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Czy zawsze występuje  starzenie się organizmów ? 

   Powszechne zjawisko, ale są  nieliczne wyjątki od typowych  
   zmian biologicznych związanych ze starzeniem:  
 
  - zwierzęta , które rozmnażają się tylko raz w życiu,  
              wkrótce po złożeniu jaj giną bez poprzedzającego okresu 
              starzenia się ( łososie, ośmiornice) 
 
 
 -  zwierzęta długo żyjące , które nie maja określonej wielkości  
              ciała i przez całe życie rosną;  giną one w następstwie wypadków,  
    szkodliwego działania czynników środowiska  lub ofiar drapieżników 
    (rekiny, żółwie)  
        
 - organizmy jednokomórkowe ( bakterie, pierwotniaki) 
 
 - komórki linii zarodkowych,  niektóre immortalizowane  
              komórki nowotworowe 

Starzenie  
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Starzenie  
  nie jest to jednoznaczne pojęcie : 

 

   spadek żywotności  organizmu ujawniający się  z wiekiem 

 

   nieodwracalne zmiany zachodzące w żywej substancji  

 

   suma wszystkich ubytków biologicznych gromadzących 

        się po okresie dojrzewania 

 

   wzrastająca z wiekiem wrażliwość  organizmu na działanie 

        czynników szkodliwych 

 

   zespół  procesów inwolucyjnych (zanikowych) w narządach ciała  

 

 

 

Teorie starzenie się organizmów  

 

  - omawiamy teorie, które łączą proces starzenia  ze zmianami w strukturze  

    i funkcji kwasów nukleinowych  

 

 - żadna z teorii nie tłumaczy całokształtu  przyczyn (zwraca się uwagę tylko na 

jedną lub kila przyczyn aby  wyjaśnić całe zganienie)  

 

   Teoria zużycia 

   Teoria zatrucia 

   Teoria sieciowania 

   Teoria ograniczonej liczby podziałów komórkowych  Hayflicka 

   Teoria katastrofy błędów Orgela 

   Teoria skracania telomerów 

   Teoria mutacji somatycznych 

   Teoria mutacji mitochondrialnego DNA 

   Teoria wolnorodnikowa Harmana 

 Teoria zużycia 

- długość życia koreluje ujemnie  z tempem przemian metabolicznych, 
 

- organizmy o bardzo niskim metabolizmie  żyją bardzo długo, 
 

-  u zwierząt ciepłokrwistych w hibernacji proces starzenia zwolniony, 
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 Teoria zatrucia 

-   w komórkach, które się  nie dzielą gromadzi się lipofuscyna:  silnie usieciowana  
    lipoproteina gromadzona w lizosomach (nie upośledza ona funkcji komórki); 
 
-   tempo gromadzenia się lipofuscyny: wskaźnik szybkości starzenia się; 
 

-   zmniejszona zdolność do neutralizacji wolnych rodników (na drodze  
    enzymatycznej czy przy udziale antyoksydantów np. Wit. C);  

 Teoria sieciowania  

-   zwiększona  liczba dodatkowych wiązań poprzecznych w wyniku 
    oddziaływań wolnych rodników, glukozy i produktów peroksydacji lipidów  
 
-   zmniejszona elastyczność białek macierzy (kolagen); upośledzony  
    transport wewnątrzkomórkowy, zwolniony proces replikacji DNA 

U cukrzyków:  

 Teoria ograniczonej liczby podziałów komórkowych  Hayflicka 

-  fibroblasty  noworodków ludzkich dzielą się ok. 60 razy, po czym  

   dochodzi do zahamowania podziałów 

-  fibroblasty  różnych gatunków dzielą się określoną  ilość razy i  liczba  

    ta jest  zależna od długości życia danego gatunku 

-  brak wytłumaczenia mechanizmu –  skracanie się telomerów?  

 Teoria katastrofy błędów Orgela 

-   transkrypcja i translacja nie zachodzi z absolutna dokładnością  

-   błędy w translacji białek mają katastroficzny wpływ na metabolizm  

    komórki i mechanizmy biorące udział w naprawie DNA 

-   u zwierząt krótko żyjących aktywność enzymów naprawy DNA jest  

    bardzo niska 

-   polimeraza  DNA od starych fibroblastów popełnia więcej błędów  
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 Teoria mutacji somatycznych 

-  wraz ze starzeniem się zwiększa się liczba abberacji chromosomowych 

-  zmienia się również stopień metylacji, fosforylacji i acetylacji histonów 

-  nagromadzone mutacje prowadzą do zmiany ekspresji wielu genów 

    i zdolności do replikacji 

 Teoria mutacji mitochondrialnego DNA 

Mitochondria - centra energetyczne  
                     i strażnicy komórki  

• mitochondria replikują swoje własne DNA, które stanowi  
   około 0,5%  haploidalnego komórkowego DNA.  
 
