρασί, εἶναι γνωστὸ ὅτι περιέχει πολυφαινόλες μὲ κυριότερη τὴν ρεσβερατρόλη, ἡ ὁποία ἔχει
συσχετιστεῖ μὲ τὴν μακροζωία, ἀφοῦ μέσῳ τῆς
ἐνεργοποίησης τῆς AMPK καὶ τῶν σιρτουινῶν97,98
ἀσκεῖ ἀντιοξειδωτικὲς δράσεις, ἐνῶ ἐπάγει τὴν
ἐνδοθηλιοεξαρτώμενη ἀγγειοδιαστολὴ μέσῳ τῆς
αὔξησης τῆς συνθετάσης τοῦ μονοξειδίου τοῦ
ἀζώτου (ΝΟ), βελτιώνει τὴν μιτοχονδριακὴ λειτουργία97,98 καὶ μειώνει τὴν καρδιακὴ ἴνωση,
βελτιώνοντας τὴν καρδιακὴ λειτουργία.99 Σὲ ἕνα
μεγάλο δεῖγμα πληθυσμοῦ ἀπὸ τὴν ἀνατολικὴ
Γαλλία, ἡ μέτρια κατανάλωση κρασιοῦ συσχετίστηκε μὲ μείωση τῆς καρδιαγγειακῆς καὶ ὁλικῆς
θνητότητας.100
Παρόμοιες εὐεργετικὲς ἰδιότητες μὲ τὸ κρασὶ
ἔχει καὶ ἡ κατανάλωση καφέ. Στὴν μελέτη ‘ΙΚΑΡΙΑ’, ἡ κατανάλωση καφὲ συσχετίστηκε μὲ βελτιωμένη ἐνδοθηλιακὴ λειτουργία, ὅπως αὐτὴ
ἐκτιμήθηκε ἀναίμακτα μὲ τὸ FMD (flow mediated
dilation) καὶ μάλιστα μὲ δοσοεξαρτώμενο τρόπο
(Εἰκόνα 2).101 Ὅσοι δέ, κατανάλωναν ἑλληνικὸ
καφέ, εἶχαν σημαντικὰ ὑψηλότερες τιμὲς FMD,
συγκριτικὰ μὲ ἐκείνους ποὺ κατανάλωναν ἄλλου
εἴδους καφέ.101 Οἱ πολυφαινόλες ποὺ ἐμπεριέχονται στὸν καφέ, ὅπως τὸ χλωρογενικὸ ὀξὺ καὶ
οἱ μεταβολίτες αὐτοῦ (καφεϊκὸ καὶ φερουλικὸ
ὀξύ), ἔχει δειχθεῖ ὅτι βελτιώνουν τὴν ἀγγειακὴ λειτουργία, μειώνοντας τὴν παραγωγὴ τῶν
ROS καὶ ἐπάγοντας τὴν βιοδιαθεσιμότητα τοῦ
ΝΟ,102,103 ἐνῶ παράλληλα ἀσκοῦν καὶ ἀντιαιμοπεταλιακὴ δράση.104 Σημαντικὴ ἐπίσης εἶναι ἐπίδραση τῆς κατανάλωση τοῦ καφὲ στὴν μείωση
τῆς θνητότητας ἀπὸ διάφορα αἴτια. Στὴν μελέτη EPIC (European Prospective Investigation into
Cancer and Nutrition), ποὺ διεξήχθη σὲ 10 Εὐρωπαϊκὲς χῶρες καὶ συμπεριέλαβε περισσότερα ἀπὸ
520.000 ἄτομα, σὲ μιὰ παρακολούθηση 16 ἐτῶν,
ἡ αὐξημένη κατανάλωση καφὲ συσχετίστηκε μὲ
μειωμένη ὁλικὴ θνητότητα καὶ στὰ δύο φῦλα καὶ
μὲ μειωμένη θνητότητα ἀπὸ καρδιαγγειακὰ καὶ
ἐγκεφαλικὰ αἴτια στὶς γυναῖκες, ἐνῶ παρουσίασε
ἀντίστροφη συσχέτιση μὲ φλεγμονώδεις καὶ γλυκαιμικοὺς δεῖκτες.105 Ἀξιοσημείωτο, ἐπίσης, εἶναι

ΚΑΡΔΙΑ & ΑΓΓΕΙΑ | ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

καὶ τὸ γεγονός, ὅτι ἡ κατανάλωση καφὲ ἔχει συσχετιστεῖ μὲ μειωμένη ἐμφάνιση καρκίνου, διαφόρων ἐντοπίσεων, καθὼς καὶ μὲ μειωμένη θνητότητα ἀπὸ καρκίνο.106
Συμπερασματικά, ἡ μεσογειακὴ διατροφή,
στὴν ὁποία θὰ πρέπει νὰ συμπεριληφθεῖ καὶ ἡ κατανάλωση καφέ, ἔχει εὐεργετικὲς ἐπιδράσεις στὴν
καρδιαγγειακὴ καὶ συνολικὴ ὑγεία, προάγοντας
τὴν μακροζωία. Εἶναι ἀξιοσημείωτο τὸ γεγονός,
ὅτι ὁ Πυθαγόρας ὁ Σάμιος (570-470 π.Χ.), ἕνας
ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους μαθηματικοὺς-φιλοσόφους τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδας, εἶχε υἱοθετήσει ἕνα
διατροφικὸ μοντέλο ἐφάμιλλο τῆς μεσογειακῆς
διατροφῆς, ποὺ βασιζόταν κυρίως στὴν κατανάλωση φρούτων, λαχανικῶν καὶ δημητριακῶν. Σὲ
αὐτὴ τὴν δίαιτα, γνωστὴ ὡς ‘δίαιτα τοῦ Πυθαγόρα’, εἶχε ἀποδοθεῖ, ἐν πολλοῖς, ἡ μακροζωία τῶν
ἀρχαίων φιλοσόφων. Ἡ καταγωγὴ τοῦ Πυθαγόρα ἀπὸ τὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Σάμου-Ἰκαρίας,
ἔχει ἐπίσης σημειολογικὴ ἀξία.
