Stárnutí a možnost jeho zpomalení
Úvod
Lidstvo vždycky snilo o dlouhém životě, o tom, jak prodloužit mládí. Po několik tisíc let však při směřování k
tomuto cíli nebylo dosaženo pozitivních výsledků. Téma, jak dosáhnout omlazení, je stále žádané. Hlavním
úkolem je proto zjistit příčiny stárnutí a hledat účinné metody boje proti němu. Moderní vědci se snaží tento
obtížný problém vyřešit. Bez řádného porozumění příčinám stárnutí a mechanismů stárnutí není možné
pochopit, kde a jak se pohybovat, aby se dosáhlo správného řešení a pokusilo se ho uvést do praxe, čímž se
zpomalí proces stárnutí a případně se vrátí mládí.

Zvláště důležité bylo pro lidi stárnutí. Proto filozofové vždy diskutovali o příčinách stárnutí a alchymisté
hledali elixír mládí. Dnes se vědci a výzkumníci z celého světa zabývají stárnutím. Neustále provádějí
experimenty na různých organismech a pokusných zvířatech ke zvýšení průměrné a maximální délky života.
A k jejich překvapení byly získány povzbudivé výsledky. Například u kvasnic byl život prodloužen faktorem
15, u hlístic (faktorem 10, a u myší byl život prodloužen v průměru 2,5krát. V posledních letech tyto studie
také zjistily fenomén zanedbatelného stárnutí nejen u mnoha zvířat, ale současně jej potvrdily u lidí ve stadiu
jejich „přežití“ (fenomén vyrovnávání úmrtnosti u starších osob) [Late-Life Mortality Deceleration, Mortality
Levelling-off, Mortality Plateaus]. Některé úspěchy v tomto směru dávají naději, že brzy bude možné
dosáhnout účinku zanedbatelného stárnutí u mladších lidí, čímž se zpomalí nebo dokonce zastaví.

V dnešní době lékařský pokrok a zlepšení životní úrovně výrazně zvýšily průměrnou délku života (ačkoli
změny v maximální délce života jsou zanedbatelné). Ve většině zemí tento proces vedl ke zvýšení podílu
starších lidí ve vztahu k růstu mladé populace, a tak se objevilo mnoho sociálních a ekonomických otázek i
problémů souvisejících se stárnutím.

Fyziologické změny, ke kterým dochází v lidském těle s věkem, se primárně projevují snížením mnoha
biologických funkcí a také snížením přizpůsobivosti vůči změnám spojeným s metabolickým a
psychologickým stresem. Tyto fyziologické změny jsou obvykle doprovázeny změnami chování. Biologické
aspekty stárnutí zahrnují nejen změny způsobené stárnutím, ale také výrazně zhoršují celkový zdravotní stav
nebo přinejmenším přispívají k jeho změně. V důsledku toho jsou lidé v pozdějším věku (hlavně ve stáří),
zranitelnější vůči nemocem, z nichž mnohé jsou spojeny se snížením účinnosti imunitního systému. Tyto
nemoci se nazývají nemoci seniorů. Zpravidla se jedná o kombinaci příznaků stárnutí a nemocí, proti nimž
tělo nemůže bojovat jako dříve. Například mladý člověk se může rychle zotavit z pneumonie, ale u staršího
člověka se může toto onemocnění pro něj stát osudným. Účinnost mnoha životně důležitých orgánů, jako
je mozek, srdce, plíce, je snížena. Tento pokles je částečně důsledkem ztráty buněk v těchto orgánech a
snížením schopnosti je obnovit. Kromě toho buňky starších lidí, a to i kvůli menšímu počtu dělení, nejsou
vždy schopny vykonávat své funkce včas a stejně efektivně. Některé buněčné enzymy také snižují svou
účinnost. Zvyšuje se riziko výskytu i rychlost některých genetických mutací. Obecně platí, že čím vyšší je věk,
tím více tělesných „úrovní“ je zachyceno procesem stárnutí.
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Zvláštnosti procesu stárnutí lidského organismu
Stárnutí má hodně společného s opotřebením. Lidské tělo se podobá složitému stroji, který po dosažení
určité hranice své existence začíná poměrně rychle stárnout (trup ztrácí výdrž, některé části selhávají, motor
ztrácí sílu). Rychlost stárnutí stroje závisí na kvalitě kovu, ze kterého je vyroben, na způsobu jeho provozu a
podpoře výkonu.