• genom mitochondrialny  koduje: 22 rodzaje tRNA, 2 rRNA  
  (12S i 16S) oraz 13 białek z łańcucha oddechowego  
 

• każde mitochondrium zawiera 2-12 genomów 
  
•  mały rozmiar mtDNA zwiększa szybkość replikacji 
 

•  mtDNA, jest słabo naprawiane i dlatego szybko ulega mutacjom 
 – przynajmniej  10-krotnie szybciej niż jądrowy DNA.  
 

•  mtDNA nie ma płci 
 

• Spermatocyt dostarcza komórce zygoty ssaków zaledwie jedną  
  dziesięciotysięczną część mtDNA w porównaniu z oocytem.  
  Praktycznie oznacza to, że mtDNA człowieka jest  
  dziedziczony od matki za pośrednictwem cytoplazmy oocytu. 
 

Mitochondrialne DNA (mt DNA) 
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Mitochondrialne DNA (mt DNA) 

Cząsteczki mitochondrialnego DNA zawierają ok. 16,5 tys. par zasad,  
 są niewielkie (175 tys. razy mniejsze od DNA jądrowego) i koliste,  
 mało więc podatne na uszkodzenia. W ludzkiej komórce (np. oocycie)  
mogą wystąpić nawet w stu tysiącach kopii  

 
-  intensywność objawów schorzenia zależy od stosunku liczby  
   mitochondriów zawierających  
   prawidłową i uszkodzoną  
   nić DNA. 
 

- dotykają jednej na 5000 osób 

Choroby  mitochondrialne 

.  

Lek przeciwko AIDS, zidowudyna (azydotymidyna: AZT), może 
powodować osłabienie mięśni u chorych z HIV na skutek hamowania 
mitochondrialnej polimerazy DNA – w rezultacie nabytego zaburzenia 
mtDNA.  
 
Podobnie – kardiotoksyczne działania przeciwnowotworowego leku 
doksorubicyny (wytwarzającego wolne rodniki) może być po części 
związane z uszkodzeniem mtDNA. 
 
mitochondrialne miopatie –  
•   pogorszone zakwaszenie  włókien mięśniowych,    
•   ograniczoną dostawa tlenu,  
•   słabe nagromadzenie fosfokreatyny  
•   kompensacyjny wzrost wycieku protonów 

Mitochondrialne miopatie 

http://www.nature.com/info/copyright_statement.html
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 Teoria mutacji mitochondrialnego DNA 

-   mtDNA kolista cząsteczka , ok. 17 tys p.z., 
     brak histonów, brak intronów, brak mechanizmów  
     naprawczych DNA, dziedziczony głównie ze strony matki; 
 
-   w mtDNA ilość mutacji 10-krotnie wyższa niż jądrowe DNA; 
 

-   w mitochondriach  ok. 2% tlenu przekształcane jest w wolne rodniki  
     (17 ton w ciągu 70 lat życia człowieka),  które uszkadzają mitochondria 
    i obniżają wydolność energetyczną kom 
 
-   zwiększona liczba kom. ze zmutowanym mtDNA przyczyną starzenia się 

Możliwość wyizolowania mtDNA i określenia jego sekwencji ze 
starych próbek pozwala rozwikłać wiele zagadek historycznych 
i kryminalnych.  

Mitochondrialny DNA człowieka był pierwszym genomem, którego 
sekwencję udało się w całości poznać (1981 roku)  

mtDNA jako „zegar” do pomiaru  

czasu wydarzeń w ewolucji 

http://www.genome.gov/glossary/ http://www.genome.gov/glossary/?id=129  

Komórka może zawierać  nawet kilka tysięcy  kopii mtDNA (a tylko dwie 

kopie każdej cząsteczki DNA jądrowego)  

Z niewielkich ilości 
materiału biologicznego 
(kropli krwi, fragmentu 
włosa) można 
wyizolować mtDNA !   

mtDNA jako „zegar” do pomiaru  

czasu wydarzeń w ewolucji 

Obecnie naukowcy są zgodni, że wszyscy współcześni ludzie pochodzą od 
człowieka żyjącego mniej więcej 140-200 tys. lat temu w Afryce  

(tzw. mitochondrialnej Ewy), którego potomkowie rozprzestrzenili się na 
pozostałe kontynenty  

http://www.research.psu.edu/arp/research-reviews/ultra-deep-sequencing-of-mouse-mitochondrial-dna-mutational-patterns-and-their-origins/image/image_view_fullscreen
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 Teoria wolnorodnikowa Harmana 

