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Sirtuiny - eliksir młodości nowej 
generacji ? 

Prof. dr hab. Małgorzata Milkiewicz 

 Zakład Biologii Medycznej  

WYKŁAD:  4 

IGF Insulinopodobny czynnik wzrostu   
(ang. insulin-like growth factor).  

Geny długowieczności u ssaków 

Dieta niskokaloryczna  
 (calorie restriction,CR)  
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Dieta niskokaloryczna ma także skutki negatywne ! 

Kierunki badań nad dietą niskokaloryczną 
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Zdjęcie 2. Stuletnia mieszkanka Okinawy - Ushi Okushima. Źródło: 
[http://okinawaprogram.com/cent.html Okinawa Centenarian Study] 

Wpływ diety niskokalorycznej na metabolizm  
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Hormeza – zjawisko polegające na tym, że czynnik występujący w 
przyrodzie, szkodliwy dla organizmu w większych dawkach, w małych 
dawkach działa na niego korzystnie. 
 

Już w XVI wieku szwajcarski 
lekarz Paracelsus stwierdził, że to dawka 
(!), a nie substancja  czyni truciznę 
(łac. Dosis facit venenum). 

Paracelsus (1494 –1541) 

Jak dieta niskokaloryczna przedłuża życie? 

Jak dieta niskokaloryczna przedłuża życie? 

  
Adipocyty produkują wiele substancji czynnych takich jak: 
leptynę, adiponektynę, TNF-α i rezystynę.  
1. Leptyna i adiponektyna odpowiadają za regulację 

uczucia sytości.  
2. Adiponektyna zwiększa wrażliwość tkanek na insulinę, 

podnosi poziom HDL zmniejsza za to poziom glukozy i 
trójglicerdydów.  

3. Leptyna zmniejsza poziom hormonów stresowych i 
zwiększa poziom hormonów tarczycy, tym samym 
zwiększa zużycie energii.  

4. TNF-α (czynnik nekrozy nowotworów ) i rezystyna 
wpływają na zmniejszenie wrażliwości na insulinę,  

      Efekt: zwiększenie stężenia insuliny i glukozy we krwi.  
 

W efekcie  CR dochodzi do obniżenia poziomu glukozy we 

krwi, zmniejsza się produkcja insuliny przez komórki β 

trzustki, następuje uwalnianie trójglicerydów z tkanki 

tłuszczowej. Adipocyty, zwiększają produkcję 

adiponektyny, a zmniejszają syntezę TNF-α.  

Biała tkanka tłuszczowa (ang. WAT od white adipose tissue) to nie tylko 
tkanka magazynująca energię w postaci tłuszczu, ale także organ endokrynny !  

Efekt końcowy: zwiększa 
się wrażliwość komórek 

wątroby i mięśni na 
insulinę, 
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Jakie białka są aktywowane przez dietę niskokaloryczną? 

Wydłużanie życia przez dietę niskokaloryczną  
związane jest z  aktywacją SIRTUIN ! 

  Białka Sir2 czy sirtuiny - Sirtuiny- białka Sir2 (silent information regulator 2) należą do rodziny 

deacetylaz histonowych (HDAC– histone deacetylase).  

 

 Należą do rodziny deacetylaz NAD+-zależnych (utleniony dinukleotyd 

nikotynoamidoadeninowy) NAD+, jest niezbędnym kofaktorem  enzymu HDAC. 

 

 Docelowymi substratami katalizowanych przez HDCA reakcji są białka histonowe (H1, H3 

i H4), a deacetylacja dotyczy ( głównie lizyny w pozycji 16 histonu H4).  

 

 Białka Sir2 występują prawie u wszystkich organizmów żywych, lecz, niezależnie od 

pochodzenia, charakteryzują się wysokim stopniem podobieństwa sekwencji aminokwasowej. 

 

 Sirtuiny odgrywają istotną rolę w procesach starzenia i regulacji długości życia.  

 

  Wzrasta liczba dowodów na to, że umiejętne sterowanie ich aktywnością za pomocą 

chemicznych aktywatorów czy odpowiedniej diety może opóźnić starzenie i wydłużyć czas 

życia. 