Něco podobného lze říci o živém organismu. Lidské stárnutí tedy také závisí na vlastnostech jeho konstrukce
- tj. na jeho původních přirozených daností a získaných (upgrade) a také na povaze využití těla - tj. způsoby
práce, odpočinek, výživa. To za předpokladu, že neexistují žádné vrozené specifické rysy nebo genetické
abnormality. Pro přežití člověka jsou velmi důležité specifické rysy tělesných systémů.
Nejprve se pokusme vrátit v čase a představme si určitý obraz, kdy asi před 70 tisíci lety (alespoň podle
antropologických údajů) naši přímí předkové soupeřili s neandrtálci a Homo erectus o právo na přežití na
území planety Země. Neandrtálci a Homo erectus byli silní (mnohem silnější než naši předkové), měli svůj
vlastní jazyk a dokonce věděli, jak vyrobit některé nástroje. V přímé konkurenci s nimi však naši předkové
zvítězili. Co jim k tomu pomohlo? Jedinou znatelnou výhodou oproti historicky starším představitelům
neandrtálců a Homo erectus byla rozvinutější mysl a schopnost přemýšlet. A ačkoliv to zní divně, tak i
překvapivě lepší schopnost mluvit o abstrakcích. Například: „zítra“ a „sny“, „umění“ a „věda“, „důstojnost“
a „soucit“ atd. Tyto abstrakce nemohou být snědeny, odcizeny, zlomeny nebo zničeny, ale právě ony zvýšily
šance na přežití našich předků. Abstraktní myšlení a představivost umožňovaly vytvářet: strategie, zbraně,
nástroje, zemědělství, zákony a další věci, které jsou životně důležité pro vytvoření silné a rozvinuté veřejné
organizace. Klíčem k používání teorie ke zlepšení lidského života nebo k přeměně snů v realitu jsou znalosti
a dostupnost nezbytných nástrojů pro jejich využití. Jsou však vytvořeny nejen nástroje pro fyzické blaho,
ale také umělecká díla pro duchovní sféru. A vznik teorií, náboženských a vědeckých vysvětlení toho, jak
funguje svět, ve kterém žijeme, svět, který sledujeme. Nicméně, ačkoliv je to vše reálné, na celosvětové
úrovni to nevyřešilo hlavní problém – otázku významného prodloužení lidského života.
Lidstvo si začalo představovat svět, ve kterém může změnit svou vlastní realitu. S vývojem civilizace byly
testovány některé představy o vytvořené realitě, a ty dostaly určitá vysvětlení nebo popisy. Následně se lidé
pokusili znovu vytvořit a ověřit výsledek, a teprve poté se vytvořené, zjištěné a ověřené výsledky použily ke
zlepšení nebo změně reality.
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• Představovali jsme si, že bychom mohli žít dlouho ...
• Začali jsme hledat, potvrzovat a popisovat různé mechanismy stárnutí, vytvářet, potvrzovat a vyvracet
různé teorie o stárnutí ...
• Nakonec podle těchto teorií shromažďujeme znalosti a snažíme se ovlivňovat stárnutí ...
• Získáváme zkušenosti s uplatňováním těchto znalostí v reálném životě ... i když často neexistuje shoda ve
výkladu stejné věci mezi „vzájemně si odporujícími“ nebo „vzájemně nepřijatelnými“ stranami.

Chronologie otázek ohledně příčin stárnutí v přírodě
Až dosud nebyly příčiny stárnutí vědecky identifikovány a neexistuje odpověď na otázku, jaké jsou primární
a podstatné prvky senilní involuce. Všechny úvahy, dokonce i ty poslední, vyjádřené na toto téma, jsou
hypotetické povahy a je pravděpodobnější, že budou mít historický, lékařský a nikoli skutečný vědecký
význam.
[Staré a nové hypotézy o příčinách stárnutí se nacházejí v následujících pracích: L. Luciani. Fisiologia
dell'uomo, vol. V. Milano, 1921; G. S. Hall. Senescence, the last half of life. N. Y., 1922; "Sborník z konference
o genezi stáří a prevenci předčasného stárnutí těla. Kyjev, Akademie věd Ukrajinské SSR, s. 492, 1939; E.
Abderhalden. Wandlungen in der Auffassung des Wesens der Alternsvorgange. - Bull, schweiz. Akad. med.