Ἄσκηση
Ὅσο σημαντικὴ εἶναι ἡ μεσογειακὴ διατροφὴ γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῆς εὐζωίας καὶ τῆς μακροζωίας, ἄλλο τόσο σημαντικὴ εἶναι καὶ ἡ ἄσκηση.
Οἱ ἡλικιωμένοι κάτοικοι τῆς Ἰκαρίας ἀνέφεραν
μέτρια φυσικὴ δραστηριότητα,93 ἕνα χαρακτηριστικό πού, ὅπως διαπιστώθηκε, ἦταν κοινὸ μὲ
τοὺς κατοίκους ἀπὸ τὴν ‘μπλὲ ζώνη’ τῆς Σαρδηνίας.107 Μάλιστα, στὴν μελέτη ‘ΙΚΑΡΙΑ’, οἱ κάτοικοι
μέσης ἡλικίας ποὺ ἀσκοῦνταν εἶχαν σημαντικὰ
καλύτερη ἐνδοθηλιακὴ λειτουργία (ὑψηλότερο
FMD), συγκριτικὰ μὲ ἐκείνους ποὺ δὲν ἀσκοῦνταν, ἐνῶ τὸ FMD τῶν μέσης ἡλικίας προσώπων
ποὺ δὲν ἀσκοῦνταν δὲν διέφερε ἀπὸ ἐκεῖνο τῶν
ἡλικωμένων ποὺ εἶχαν φυσικὴ δραστηριότητα,
εὕρημα ποὺ ὑποδηλώνει, ὅτι ἡ ἄσκηση, ἐνδεχομένως, νὰ μετριάζει τὶς ἀρνητικὲς ἐπιδράσεις τῆς
ἡλικίας στὴν ἐνδοθηλιακὴ λειτουργία.108
Ἡ ἄσκηση ἔχει εὐεργετικὰ ὀφέλη σὲ διάφορα
νοσήματα τοῦ γήρατος, ὅπως ὁ σακχαρώδης διαβήτης,109 ἡ ἀρτηριακὴ ὑπέρταση110,111 καὶ ἡ στεφανιαία νόσος,112 ἐνῶ σημαντικὴ εἶναι καὶ ἡ συμβολή
της στὴν μείωση τῆς καρδιαγγειακῆς καὶ ὁλικῆς
θνητότητας.112 Οἱ θετικὲς ἐπιδράσεις τῆς ἄσκησης
στὴν καρδιαγγειακὴ καὶ συνολικὴ ὑγεία ἀσκοῦνται κυρίως μέσῳ τῆς μείωσης τοῦ ὀξειδωτικοῦ
stress καὶ τῆς φλεγμονῆς,113-115 τῆς αὔξησης στὴν
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εὐαισθησία στὴν ἰνσουλίνη116,117 καὶ τῆς βελτίωσης
τοῦ γλυκαιμικοῦ καὶ λιπιδαιμικοῦ προφίλ. Σὲ ἡλικωμένους ἄνδρες, σὲ μιὰ μεγάλη περίοδο παρακολούθησης, ἡ ἄσκηση συσχετίστηκε μὲ μειωμένη
ὁλικὴ θνητότητα118 καὶ αὐξημένη ἐπιβίωση, μὲ
καλὸ λειτουργικὸ στάδιο μέχρι τὰ 90 ἔτη.119 Μάλιστα, ἡ Ἀμερικανικὴ Καρδιολογικὴ Ἑταιρεία ἔχει
ἐκδώσει ὁδηγίες σχετικὰ μὲ τὴν προώθηση τῆς μέτριας ἀερόβιας ἄσκησης σὲ ἡλικωμένα πρόσωπα,
γιὰ τὴν διατήρηση καὶ τὴν βελτίωση τῆς καλῆς
τους ὑγείας.120
Ὑπάρχουν δεδομένα, σύμφωνα μὲ τὰ ὁποῖα
ἡ ἄσκηση, ἐνδεχομένως, νὰ συμβάλει στὴν μακροζωία καὶ μέσῳ τῆς δράσης της στὸ μῆκος τῶν
τελομερῶν. Μελέτη σὲ πειραματόζωα, ποὺ ὑποβλήθηκαν σὲ βραχυχρόνιο πρωτόκολλο ἄσκησης,
ἔδειξε αὐξημένη δραστικότητα τελομεράσης καὶ
μειωμένη ἔκφραση πρωτεϊνῶν ποὺ ρυθμίζουν τὴν
ἀπόπτωση, ὅπως ἡ p16 καὶ p53.121 Παρόμοια ἀποτελέσματα εἶχε ἡ ἄσκηση καὶ σὲ ἀνθρώπους.121,122
Παρόλα αὐτά, ἐπειδὴ ὑπάρχουν ἀκόμα ἀντικρουόμενα δεδομένα σχετικὰ μὲ τὸν μηχανισμὸ δράσης
τῆς ἄσκησης στὰ τελομερῆ,123,124 χρειάζονται περαιτέρω μελέτες προκειμένου νὰ ἀποσαφηνιστεῖ,
ἄν, καὶ μὲ ποιὸ τρόπο τελικά, ἡ ἄσκηση βοηθᾶ
στὴν διατήρηση τοῦ μήκους τῶν τελομερῶν, προάγοντας ἔτσι τὴν μακροζωία.