 

 Sirtuiny są zaangażowane w wiele ważnych procesów biologicznych, włączając regulację 

transkrypcji, naprawę DNA, utrzymywanie stabilności chromosomów. 

 

Sirtuiny 

Działanie sirtuin prowadzące 

 do zmian struktury chromatyny 
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Jakie białka są aktywowane przez dietę niskokaloryczną? 

Schemat ilustrujący wpływ ograniczenia kalorii w pożywce na komórkę drożdży  

enzym Pnc1 ( nikotynamidaza) 

 rozkładająca nikotynoamid 

Dinukleotyd 

nikotynoamidoadeninowy  

(NADH – forma zredukowana,  

NAD+ – forma utleniona) 
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RESWERATOL 

Aktywatory sirtuin 

W badaniach in vitro i in vivo 
dowiedziono, że pewne polifenole, takie 

jak składnik czerwonego wina, 
resweratrol, aktywują sirtuiny podobnie 

jak niskokaloryczna dieta 

 

 Badania pokazują różnicę w ekspresji sirtuin w 

skórze poddanej działaniu UV oraz w skórze 

chronionej przed UV. 

  

 Te różnice w ekspresji sirtuin, poprzez wpływ na 

apoptozę, mogą być odpowiedzialne za pewne 

aspekty starzenia się skóry.  

 

  W hodowli keratynocytów dwa kluczowe 

mediatory uszkodzonej skóry, czyli 

promieniowanie UV oraz H2O2, obniżają ekspresję 

SIRT1. 

 

  Resweratrol – aktywuje SIRT1 w narażonych na 

promieniowanie UV keratynocytach, w wyniku 

zmniejszenia apoptozy poprzez wpływ na białka 

p53. 

ROLA SIRTUIN W STARZENIU SKÓRY 

-     naprawa DNA 

- starzenie komórki  

- śmierć komórki 

.  
 

 badania w próbkach skóry dawcy i hodowlach komórkowych wykazały zmniejszenie 
ekspresji SIRT1, 3 i 7 wraz z narażeniem na promieniowanie UVB. 

  
 w chronologicznie starzejącej się skórze, nienarażonej na promieniowanie nie 

zaobserwowano  spadku ekspresji sirtuin, wniosek: potencjalne zastosowanie 
modulacji ekspresji sirtuin w celu zapobiegania fotostarzeniu.  
 

 Zwiększona ekspresja SIRT 1, 3 i/lub 7 to potencjalny cel terapeutyczny, aby 
zmniejszyć starzenie skóry i poprawić jej wygląd. 
 

 badanie: oceniało poprawę wyglądu starzejącej się skóry po miejscowym stosowaniu 
produktu zawierającego aktywator SIRT1. Produkt wywołał spadek zawartości 
markera starzenia b-galaktozydazy i zmniejszenie degradacji DNA w komórkach 
skóry.  
 

 Modulacja aktywności sirtuin potencjalnie może zapobiegać oraz leczyć wiele 
skórnych patologii oraz zmniejszać oznaki starzenia się skóry.  
 

 Dane dotyczące biodostępności, właściwości farmakokinetycznych czy toksyczności 
tych modulatorów są w dużej mierze nieznane, dlatego konieczne są dalsze badania. 

ROLA SIRTUIN W STARZENIU SKÓRY 
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Sirtuiny w kosmetologii  

Youth Surge SPF 15 Age Decelerating Moisturizer  

 

- opierając się na technologii aktywacyjnej sirtuin, Youth 

Surge SPF 15 Age Decelerating Moisturizer wprowadza 

zastrzeżony dla Clinique kompleks, który wykorzystuje 

przełomową technologię sirtuin 

 

- zastosowanie technologii przeciwdziałającej glikacji, 

która jest fizjologicznym procesem determinującym 

starzenie komórek.  
    (Glikacja białek,  w odróżnieniu od glikozylacji,  jest to proces 

     nieenzymatycznego przyłączania heksoz, głównie glukozy, 

     do wolnych grup aminowych białek) 