Wiss., 6, 102-14, 1950; F. Henschen. La nature reelle du vieillissement, Brux. Med., 33, 2061-8, 1953; D.
Kotsovsky. Alte und neue Wege in der Erforschung des Alterns. - Sudhoffs Arch. Gesch. Med., 38, 58–70,
1954; M. Burger. Altern und Krankheit, 3d ed. Leipzig, 1957].
Názory předků na příčiny stárnutí lze rozdělit do dvou skupin. Ta první vidí příčinu stárnutí v postupné ztrátě
něčeho, co je nezbytné k udržení života. Podle některých autorů je toto „něco“ energetickým, materiálním
nebo mentálním faktorem. Druhá skupina popisuje stárnutí jako akumulaci něčeho, co je pro tělo škodlivé
(intoxikace těla zvnějšku nebo zevnitř). Tyto logicky protichůdné koncepty ve více či méně modifikované
podobě přežily dodnes. V poslední době byly doplněny o podstatně složitější vysvětlení.
Z historického hlediska je nejdůležitější hypotéza, že stárnutí je výsledkem postupné ztráty specifické životní
energie. Nejstarší a nejjasnější vědecké vysvětlení příčin stárnutí je obsaženo v díle Aristotela (384–322 př.
Kr. E.) „De juventute et senectute“ („O mládí a stáří“). Aristoteles věřil, že stárnutí je způsobeno postupným
výdajem „vrozeného tepla,“ které má každá živá bytost na začátku svého individuálního života [Aristotle.
Youth and old age, life and death, and respiration, Transl. by Ogle. N. Y., 1922. Cf. M. Neuburger. Geschichte
der Medizin, Bd. I. Stuttgart, 1906; D'Arcy Thompson. On Aristotle as a biologist. London, 1913; J. J. Griffin.
Aristotle's observations on gerontology. - Geriatrics, 5, 222–226, 1950].
Středem tohoto tepla je srdce. Krevní cévy přenášejí toto teplo do celého těla a oživují jeho orgány. Tato
myšlenka není nic originálního. Byla vytvořena Aristotelem na základě prohlášení předchozích myslitelů.
Důkladná analýza děl Hippokrata (460-377 př.nl), zejména jeho díla De diaeta (On Diet), ukazuje, že také
přijímá hypotézu vysvětlující stárnutí jako ztrátu „přirozeného tepla“. Základy tohoto pohledu lze nalézt
mezi filosofy před obdobím Sokrata, například u Heraclita z Efezu, Parmenida Elejského, a dokonce ve
Starém zákoně u židů. Starověká myšlenka „přirozeného tepla“ byla vyjádřena v moderním jazyce, jak na to
správně poukázal L. Luciani [L. Luciani. Fisiologia dell'uomo, vol. V. Milano, 1921], vyjadřuje součet všech
druhů energií v živých bytostech. Názor Hippokrata a Aristotela je založen na správném pozorování, že
tvorba tepla je ve stáří méně intenzivní než v mládí. V moderním smyslu je stáří výsledkem postupného
snižování metabolických procesů.
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Galen (129-199) jde o něco dále. Podle jeho názoru je stárnutí určeno ztrátou „přirozeného tepla,“ což se
projevuje snížením tělesné vlhkosti [Galen. De temperamentis, II, 2]. Porovnává pozorování poklesu teploty
a klinických údajů o ztrátě vody ve stárnoucím těle. Galen věří, že u starých lidí klesá množství krve, v
důsledku čehož hlavní palivo, které podporuje oheň života, zmizí [Galen. Adv. Lycum, 7]. Tato představa o
významu tělesných šťáv dominovala medicíně až do 18. století. Například, učenci srovnávali život s olejovou
lampou, která spaluje sama sebe. Takže v případě Galénova konceptu, uznaného lékaři v Salernu, arabskými
vědci a profesory prvních univerzit západní Evropy, můžeme uvést výňatek z manuálu o geriatrii, který
napsal profesor v Montpellier a soudní lékař A. de Laureis (1558–1609) [A. du Laurens. Discours de la
zachování de la vie, des maladies melancholiques, des catarrhes, et de la vieillesse. Paris, 1597]. Říká, že
stárnutí je nepřetržitý boj mezi čtyřmi druhy šťáv a „přírodním teplem“. Tělo potřebuje vlhkost „stejně jako
olejová lampa potřebuje olej“. Vlhkost těla je obnovena v důsledku jídla, ale tato obnova není vždy úplná.