Καὶ φυσικά, πολὺ πρὶν τὴν σύγχρονη ἔρευνα,
ὁ Ἱπποκράτης (460-377 π.Χ.) εἶχε ἐπισημάνει τὶς
εὐνοϊκὲς ἐπιδράσεις τῆς ἄσκησης καὶ πολὺ εὔστοχα ἔγραφε: ‘Ἂν ὅλα τὰ ὄργανα τοῦ σώματος, τὰ
ὁποῖα ἔχουν κάποια λειτουργία, χρησιμοποιηθοῦν μὲ μέτρο καὶ ἐξασκηθοῦν στὸν βαθμὸ ποὺ
εἶναι ἐξοικειωμένα, διατηροῦνται ὑγιῆ, ἀναπτύσσονται κανονικὰ καὶ γηράσκουν ἀργά. Ἀντίθετα,
ἂν ἀδρανήσουν, γίνονται εὐάλωτα στὶς ἀσθένειες, δὲν ἀναπτύσσονται κανονικὰ καὶ γηράσκουν
γρηγορότερα’.
Κοινωνικo-οικονομικοὶ καὶ ψυχολογικοὶ παράγοντες
Δεδομένα ἀπὸ τὴν μελέτη ‘ΙΚΑΡΙΑ’ ἀναδεικνύουν τὸν πιθανὸ ρόλο τοῦ ἔγγαμου βίου καὶ
τῆς συντροφικότητας στὴν μακροβιότητα τῶν
κατοίκων τοῦ νησιοῦ.93 Μεταξὺ τῶν ἡλικιωμένων
κατοίκων, τὸ ποσοστὸ τῶν ἐγγάμων ξεπερνοῦσε τὸ 85%.93 Σύγχρονες, ἀλλὰ καὶ παλαιότερες,
μελέτες ἔχουν τεκμηριώσει τὸν εὐεργετικὸ ρόλο
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ἑνὸς εὐτυχισμένου ἔγγαμου βίου στὴν μείωση τῆς
καρδιαγγειακῆς θνητότητας,125 στὴν πρόληψη
ἀσθενειῶν τοῦ γήρατος, ὅπως εἶναι ἡ ἄνοια,126
ἀλλὰ καὶ στὴν καλύτερη ἐπιβίωση ἀπὸ ἀσθένειες
μὲ πτωχὴ πρόγνωση, ὅπως εἶναι ὁ καρκίνος.127-129
Μάλιστα, ἐνδιαφέρον ἔχει τὸ εὕρημα, σύμφωνα
μὲ τὸ ὁποῖο ὁ ἔγγαμος βίος εἶναι ἰσχυρότερος καθοριστικὸς παράγοντας μειωμένης θνητότητας
ἀπὸ ὅτι ἡ οἰκονομικὴ κατάσταση.130 Σὲ συμφωνία
μὲ τὰ παραπάνω εἶναι καὶ τὰ δεδομένα ἀπὸ τὴν
μελέτη ‘ΙΚΑΡΙΑ’, ὅπου οἱ ἡλικιωμένοι κάτοικοι
τοῦ νησιοῦ ἀνέφεραν χαμηλὸ οἰκογενειακὸ εἰσόδημα.93 Συνεπῶς, ἕνας εὐτυχισμένος γάμος εἶναι
σημαντικότερος παράγοντας μακροζωίας ἀπὸ ὅτι
τὸ ἀτομικὸ ἢ οἰκογενειακὸ εἰσόδημα. Φυσικά, θὰ
πρέπει νὰ τονιστεῖ, πὼς αὐτοὶ ποὺ εὐνοοῦνται
περισσότερο μέσα σὲ μιὰ συζυγικὴ σχέση εἶναι οἱ
ἄνδρες, ἀφοῦ τὸ συζυγικὸ ἄγχος, ποὺ κατὰ κύριο
λόγο ἔχουν οἱ γυναῖκες, καὶ εἰδικὰ τῆς σύγχρονης κοινωνίας, λόγῳ τῶν πολλαπλῶν ρόλων ποὺ
καλοῦνται νὰ ἐπιτελέσουν, ἔχει συσχετιστεῖ μὲ
αὐξημένη καρδιαγγειακὴ θνητότητα, ἰδιαίτερα σὲ
γυναῖκες ποὺ πάσχουν ἀπὸ στεφανιαία νόσο.131
Μάλιστα, γιὰ τὶς ἐργαζόμενες αὐτὲς γυναῖκες, τὸ
συζυγικὸ ἄγχος ἀποδεικνύεται σημαντικότερος
προβλεπτικὸς παράγοντας θνητότητας ἀπὸ ὅτι τὸ
ἐργασιακὸ ἄγχος.131
Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τοὺς μακρόβιους κατοίκους τῆς
Ἰκαρίας, ἀναφέρονται χαμηλὰ ἐπίπεδα ἄγχους
καὶ κατάθλιψης,93 εὕρημα στὸ ὁποῖο θὰ μποροῦσε
νὰ ἀποδοθεῖ μέρος τῆς μακροζωίας τους. Πράγματι, σὲ μετα-ανάλυση 10 μελετῶν, στὴν ὁποία
ἀξιολογήθηκε ἡ ἐπίδραση τοῦ ψυχολογικοῦ στρὲς
(ἄγχος, κατάθλιψη, διαταραγμένη κοινωνικὴ συμ
περιφορὰ) στὴν θνητότητα, διαπιστώθηκε μιὰ
σημαντικὴ δοσοεξαρτώμενη σχέση αὐτοῦ μὲ τὴν
καρδιαγγειακὴ καὶ ὁλικὴ θνητότητα.132 Ἀρκετοὶ
εἶναι οἱ πιθανοὶ μηχανισμοὶ ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ
ἐξηγήσουν τὴν συσχέτιση τῶν ψυχολογικῶν διαταραχῶν μὲ τὴν αὐξημένη θνητότητα. Τὸ ὑπερβολικὸ ἄγχος καὶ ἡ κατάθλιψη ἐμποδίζουν τὴν υἱοθέτηση ἑνὸς ὑγιεινοῦ τρόπου ζωῆς, μὲ ἀποτέλεσμα