-  wolny rodnik: atom lub cząsteczka posiadająca co najmniej  jeden 
      niesparowany elektron: anion nadtlenkowy – O-

2, nadtlenek wodoru H202, 

                rodnik hydroksylowy – OH- 

 

• powstają  podczas  oddychania wewnątrzkomórkowego (podczas produkcji 
ATP przez mitochondria),i w wyniku działania enzymów np. reduktazy  
cytochromu P-450 

     
• uszkadzają białka, kwasy nukleinowe oraz utleniają nienasycone kwasy 
     tłuszczowe ( peroksydacja lipidów)  
 

• związki chemiczne zdolne do samodzielnego istnienia 
 

• wysoce niestabilne cząsteczki, których elektrony mogą reagować  
      z różnymi substancjami organicznymi, 

Reaktywne postaci tlenu 

Reaktywne postaci tlenu  ( Reactive Oxygen Species- ROS ):  
 

   anionorodnik ponadtlenkowy (O2-)   
   rodnik hydroksylowy  ( OH-)  
   rodniki nadtlenkowe ( ROO-) 

W organizmach żywych powszechnie powstają : 
 

  nadtlenek wodoru (H2O2)  
  anion podchlorynowy  ( -OCl) 
  tlen singletowy ( O2

2-) 

Powstawanie  ROS  
w komórce prowadzi  

do stresu oksydacyjnego ! 

Formowanie reaktywnych form tlenu 

Uszkodzenie  

DNA 

Poziom wolnych rodników może się zwiększyć w wyniku: 
 -nadmiernego wysiłku fizycznego, 
 -promieniowanie jonizujące (pochodzące z przemysłu,  ekspozycja na słońce,     
  promieniowanie kosmiczne, promieniowanie rentgenowskie), 
- zmiany warunków środowiskowych (np. hipoksja i hiperoksja),  
- toksyny środowiskowe, ozon i tlenek ozonu (głównie ze spalin samochodowych). 
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 Teoria wolnorodnikowa Harmana 

 
-   enzymy neutralizujące  wolne rodniki tlenowe: 
 

             dysmutazy nadtlenkowej (SOD) – stymuluje przekształcanie   
                                                                 anionorodnika tlenowego  

                            w nadtlenek wodoru  
 katalazy (CAT)- rozkłada nadtlenek do wody i tlenu.  
 
peroksydaza glutationowa- oksydoreduktazy katalizujące utlenianie 
                                            nadtlenku wodoru 

     
-  zmiatacze wolnych rodników: wit E, wit C, beta karoten i kwas moczowy 
 

-  mechanizmy  chroniące kom. przed wolnymi rodnikami u osobników 
   starszych mniej sprawne  
  

 Teoria wolnorodnikowa Harmana 

Antyoksydanty –   przeciwutleniacze; chronią komórkę przed nadmiernym 
                                utlenieniem 

Antyoksydanty  

Antyoksydant 

Elektron 

Wolny rodnik 

Antyoksydant neutralizujący wolny rodnik  

 Małocząsteczkowe antyoksydanty: rozpuszczalne w wodzie związki, takie jak witamina 

C lub glutation oraz rozpuszczalne w lipidach związki, takie jak witamina E, karoteny,  

czy koenzym Q10. 

 Wielkocząsteczkowe antyoksydanty m. in. dysmutaza ponadtlenkowa (SOD),  

peroksydaza glutationowa (GPx). 
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1.Ok. 35 tys. kobiet po menopauzie; długotrwałe przyjmowanie wit C (500mg/doba) 
      lub alfa-tokoferol (10 000 jedn/doba); Wyniki: zwiększone ryzyko raka piersi  
     Iowa Women’s Health  Study ; Kushi et al.  N  Engl J Med. 1996 
 
2. Ok. 40 tys. Kobiet po 45 roku życia; 600 jedn./doba wit E; Wyniki: nie wykazano       
    wpływu wit E na śmiertelność ogólną. Lee et al. JAMA 2005 
 
3. Ok. 135 tys. pacjentów, 19 dużych ośrodków; wit E 400mg/doba; 
    Wyniki:  śmiertelność ogólna wyższa niż w grupie referencyjnej; niekorzystny  
    efekt zaznacza się po przekroczeniu dawki 150 mg/ doba; 2005 
 
4. Ok. 19 tys palaczy tytoniu;  beta- karoten ( 30mg/d) i retinol (25 tys jedn/d) ;  
    Wyniki: zwiększone ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych i raka płuc! 
   Omenn et al. N  Engl J Med. 1996  
 