Stejně jako se víno zředí vodou, organická hmota našeho těla se zředí jídlem. Tělo se stává suchým a
chladným, a nakonec plamen života zhasne, protože plamen hasne bez oleje. M. Faraday (1791-1867) ve
své slavné přednášce o chemické povaze svíček srovnává život s plamenem a stárnutí s hořícími svíčkami.
Nejkompaktnější představení Galenových názorů na stárnutí uvedl v roce 1606 italský lékař A. Anselmi.
Napsal: “Stáří je svěrákem života kvůli slabosti přírodního tepla v důsledku přirozeného poklesu základní
vlhkosti” [A. Anselmi Gerocomica, sive de senum regimine. Benátky, 1606].
Galenovu hypotézu rozvinul podrobně italský lékař G. Zerbi (1445-1505), průkopník geriatrie v renesanci [G.
Zerbi. Gerontocomica, scilicet de senium cura atque victu, Roma 1489. Gf. L. Munster. II prima trattato
pratico compiuto sui problememi della vecchiaia. - Riv. ital. gerontol. geriatr., 1, 1, 1951]. Věřil, že v mládí
je jídlo rovnoměrně distribuováno v celém těle, v důsledku čehož probíhá harmonický přísun vlhkosti a tepla.
Opakovaným opakováním tohoto procesu se ztráta vlhkosti v těle postupně zvyšuje, což vede k zahušťování
tkáně. „Přírodní teplo“ postupně používá vlhkost těla a vysychá. Vlhkost zase intenzivně spotřebovává
„přírodní teplo“. Příčinou stárnutí je prvotní rozpor tepla a vlhkosti v těle. Ztráta vlhkosti způsobuje zhutnění
těla, distribuce živin je nerovnoměrná a v důsledku toho je narušen poměr vlhkosti k teplu. Příčinou života
a smrti je neustálý boj dvou protikladných principů.
18. století a začátek 19. století se vyznačují přizpůsobením konceptů starověku a středověku novým
vědeckým názorům: vytvářejí se různé přírodní filozofické spekulativní vitalistické systémy. Vis vitalis
(„životní síla“) je široce rozšířená a údajně kontroluje všechny projevy života. Podle vitalistů je „životní síla“
nejcitlivějším přírodním činitelem, jemnějším než světlo nebo magnetismus, ale s těmito formami energie
velmi souvisí. „Přírodní filozofové“ a lékaři 18. století se pokusili vysvětlit stárnutí pomocí velmi obecné a
povrchní hypotézy o oslabení „životní síly“. Tato hypotéza je v podstatě zjednodušením hypotézy starověku,
ve které byl zastaralý termín „přírodní teplo“ nahrazen „životní silou“. Typickými příznivci této myšlenky byli
v 18. století doktoři z Montpellier a němečtí romantici z počátku 19. století. Nejslavnější z nich byl H. V.
Gufeland (1762-1836). Nehledě na svůj talent výzkumného pracovníka s výrazným kritickým přístupem,
vynikajícího lékaře a geriatra, byl zastáncem naivní hypotézy stárnutí, založené na postupné ztrátě „životní
síly“ (přesněji „životní energie“), kterou tělo dostává v určité dávce při narození [Ch. W. Hufland. Die Kunst
das menschliche Leben zu verlangern. Berllin, 1796].
Na základě těchto předpokladů vytvořil filozof G. Spencer (1820-1903) představu o zásobě „vitální energie“,
kterou každý organismus obdrží na začátku svého individuálního vývoje a ta se postupně spotřebovává v
procesu života. Anglický lékař E. Darwin (1731-1802) předložil vitalistickou hypotézu, podle níž je stárnutí
„vyčerpáním vitální podrážděnosti.“ Darwinovy myšlenky v aktualizované podobě byly vyvinuty patologem
O. Lubarschem (1860-1933), který věřil, že stárnutí je jako nevratná únava buněk.
Ve 20. století byly vitalizační hypotézy stárnutí jako ztráty konkrétní „životní síly“ opuštěny. Byl učiněn pokus
obléci do nové formy představy Aristotela a Galena. Německý hygienik M. Rubner (1854-1932) provedl
zajímavé experimenty odhalující vztah stárnutí a metabolismu. Dospěl k závěru, že stárnutí závisí na
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pomalém poklesu metabolických procesů v protoplazmě a spočívá v postupném zániku vitální energie [M.