τὴν αὐξημένη συχνότητα ἐμφάνισης παραγόντων
κινδύνου, ὅπως εἶναι ἡ παχυσαρκία, ὁ σακχαρώδης διαβήτης, ἡ δυσλιπιδαιμία καὶ ἡ ἀρτηριακὴ
ὑπέρταση.133,134 Ἐπιπλέον, ἡ ἀγχώδης διαταραχὴ
ἔχει συσχετιστεῖ μὲ αὐξημένο ὄγκο135 καὶ προσκόλληση αἱμοπεταλίων,136,137 διέγερση τοῦ αὐτο-
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νόμου συμπαθητικοῦ νευρικοῦ συστήματος καὶ
αὐξημένη ἔκκριση τῶν κατεχολαμινῶν, οἱ ὁποῖες
μὲ τὴ σειρά τους προκαλοῦν ἀγγειόσπασμο καὶ
διαταραχὴ στὴν λειτουργία τῶν αἱμοπεταλίων.138
Τέλος, οἱ διαταραχὲς ἄγχους ἔχουν συσχετιστεῖ μὲ
αὐξημένα ἐπίπεδα φλεγμονωδῶν καὶ προθρομβωτικῶν παραγόντων, εὐοδώνοντας ἔτσι τὴν ἐμφάνιση καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων.139-141
Ἀντίθετα μὲ τὸ ἄγχος καὶ τὴν κατάθλιψη, τὰ
θετικὰ συναισθήματα καὶ ἡ θετικὴ προσέγγιση
τῆς ζωῆς συμβάλλουν στὴν μείωση τῆς θνητότητας. Μελέτη παρακολούθησης 4 ἐτῶν, σὲ περισσότερα ἀπὸ 9.000 ἄτομα, ἡλικίας ἄνω τῶν 50 ἐτῶν,
διαπίστωσε σημαντικὴ μείωση τῆς ὁλικῆς θνητότητας, ἀπὸ 17-24%, σὲ ἄτομα ποὺ δήλωναν εὐχαριστημένα ἀπὸ τὴν ζωή τους, συγκριτικὰ μὲ ἐκεῖνα
δὲν ἀντλοῦσαν εὐχαρίστηση ἀπὸ τὸν τρόπο ζωῆς
τους.142 Ἐπίσης, ἡ θετικὴ ψυχολογικὴ διάθεση ἔχει
συσχετιστεῖ, ἀνεξάρτητα ἀπὸ ἄλλους παράγοντες, μὲ τὴν μείωση τοῦ κινδύνου γιὰ στεφανιαία
νόσο, κατὰ 22%, σὲ 10ετῆ παρακολούθηση ἑνὸς
μεγάλου δείγματος ἐνηλίκων.143 Μάλιστα, ἐκεῖνοι
ποὺ ἀνέφεραν θετικὰ συναισθήματα εἶχαν χαμηλότερα ἐπίπεδα χοληστερόλης καὶ διαστολικῆς
ἀρτηριακῆς πίεσης, δὲν ἦσαν ἐνεργοὶ καπνιστές,
ἐνῶ ἐμφάνιζαν λιγότερο ἐπιθετικὴ συμπεριφορὰ
καὶ συμπτώματα ἄγχους, χαρακτηριστικὰ ποὺ πιθανῶς, νὰ ὑποδηλώνουν, ὅτι ἡ θετικὴ ψυχολογικὴ διάθεση συνοδεύεται ἀπὸ καλύτερη συνολικὴ
ὑγεία.143
Καθημερινὲς πρακτικὲς γιὰ τὴν μείωση τοῦ
ἄγχους καὶ τῆς κατάθλιψης θὰ μποροῦσε κάποιος
νὰ υἱοθετήσει, παρατηρώντας τὶς συμπεριφορὲς
τῶν κατοίκων τῆς Ἰκαρίας. Ἡ καθημερινὴ ἄσκηση καὶ ἡ μεσογειακὴ διατροφή, ποὺ χαρακτηρίζουν τὸν τρόπο ζωῆς στὸ νησί, ἔχουν συσχετιστεῖ
μὲ καλύτερη ψυχολογικὴ διάθεση. Ἡ ἄσκηση ἔχει
εὐνοϊκὴ ἐπίδραση στὴν νοητικὴ λειτουργία, ἐνῶ
ἔχει δειχθεῖ ὅτι μειώνει τὰ συμπτώματα τοῦ ἄγχους καὶ τῆς κατάθλιψης σὲ ψυχιατρικοὺς ἀσθενεῖς,144 μέσῳ διάφορων μηχανισμῶν, ὅπως εἶναι ἡ
προαγωγὴ τῆς ἀγγειογένεσης καὶ νευρογένεσης
ἢ ἡ βελτίωση τῆς λειτουργίας τῶν ἐγκεφαλικῶν
συνάψεων.145 Παράλληλα μὲ τὴν ἄσκηση, καὶ ἡ
διατροφὴ συμβάλει στὴν διατήρηση τῆς ψυχολογικῆς ὑγείας. Στὴν μελέτη ‘ΙΚΑΡΙΑ’, ἡ αὐξημένη
κατανάλωση ψαριῶν (>3 φορὲς/ἑβδομάδα) συ-
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Εἰκόνα 3. Ἡ ἔννοια τοῦ χρόνου εἶναι σχετική. Ὁ χρόνος ἐπεκτείνεται καὶ συρρικνώνεται ἀνάλογα μὲ τὶς ἐμπειρίες
καὶ τὶς συνήθειές μας. Ἡ ἐμμονὴ τῆς μνήμης, Salvador Dali (1939).