5. Ok.27 tys. zdrowych palaczy (50-60 lat); wit E (50mg/d/ 6 lat); Wyniki:  zmniejszenie 
 śmiertelności z powodu niewydolności wieńcowej (o 8%). Vitramo et al.. 1998 

Wyniki wieloośrodkowch  programów podważają opinie o 

korzystnym działaniu anytoksydantów 

 Teoria skracania telomerów  

 
-  fragment chromosomu, zlokalizowany na jego końcu, który 

   zabezpiecza go przed uszkodzeniem podczas kopiowania 
    
-   każdy chromosom ma dwa telomery (w sumie 92 telomery)  
 
-   umożliwienie całkowitej replikacji  chromosomu,  
 
-   nadzorowanie ekspresji genów,  
 

-  wspomaganie organizacji  chromosomów  w trakcie podziałów komórki 
 

-  skraca się podczas każdego podziału komórki 
     

Telomer 
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-   zbudowany jest z kilku tysięcy zasad nukleinowych, 
     powtarzająca się  sekwencja   TTAGGG  
 

-  nagroda Nobla 2009 w dziedzinie Fizjologii i Medycyny  

Telomer 

Replikacja DNA  

helikazy - rozrywają wiązania wodorowe między nićmi matrycowego DNA,  

    rozkręcając helisę i umożliwiając rozpoczęcie procesu;  

prymaza - syntetyzuje starter;  

polimerazy DNA - polimeryzuje zgodnie z zasadą komplementarności 

telomeraza 

Enzymem odpowiedzialnym za wydłużanie 
telomerów jest telomeraza.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/DNA_replication_pl.svg
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 Teoria skracania telomerów  

     
-   chromosom pozbawiony telomerów rozpada się a kom. ginie 
 

-   w kom. immortalizowanych. mimo ciągłych podziałów   długość telomerów  
    nie ulega zmianie ( stale aktywna telomeraza) 
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• Najnowsze wyniki badań naukowców z Neapolu wskazują na związek między 

statynami a biologią telomerów. 
 
• Okazuje się, że obok obniżania poziomu cholesterolu i zmniejszania ryzyka 

chorób układu krążenia, statyny wykazują dość nieoczekiwane działanie. 
 
• Starzenie się komórek, według biologii obejmuje stopniową utratę ich 

zdolności regeneracyjnych. Wiek biologiczny określa się na podstawie długości 
telomerów w leukocytach krwi obwodowej (LTL, leucocyte telomere length). 

 
• Statyny mogą chronić telomery przed  skracaniem poprzez  aktywację 

telomerazy. Tam, gdzie aktywność enzymu jest wyższa, skracanie telomerów 
powiązane ze starzeniem się komórek jest niższe. W komórkach dojrzałych, 
nie dzielących się intensywnie geny kodujące telomerazę ulegają ekspresji w 
minimalnym lub żadnym stopniu. Wykazano, że statyny aktywują telomerazę, 
dzięki czemu spowalniają starzejące się komórki w tkankach. 

 

Rola statyn w aktywacji telomerazy 
 

 Mechanizm aktywacji alternatywnej drogi wydłużania telomerów (ALT).      
(Salk Institute for Biological Studies in La Jolla, California, USA) 

 
• Kosmetolodzy w ostatnich latach interesowali się badaniami związanymi z 

telomerami, szukali nowych rozwiązań, aby zminimalizować efekty starzenia się 
skóry. 

 
• Obecność telomerazy nie jest jedynym sposobem na wydłużanie telomerów! 
 
• Badania na fibroblastach pochodzących od mysz z nieaktywnymi genami 

telomerazy wykazały obecność alternatywnego mechanizmu wydłużania 
telomerów (ang. alternative lenghtening of telomeres– ALT), niezależnego od 
telomerazy.  

 
• Naukowcy odkryli, że wyczerpanie się białek opiekuńczych histonów ASF1a i 

ASF1b w ludzkich komórkach prowadzi do uruchomienia szlaku ALT zarówno w 
komórkach pierwotnych jak i nowotworowych, przy jednoczesnym tłumieniu 
działania telomerazy. 
 

• Planuje się w przyszłości wyciszyć gen ASF1 w liniach komórkowych ludzkich i 
zwierzęcych w celu wyjaśnienia i dokładnego zbadania szlaku ALT.  
 

O'Sullivan, Roderick J, et al. Rapid induction of alternative lengthening of telomeres by depletion of the histone chaperone 
ASF1. Nature structural & molecular biology 2014; 21:167–174. 

 
 