Rubner Das Problem der Lebensdauer und Seine Beziehungen zu Wachstuin und Ernahrung. Miinchen Berlín, 1908]. Současně se mění i povaha metabolismu, protože poměr mezi anabolismem a katabolismem
se zhoršuje. Magnus-Levy objevil pokles bazální metabolické rychlosti s věkem pozorováním sám sebe.
Experimenty Rubnera, Duba, Benedikta, Boothbyho a dalších odborníků odhalily souvislost mezi stárnutím
a poklesem metabolismu, tj. poklesem výroby tepla v důsledku poklesu oxidačních procesů. Na základě
těchto experimentů však nelze říci, že stárnutí je příčinou poklesu metabolismu. Otázka stále zůstává
otevřená: vede snížení metabolismu ke stárnutí, nebo některé procesy primárního stárnutí vytvářejí snížený
metabolismus? Bohužel v experimentech lze stanovit pouze korelaci, ale ne příčinný vztah mezi těmito jevy.
Stejné obtíže vznikají při diskusi o jiných hypotézách stárnutí.
Vitalistické hypotézy spojené se ztrátou „přirozené dodávky vitální energie“ vedly k podobným pokusům
materialistů porozumět etiologii stárnutí. Takže Otto Bichle (1848-1920) v roce 1882 napsal, že stárnutí je
výsledkem konzumace nějakého životně důležitého enzymu, přičemž uznává, že o chemickém složení a
vlastnostech tohoto enzymu není známo nic [O. Butchley. Gedanken iiber Leben und Tod. - Zool. Anz., 5,
1882]. Tuto myšlenku dále rozvinul americký fyziolog Loeb (1859-1924). Věřil, že stárnutí spočívá v postupné
ztrátě určitých chemických látek poskytnutých v určité dávce každému jednotlivci při početí [J. Loeb. Ubere
die Ursache des naturlichen Todes. - Pfliigers Arch., 124, 1908; Natural death and the duration of life. - Sci.
Monthly, N. Y., 9, 578–585, 1919].
Tyto látky se spotřebovávají v metabolismu a jejich ztrátě nelze zabránit. Na podporu této hypotézy Loeb
cituje myšlenku, že délka života je dědičná vlastnost, která je hmotně zakotvena v zárodečných buňkách.
Tento předpoklad není příliš přesvědčivý, protože v procesu dědičnosti není přenášeno určité množství
látky, která údajně podporuje život, ale složitá biologická struktura. Dědičná konstituce může významně
ovlivnit délku života, z toho však nevyplývá, že dlouhověkost závisí na množství látky obsažené v těle. Loebův
názor tento problém příliš zjednodušuje. Je však třeba připustit, že ve své knize (1908) předpokládal některé
následné objevy role hormonů v těle.
Zastánci mechanisticko-materialistických teorií života, kteří se drželi myšlenky, že tělo je fyzikálně-chemický
stroj, analogicky dospěli k závěru, že stárnutí je proces opotřebení (Abniitzung). Stejně jako stroje, které se
během používání opotřebovávají, se tělo stává stále více neschopným plnit své funkce. Ve skutečnosti tato
myšlenka vycházela ze všeobecných myšlenek starověkých atomových filozofů (Demokritus, Epicurus,
Lucretius atd.) a metodistických školních lékařů (Asklepiad Bitiniysky, Memizon Laoditsky atd.). I když v
přeživších fragmentech jejich spisů neexistují žádné přímé náznaky problému stárnutí. Mechanistickou
teorii stárnutí sdíleli vědci na škole iatrofyziků v 17. století (Borslee a Guro Baglivi). Rozkvět mechanického
pojetí stárnutí připadá na konec 19. století. Sdíleli to biolog R. Gertwig (1850-1937), fyziolog Fervorn (18631921), klinik Naunin (1839-1925) atd. Všichni tito autoři si však nevysvětlili, jak se tělo opotřebuje. Pro
zastánce této teorie postačuje obecná analogie mezi stárnutím organismu a opotřebením stroje v
nepřetržitém provozu. Koncept stárnutí jako procesu opotřebení je v rozporu s některými klinickými a
patologicko-anatomickými fakty. Chování těla se liší od chování stroje: aktivita zpravidla vede k růstu živého
systému a jeho funkčních schopností, zatímco nedostatek aktivity vede k atrofii. Již dlouho je známo s
odkazem na svaly, ale O. Vogt o tom nedávno přesvědčivě hovořil s odkazem na vitalitu buněk v gangliích.