σχετίστηκε μὲ μικρότερη πιθανότητα ἐμφάνισης
κατάθλιψης μεταξὺ τῶν ἡλικιωμένων κατοίκων
τοῦ νησιοῦ.146
Ἐνδιαφέρον, τέλος, παρουσιάζει τὸ φαινόμενο τοῦ ὕπνου καὶ τῆς πιθανῆς συσχέτισής του μὲ
τὴν μακροζωία. Οἱ ἡλικιωμένοι κάτοικοι τῆς Ἰκαρίας, συμπεριελάμβαναν στὶς καθημερινές τους
συνήθειες, τὸν μεσημεριανὸ ὕπνο. Οἱ διαταραχὲς
ὕπνου, καὶ ἰδιαίτερα ἡ μειωμένη ἢ αὐξημένη διάρκεια αὐτοῦ, ἔχουν συσχετιστεῖ μὲ ψυχιατρικὴ
καὶ καρδιαγγειακὴ νόσο ἀλλὰ καὶ μὲ αὐξημένη
καρδιαγγειακὴ καὶ ὁλικὴ θνητότητα,147-149 ὑποδηλώνοντας ἔτσι μιὰ σχέση καμπύλης U, μεταξὺ τῆς
διάρκειας τοῦ ὕπνου καὶ τῆς θνητότητας. Ἄλλη
μελέτη, σὲ μεγάλο δεῖγμα τοῦ Ἀμερικανικοῦ πληθυσμοῦ, ἔδειξε ὅτι καμπύλη U μεταξὺ τῆς διάρκειας τοῦ ὕπνου καὶ τῆς θνητότητας ὑφίσταται
γιὰ τοὺς ἡλικιωμένους ἀλλὰ ὄχι καὶ γιὰ τὰ μέσης
ἡλικίας πρόσωπα, ἐνῶ πιθανὸν νὰ πρόκειται γιὰ
ἐπιφαινόμενο, ὀφειλόμενη σὲ συνυπάρχουσες

ἀσθένειες τοῦ γήρατος.150 Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν ἐπίδραση τοῦ μεσημεριανοῦ ὕπνου στὴν θνητότητα,
τὰ ἀποτελέσματα εἶναι ἀμφιλεγόμενα. Σὲ μεγάλη
μελέτη ποὺ διεξήχθη σὲ περισσότερα ἀπὸ 16.000
ἄτομα στὴν Βρετανία, μὲ χρόνο παρακολούθησης
13 ἐτῶν, ὁ μεσημεριανὸς ὕπνος ὑπῆρξε ἀνεξάρτητος προβλεπτικὸς παράγοντας αὐξημένης ὁλικῆς θνητότητας.151 Κάτι τέτοιο, ὅμως, δὲν φαίνεται νὰ ἰσχύει γιὰ τὰ ἑλληνικὰ δεδομένα, ἀφοῦ σὲ
μεγάλο δεῖγμα 23.681 Ἑλλήνων, σὲ μιὰ διάρκεια
παρακολούθησης 6 ἐτῶν, ὁ μεσημεριανὸς ὕπνος
συσχετίστηκε μὲ χαμηλὴ θνητότητα ἀπὸ στεφανιαία νόσο, καὶ ἰδιαίτερα μεταξὺ ἐργαζόμενων
ἀνδρῶν.152 Οἱ πιθανὲς γονιδιακὲς καὶ περιβαντολλογικὲς ἐπιδράσεις στὴν σχέση τοῦ μεσημεριανοῦ
ὕπνου μὲ τὴν θνητότητα θὰ πρέπει νὰ ληφθοῦν
ὑπ᾽ ὄψιν, προκειμένου νὰ ἐξηγήσουν τὰ ἀντικρουόμενα ἀποτελέσματα ποὺ παρατηροῦνται σὲ πληθυσμοὺς διαφορετικῶν γεωγραφικῶν περιοχῶν.
Ἐξάλλου, ὁ χρόνος εἶναι μία ἔννοια σχετική, στὴν
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Εἰκόνα 4. Τὸ ποσοστὸ τῶν ὑπέργηρων κατοίκων ἄνω τῶν 90 ἐτῶν εἶναι μεγαλύτερο στὸ βόρειο καὶ βοριεοδυτικὸ
τμῆμα τῆς Ἰκαρίας (Εὔδηλος, Ράχες), συγκριτικὰ μὲ τὸ νότιο τμῆμα (Ἅγ. Κήρυκος), ἕνα εὕρημα ποὺ πιθανὸν νὰ ὀφείλεται, σὲ κάποιο βαθμό, στὴν διαφορετικὴ γεωλογικὴ σύσταση καὶ τὴν συγκέντρωση τῆς ἀκτινοβολίας μεταξὺ τῶν
δύο περιοχῶν. Ἀπὸ Chrysohoou C, et al. Int J Cardiol 2013;169:e97-98.
ὁποία ὁ ρόλος τοῦ ὕπνου καὶ οἱ ἐπιδράσεις αὐτοῦ
στὶς βιολογικὲς λειτουργίες τοῦ ὀργανισμοῦ δὲν
ἔχουν πλήρως ἀποσαφηνιστεῖ. Μάλιστα, ἡ ἔννοια
τῆς σχετικότητας τοῦ χρόνου ἔχει ἀποτυπωθεῖ,
μὲ ἰδιαίτερα εὑρηματικὸ τρόπο, ἀπὸ τὸν διάσημο
Ἰσπανὸ ζωγράφο Salvador Dali (Εἰκόνα 3).
Περιβαλλοντολογικὲς συνθῆκες
Οἱ ξεχωριστὲς περιβαλλοντολογικὲς συνθῆκες καὶ τὰ ἰδιαίτερα γεωλογικὰ χαρακτηριστικὰ τῆς Ἰκαρίας, ποὺ πιθανὸν νὰ συμβάλουν στὴν
μακροζωία τῶν κατοίκων της, ἀποτελοῦν ἕνα
ἀρκετὰ ἑλκυστικὸ ἀντικείμενο ἔρευνας. Ἀπὸ δεδομένα τῆς Ἐθνικῆς Στατιστικῆς Ὑπηρεσίας διαπιστώνεται, ὅτι τὸ ποσοστὸ τῶν ὑπερηλίκων ἄνω
τῶν 90 ἐτῶν εἶναι σημαντικὰ μεγαλύτερο στὸ βόρειο τμῆμα τοῦ νησιοῦ (Εὔδηλος, Ράχες), συγκριτικὰ μὲ τὸ νότιο τμῆμα (Ἅγ. Κήρυκος) (Εἰκόνα 4).
Σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὸ Ἐρευνητικὸ Κέντρο ‘Δημόκριτος’, τὸ βόρειο μέρος τῆς Ἰκαρίας
παρουσιάζει ὑψηλότερα ἐπίπεδα γ-ἀκτινοβολί-

ας, συγκριτικὰ μὲ τὸ νότιο, εὕρημα τὸ ὁποῖο θὰ
μποροῦσε νὰ ἐξηγήσει, τουλάχιστον μερικῶς, τὴν
διαφορὰ στὴν μακροβιότητα μεταξὺ τῶν δύο περιοχῶν τοῦ νησιοῦ.153 Ἀπὸ τὴν μελέτη ‘ΙΚΑΡΙΑ’
διαπιστώθηκε, ὅτι οἱ ἡλικιωμένοι κάτοικοι τῶν
περιοχῶν μὲ τὰ ὑψηλότερα ἐπίπεδα φυσικῆς ἀκτινοβολίας παρουσίαζαν χαμηλότερα ποσοστὰ ἐμφάνισης ὑπερχοληστερολαιμίας καὶ παχυσαρκίας, ἐνῶ σὲ μεγαλύτερο ποσοστὸ εἶχαν ἐντάξει τὴν
ἄσκηση στὶς καθημερινές τους συνήθειες.154
Τὴν σχέση μεταξὺ τῆς ἔκθεσης στὴν φυσικὴ
ἀκτινοβολία καὶ τὴν θνητότητα ἔχουν ἀναδείξει
παλαιότερες μελέτες, ποὺ ἔχουν διεξαχθεῖ σὲ περιοχὲς μὲ ἀποδεδειγμένα αὐξημένα ἐπίπεδα φυσικῆς
ἀκτινοβολίας. Ἤδη, ἀπὸ τὸ 1973, ἡ Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ Ἀτομικῆς Ἐνέργειας τῶν ΗΠΑ εἶχε ἐπισημάνει, ὅτι 6 πολιτεῖες μὲ τὴν ὑψηλότερη ἔκθεση σὲ
ἀκτινοβολία εἶχαν 15% μικρότερη θνητότητα ἀπὸ
καρκίνους, συγκριτικὰ μὲ τὸν μέσο ὅρο τῶν 48
πολιτειῶν.155 Τὸ εὕρημα αὐτὸ ἐνισχύθηκε τὸ 1998,
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Εἰκόνα 5. Διαφορὰ στὴν ταχύτητα σφυγμικοῦ κύματος (PWV) μεταξὺ τῶν κατοίκων τῆς Ἰκαρίας (PWV M) καὶ τοῦ
γενικοῦ πληθυσμοῦ (PWV R). Μετὰ τὰ 50 ἔτη, ἡ ταχύτητα σφυγμικοῦ κύματος ἦταν σταθερὰ μικρότερη, συγκριτικὰ
μὲ ἐκείνη τοῦ γενικοῦ πληθυσμοῦ, ὑποδηλώνοντας μιὰ πιθανὴ ἐπιβράδυνση τῆς ἀγγειακῆς γήρανσης. Ἀπὸ Pietri P, et
al. J Am Coll Cardiol 2015; 66:1842-1843.

ὅταν διαπιστώθηκε ὅτι 3 πολιτεῖες μὲ βραχώδη
ὅρη στὶς ΗΠΑ (Κολοράντο, Ἀϊντάχο καὶ Νέο
Μεξικὸ) εἶχαν 3,2 φορὲς ὑψηλότερα ἐπίπεδα ἐτήσιας ἀκτινοβολίας, συγκριτικὰ μὲ τὶς παράκτιες
περιοχὲς (Λουιζιάνα, Μισσισιπῆ καὶ Ἀλαμπάμα),
ἀλλά, παραδόξως, εἶχαν χαμηλότερη θνητότητα
ἀπὸ καρκίνους.156 Παρόλα αὐτά, χρειάζονται περισσότερα δεδομένα, προκειμένου νὰ ἀποσαφηνιστεῖ ὁ ἀκριβὴς ρόλος τῆς χαμηλῆς δόσης ἀκτινοβολίας στὶς κυτταρικὲς λειτουργίες καὶ στὴν
τροποποίηση τῶν παθοφυσιολογικῶν ὁδῶν ποὺ
σχετίζονται μὲ τὴν μακροζωία.