Julius Kongheim (1839-1884) na základě rozsáhlého průřezového materiálu dokázal, že stupeň senilní
involuce závisí jen málo na fyzické zátěži, které bylo tělo během svého života vystaveno [srov. D. Kotsovsky.
Alte und neue Wege in der Erforschung des Alterns. - Sudhoffs Arch. Gesch. Med., 38, 58 - 70, 1954].
Stárnutí nelze vnímat pouze jako ztrátu něčeho. Může záviset na nadbytku škodlivých látek a na intoxikaci
těla. Odkaz na takovou souvislost je také u starověkých a středověkých autorů. Paracelsus (1493-1541),
revolucionář v renesanční medicíně, považoval intoxikaci za příčinu stárnutí. Původní hypotézu předložil
ruský biolog, kolega L. Pasteura, I. I. Mečnikov (1845-1916), známý pro svou teorii fagocytózy. Mečnikov
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velmi energicky bránil své názory. Jeho „Etudy of Optimisu“ vytvořily senzaci v prvních desetiletích 20. století
[E. Metchnikoff. Etudes biologiques sur la vieillesse. - Ann. Inst. Pasteur, 16, 1902; Etudes sur la nature
humaine. Essai de philosophie optimiste. Paris, 1903; The prolongation of life. Optimistic studies. London,
1908; Страницы воспоминаний (автобиография). Metchnikoff., 1946. Cf. H. Zeis s. Elias Metchnikoff,
Leben und Werk. Jena, 1932. ; Г. П. Сахаров. Борьба со старостью по Мечникову. М., 1938]. Mečnikovova
práce přitahovala velkou pozornost lékařů, a ještě více neodborníků [Hutter. Epistola: Senectus ipsa morbus.
Halle, 1732. 7. I. L. Nascner. Geriatrics. The diseases of old age and their treatment. Philadelphia, 1914. Cf.
the introductory chapter in: M. W. Thewlis. The care of the aged. London, 1954]. Podle Mečnikovova je
stárnutí způsobeno specifickými toxiny, které jsou vylučovány střevními bakteriemi jako konečné produkty
metabolismu. Na jedné straně mají bakteriální toxiny škodlivý vliv na životně důležité procesy vysoce
organizovaných tkání (zejména nervových buněk), na druhé straně aktivují činnost fagocytů, které zase útočí
a ničí oslabené buňky. Stárnutí je výsledkem patologické fagocytózy způsobené intoxikací díky trávicímu
traktu. Tento proces vede k progresivní atrofii centrálního nervového systému a dalších orgánů, k
arterioskleróze, a tedy ke stáří i k smrti. Mečnikov nepovažoval stárnutí za povinný fyziologický proces pro
organismus. Podle jeho názoru jde o náhodné onemocnění, které lze zastavit potlačením hnilobných
procesů ve střevě. Za tímto účelem doporučoval Bac. bulgaricus a jemu blízké bakterie, které mají
antibiotický účinek na hnilobné bakterie. Jako preventivní opatření proti „senilnímu onemocnění“ bylo
navrženo i radikální chirurgické odstranění tlustého střeva. Ve světle moderního vědeckého výzkumu jsou
obě Mečnikovovy teorie chybné. Ani exogenní intoxikace ani patologická fagocytóza nehrají při stárnutí
žádnou roli.
Podle nové hypotézy intracelulární sedimentace neboli vnitřní intoxikace, je stáří výsledkem hromadění
škodlivých metabolických produktů v buňkách (M. Mühlman, R. Perl, R. Rössle, C. a O. Vogt atd.). Tyto
myšlenky byly posíleny experimenty A. Carrel (1873-1944), které začaly v roce 1911. V experimentech in
vitro s některými tkáněmi kuřecího embrya při odstraňování metabolického odpadu a přidávání čerstvého
živného média se Carrelovi podařilo dosáhnout poměrně významného prodloužení délky života těchto tkání
ve srovnání s délkou života kuřete. Pokud metabolické odpadní produkty nebyly odstraněny z tkáňových
kultur, byla detekována zpomalení růstu a buněčná auto-toxicita [A. Carrel. Rejuvenation of cultures of
tissues. J. A. M. A., 57, 1611; 1911; A. Carrel a. A. H. Ebeling. Antagonistic growth principles of serum and
their relation to old age. - J. Exptl Med., 38, 419-425, 1923; A. Carrela. Ch. Lindbergh. The culture of organs.