Ἀορτικὴ λειτουργία
Ἡ ἀορτὴ εἶναι τὸ μεγαλύτερο ἀγγεῖο τοῦ ἀνθρώπινου σώματος, ποὺ χάρη στὶς ἐλαστικές της
ἰδιότητες ἐξασφαλίζει τὴν ὁμαλὴ ροὴ τοῦ αἵματος στὰ ζωτικὰ ὄργανα καὶ τὴν διατήρηση τῆς
καλῆς λειτουργίας τῆς μικροκυκλοφορίας. Παρόλα αὐτά, μὲ τὴν πρόοδο τῆς ἡλικίας ἐπέρχονται
ἀλλαγὲς στὴν δομὴ καὶ τὴν λειτουργία τῆς ἀορτῆς, ποὺ ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἀπώλεια τῆς
ἐλαστικότητάς της. Προεξάρχουσες εἶναι οἱ διαταραχὲς στὴν ἰσορροπία τῶν δύο βασικῶν συστατικῶν τοῦ μέσου χιτῶνα, τῆς ἐλαστίνης καὶ τοῦ

κολλαγόνου. Ἔτσι, προϊούσης τῆς ἡλικίας, ἐπέρχεται λέπτυνση καὶ κατακερμάτιση τῶν ἐλαστικῶν ἰνῶν (ὑπεύθυνες γιὰ τὴν διατασιμότητα τῆς
ἀορτῆς) καὶ στρατολόγηση τῶν πιὸ δύσκαμπτων
ἰνῶν κολλαγόνου. Ἡ χρόνια ἐπίδραση τῆς αὐξημένης πίεσης, ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, προκαλεῖ μιὰ
ἀναδιάταξη τῶν ἐλαστικῶν ἰνῶν καὶ τῶν ἰνῶν
κολλαγόνου στὸ ἀγγειακὸ τοίχωμα, ἐπιτείνοντας
ἔτσι τὴν ἀορτικὴ σκληρία. Ἡ ἡλικία καὶ ἡ ἀρτηριακὴ πίεση ἀποτελοῦν τοὺς πιὸ σημαντικοὺς παράγοντες ποὺ καθορίζουν τὴν ἀορτικὴ σκληρία,
ἂν καὶ ἡ τελευταία ἔχει συσχετιστεῖ καὶ μὲ ἄλλους παράγοντες καρδιαγγειακοῦ κινδύνου,157-160
ὅπως καὶ μὲ τὴν στεφανιαία νόσο.161,162 Ἡ φλεγμονὴ ἀποτελεῖ, ἐπίσης, σημαντικὸ παθοφυσιολογικὸ ὑπόστρωμα γιὰ αὐξημένη ἀορτικὴ σκληρία,
μὲ πλῆθος μελετῶν νὰ ἐπιβεβαιώνουν αὐτὴν τὴν
σχέση.163-166 Ἡ σπουδαιότητα ὅμως τῆς ἀορτικῆς
σκληρίας ἔγκειται στὸ γεγονός, ὅτι ἀποτελεῖ ἀνεξάρτητο προγνωστικὸ παράγοντα γιὰ καρδιαγγειακὰ συμβάματα καὶ αὐξημένη καρδιαγγειακὴ
καὶ ὁλικὴ θνητότητα.167,168
Στὴν μελέτη ‘ΙΚΑΡΙΑ’, ἡ αὐξημένη ἀορτικὴ
διατασιμότητα, ἐκτιμώμενη ὑπερηχογραφικά, συ
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τῆς μέτρησης τῆς ταχύτητας σφυγμικοῦ κύματος καὶ συγκρίνοντας τὶς τιμὲς αὐτὲς μὲ τὶς τιμὲς
ἀπὸ τὸν γενικὸ πληθυσμό, μὲ βάση τὴν ἡλικία
καὶ τὰ ἐπίπεδα ἀρτηριακῆς πίεσης, διαπιστώθηκε ὅτι μετὰ τὴν ἡλικία τῶν 50 ἐτῶν καὶ μέχρι
τὴν ἡλικία τῶν 90 ἐτῶν, ἡ ταχύτητα σφυγμικοῦ
κύματος ἦταν σταθερὰ μικρότερη συγκριτικὰ μὲ
τὶς τιμὲς ἀναφορᾶς, ὑποδηλώνοντας ἔτσι μιὰ πιθανὴ ἐπιβράδυνση τῆς ἀγγειακῆς γήρανσης στὸν
πληθυσμὸ τῆς Ἰκαρίας καὶ ἄρα καλύτερη καρδιαγγειακὴ πρόγνωση170 (Εἰκόνα 5). Ἡ ἐπίδραση
πιθανῶν γονιδιακῶν καὶ περιβαλλοντολογικῶν
παραγόντων, ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ ἐξηγήσουν
τὴν ἀσθενέστερη ἐπίδραση τῆς ἡλικίας στὴν ἀορτικὴ λειτουργία τῶν Ἰκαριωτῶν, χρήζει περαιτέρω ἔρευνας.

Γ. Μακροζωία στὴν Ἰκαρία: Tὸ παρελθὸν

Εἰκόνα 6. Ἐξώφυλλο τοῦ βιβλίου ποὺ ἐξέδωσε ὁ Ἰωσὴφ
Γεωργιρήνης, Ἀρχιεπίσκοπος Σάμου-Ἰκαρίας, στὸ Λονδῖνο, τὸ 1677. Περιγράφει, μὲ τὸν πλέον γλαφυρὸ τρόπο,
τὸ μοναδικὸ φαινόμενο τῆς μακροζωίας στὴν Ἰκαρία.
Ἀπὸ Pietri P, et al. Nature 2017;544:416.

σχετίστηκε μὲ αὐξημένη πιθανότητα γιὰ διατηρημένη νοητικὴ λειτουργία σὲ προχωρημένη ἡλικία,
καὶ στὰ δύο φῦλα.169 Ἰδιαίτερο, δέ, ἐνδιαφέρον
παρουσιάζει τὸ εὕρημα τῆς μικρότερης ἀγγειακῆς
ἡλικίας μεταξὺ τῶν κατοίκων τοῦ νησιοῦ. Ἐκτιμώντας τὴν ἀορτικὴ σκληρία ἀναίμακτα, μέσῳ

Τὸ σημαντικότερο, ἴσως, εὕρημα, σὲ ὅλη τὴν
διαδρομὴ γιὰ τὴν διερεύνηση καὶ καταγραφὴ παραγόντων καὶ συνηθειῶν ποὺ εὐνοοῦν τὴν μακροζωία στὸ νησὶ τῆς Ἰκαρίας, προέρχεται ἀπὸ
ἕναν Ἀρχιεπίσκοπο, 400 σχεδὸν χρόνια πρὶν ἀπὸ
τὴν ἀνακάλυψη τῶν ‘μπλὲ ζωνῶν’.171 Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σάμου-Ἰκαρίας, Ἰωσὴφ Γεωργιρήνης, σὲ
βιβλίο ποὺ ἐξέδωσε στὸ Λονδίνο τὸ 1677 (Εἰκόνα 6), ἀναφέρεται, γιὰ πρώτη φορὰ καὶ μὲ γλαφυρὸ τρόπο, στὸ φαινόμενο τῆς μακροζωίας ποὺ
χαρακτηρίζει τοὺς κατοίκους τῆς Ἰκαρίας: ‘Τὰ
πλέον ἀξιοσημείωτα πράγματα τῆς νήσου αὐτῆς
εἶναι ὁ ἀὴρ καὶ τὸ ὕδωρ, τὰ ὁποῖα εἶναι τόσο ὑγιεινά, ὥστε νὰ καθιστοῦν τοὺς κατοίκους πολὺ
μακροβίους. Εἶναι, ἑπομένως, πολὺ συνηθισμένο
τὸ φαινόμενον νὰ συναντήσει κανεὶς εἰς αὐτὴν
ἀνθρώπους ἑκατοντούτεις, πρᾶγμα ποὺ εἶναι
πολὺ ἐκπληκτικό, ὅταν λάβει κανεὶς ὑπ’ ὄψιν τὴν
σκληραγωγημένην ζωὴν ποὺ διάγουν... Πρὸ τῆς
ὁρισμένης ὥρας τοῦ φαγητοῦ, εἶναι ἀδύνατον νὰ
εὑρεθῆ ἄρτος, καθ’ ὅλην τὴν νῆσον. Ὀλίγον μόνον
πρὸ αὐτῆς, λαμβάνουν τὴν ἀναγκαία ποσότητα
σίτου, τὴν ἀλέθουν εἰς τὸν χειρόμυλον, ψήνουν
τὴν ζύμην εἰς μίαν πλακωτὴν πέτραν, καὶ ἀφοῦ
ψηθεῖ, ὁ ἀρχηγὸς τῆς οἰκογένειας μοιράζει τὴν
ψημένην αὐτὴν ζύμην κατὰ ἴσα μέρη εἰς τὰ μέλη
τῆς οἰκογενείας. Ἄν, δέ, παρευρίσκεται κανεὶς
ξένος, τοῦ προσφέρεται μερίδιον, ποὺ ἀφαιρεῖται
ἀπὸ τοὺς ἄλλους κατ’ ἀναλογίαν...Νερώνουν τὸν
οἶνον κατὰ τὸ ἐν τρῖτον....Ἡ δίαιτα των εἶναι
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πτωχή, ὅμως τὰ σώματά των εἶναι εὔρωστα καὶ
σκληραγωγημένα καὶ οἱ ἄνθρωποι γενικῶς εἶναι
μακρόβιοι. Καὶ ζοῦν ὡς νὰ πιστεύουν, ὅτι δὲν
πρόκειται νὰ ἐπιζήσουν μέχρι τῆς ἑπομένης ἡμέρας. Εὐχαριστημένοι ποὺ κατορθώνουν νὰ ἀντιμετωπίσουν τὰς στοιχειώδεις ἀνάγκας τῆς ἡμέρας’
...καὶ καταλήγει γράφοντας ‘Αὐτὴ εἶναι ἡ εἰκόνα
τῆς μικρᾶς νήσου, τῆς πτωχοτέρας καὶ ὅμως τῆς
εὐδαιμονεστέρας ἀπὸ ὄλας τὰς ἄλλας τοῦ Αἰγαίου Πελάγους’.
Μαθήματα μακροζωίας ἀπὸ τοὺς κατοίκους
τῆς Ἰκαρίας καὶ μαθήματα ἐπιδημιολογίας ἀπὸ
ἕναν φωτισμένο Ἀρχιεπίσκοπο. Πολλὰ χρόνια
πρὶν τὶς ‘μπλὲ ζῶνες’ καὶ πολλὰ χρόνια πρὶν ἀπὸ
τὶς μεγάλες ἐπιδημιολογικὲς μελέτες, ὅπως ἡ μελέτη Framingham, o Ἰωσὴφ Γεωργιρήνης περιγράφει παράγοντες ποὺ ὠφελοῦν τὴν καρδιαγγειακὴ
ὑγεία καὶ προάγουν τὴν μακροζωία, ὅπως εἶναι
ἡ ἄσκηση, ἡ διατροφή, ἡ ψυχολογικὴ κατάσταση
καὶ οἱ εὐνοϊκὲς περιβαλλοντολογικὲς συνθῆκες.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

Συμπεράσματα
Οἱ γνώσεις μας γιὰ τοὺς μηχανισμοὺς τῆς
γήρανσης ἔχουν διευρυνθεῖ καὶ ὁ στόχος τῆς μακροζωίας φαντάζει, σήμερα, πιὸ ρεαλιστικὸς ἀπὸ
ποτέ. Ὅπως, πολὺ διορατικά, ἔγραφε ὁ Ἱπποκράτης στὸ βιβλίο ‘Περὶ Ἰατρικῆς’: ‘Ἡ Ἰατρικὴ διαθέτει ἀπὸ καιρὸ ὅλα τὰ ἀναγκαῖα μέσα, ἔχει βρεθεῖ
ἡ ἀφετηρία καὶ ὁ δρόμος της καὶ ἔχουν γίνει πολλὲς ἐπιτυχημένες ἀνακαλύψεις...καὶ τὰ ὑπόλοιπα
θὰ ἀνακαλυφθοῦν στὸ μέλλον, ἂν κάποιος προικισμένος ἄνθρωπος, κατέχοντας ὅσα ἔχουν εὑρεθεῖ, συνεχίσει τὴν ἔρευνα μὲ βάση τὰ εὑρημένα’.
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