N. Y., 1938]. Na základě toho Carrel provedl široké zobecnění, že všechny buňky jsou potenciálně
nesmrtelné, a že stárnutí i smrt jsou způsobeny změnami chemického složení tělesných tekutin, které se
projevují v důsledku neúplného odstranění metabolických vedlejších produktů. Věnujme pozornost
skutečnosti, že krevní sérum starších lidí potlačuje růst tkáňových kultur, zatímco krev mladých lidí růst
stimuluje. Carrelovy představy o životě, stárnutí a smrti jsou dobře známy a podány velmi fascinujícím a
přístupným způsobem v jeho knize „Neznámý muž“, publikované v New Yorku v roce 1935. Hypotéza
autointoxikace získala solidní experimentální podporu. Neměli bychom však zapomínat, že všechny tyto
experimenty pouze prokázaly existenci spojení mezi jednotlivými jevy, ale neukázaly jejich příčinnou
souvislost. Až dosud nevíme, zda zvýšení množství škodlivých látek v plazmě starších lidí je způsobeno
některými procesy primárního stárnutí, nebo naopak hromadění těchto látek způsobuje stárnutí buněk.
Experimentálně bylo prokázáno, že ve stárnoucím těle jsou endotoxiny. Zbývá jen zjistit, čím jsou doopravdy
– příčinou stárnutí nebo jeho příznakem.
Je třeba ocenit přínos experimentální biologie, která objasnila velmi důležitou otázku oslabení regenerační
schopnosti těla – jedné z hlavních vlastností změn souvisejících s věkem. V roce 1614 na tuto skutečnost
upozornil lékař Santorio Santorio). [S. Santorio. De medicina statica. Venice, 1614. Cf. M. D. Grmek. Santorio.
Zagreb, 1952]. Mezi jeho aforismy o „statistické medicíně“ (tj. o kvantitativní analýze metabolických
procesů) si zaslouží pozornost: „Proč mohou děti žít déle než staří lidé? Protože je lze častěji aktualizovat“
[S. Santorio. Op. cit., vol. I, 80]. U starších lidí jsou metabolické procesy méně intenzivní, v důsledku čehož
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se snižuje pocení, tělesné tkáně ztrácejí pružnost a regenerační schopnost se výrazně snižuje. Protože se
Santorio pokusil vysvětlit etiologii některých nemocí také změnami v metabolismu a pocením, přirozeně
dospěl k následujícímu závěru: „Stáří je opravdu nemoc, ale trvá dlouho, pokud si tělo zachová schopnost
dobře dýchat“ [S. Santorio. Op. cit., sv. I, 83]. Současník Santoria, anglický kancléř a vynikající filozof F. Bacon
(1561-1626), ve své knize (1623), „Historie života a smrti“, napsal: „Postupem času se zotavení stává
nerovnoměrným“ [F. Bacon. Historia vitae et mortis. London, 1623; History natural and experimental of life
and death, or of the prolongation of life. London, 1650. Cf. F. D. Zeman. Life's later years. J. Mt. Sinai IIosp.,
12, 890, 1945-1946]. Bacon také považoval začátek stáří za důsledek snížení regenerační schopnosti těla. A.
Carrel a P. Lekomt du Noyi pokročili v této záležitosti ještě dále. Studovali hojení experimentálních kožních
lézí u zvířat a lidí různého věku. Zjistili, že míra hojení matematicky závisí na věku. Epitelizace sterilní rány o
ploše 20 cm2 u 10letého dítěte tedy trvala 20 dní a u 60letého muže - 100 dní. Experimentálně bylo
potvrzeno, že rychlost stárnutí těla a orgánů v těle může být různá. Lze předpokládat, že existuje vnitřní
biologický čas, který není přesně totožný s fyzickým časem. Lekomt du Nooy byl toho názoru, že rychlost
hojení experimentálních ran (jinými slovy rychlost regeneračních procesů) lze považovat za kritérium
biologického věku těla [A. Carrel. Physiological time. Science, 74, 618-21, 1931; P. Lecomte du Noiiy. Le
temps et la vie. Paris, 1936. Cf. H. Benjamin. Biologic versus chronologic age. - J. Gerontol., 2, 217–227,
1947].
V letech 1890-1908. Americký embryolog C. S. Minot (1852-1914) založil a formuloval základní principy své
hypotézy biologického stárnutí [C. S. Minot. On the nature and cause of old age. - Harvey Lectures, 1, 230250, 1906; The problem of age, growth and death. A study on cytomorphosis. N. Y., 1908]. Věřil, že stárnutí
je způsobeno zpomalením růstu a oslabující schopností regenerace, a že jedním z nejcharakterističtějších
procesů souvisejících s věkem je změna poměru mezi buněčnou protoplazmou a jádrem (cytomorfóza). Se
stárnutím se relativní objem buněčné protoplazmy vzhledem k jádru zvětšuje. Metabolismus a regenerační
procesy v buňce probíhají nejintenzivněji během embryonálního růstu. Tyto procesy pokračují do
následujících období života, i když jejich kvantitativní vztahy se postupně mění. Z kvalitativního hlediska je
tedy stárnutí stejným biologickým procesem jako vývoj embrya – protože stárnutí začíná okamžitě od
okamžiku početí a smrt organismu je výsledkem silné diferenciace jeho buněk. Myšlenky Minota v roce 1923
byly vyvinuty a doplněny německým patologem Robertem Rösslem (1876-1956) v jeho fascinující písemné
práci o souvislosti mezi vývojem a stárnutím [R. Rossle. Wachstum und Altern. Miinchen, 1923, Cf. D.
Kotsovsky. Robert Rossle and die Alterforschung. - Munch, med. Wochenschr., 99, 1510-1511, 1957].
Carrelovy experimenty s tkáňovými a orgánovými kulturami in vitro daly podnět myšlence, že stárnutí je
způsobeno koexistencí velkého počtu buněk a je nevyhnutelné pouze pro tělo jako celek, zatímco jednotlivé
buňky jsou potenciálně nesmrtelné a mohou zůstat navždy mladé. Německý lékař a zoolog August Weisman
(1834-1915) jako první uvedl na tuto pozici vědeckou základnu [A. Weissmann. Ueber die Dauer des Lebens.
Jena, 1882; Ueber Leben und Tod. Jena, 1884]. Podle jeho názoru jsou jednobuněčné organismy potenciálně
nesmrtelné a nestárnou: umírají násilnou smrtí v důsledku různých vnějších příčin. Stáří a smrt jsou
charakteristické pouze pro metazoa, mnohobuněčné organismy, ale i oni mají určitou složku („zárodečnou
plazmu“), jak to Weismann nazývá, jsou potenciálně nesmrtelné a nepodléhají procesům stárnutí.
Weismanova teorie dělení těla na nesmrtelnou zárodečnou plazmu a slabší somu, publikovaná v roce 1882,
vyvolala živou diskusi, zejména mezi genetiky. V současné době je jeho teorie považována za chybnou,
protože na jedné straně zárodečné buňky, pokud nedochází k oplodnění, umírají stejně jako tělesné –
somatické buňky, a na druhé straně se na tkáňových kulturách ukázalo, že i somatické buňky lze považovat
za potenciálně nesmrtelné.
Hypotéza, že stáří nastává v důsledku disharmonie vývoje společného života velkého počtu buněk, má oporu
v předpokladu, že ve skutečnosti je stáří výsledkem disharmonie jednotlivých buněk, tkání a orgánů.
Mečnikov také považuje buněčnou soutěž za etiologický faktor stárnutí. Vliv buněčné disharmonie na stáří
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je uveden v jeho knize a Ressle. Stáří lze považovat za výsledek počáteční involuce určitých tkání nebo
orgánů. Jde v podstatě o vyjádření myšlenky disproporce jednotlivých složek v mnohobuněčném organismu.
Tato hypotéza byla vědecky potvrzena cytologickými a histopatologickými studiemi ve druhé polovině 19.
století.
Podobné myšlenky, pouze naivně formulované, lze nalézt ve starověkých lékařů. Věřili, že srdce je zdrojem
života a středem „vnitřního tepla“. V tomto prohlášení se však opět projevuje původní opozice orgánu a
organismu. Tato opozice způsobila „nesnesitelnou bitvu“, která pokračovala od doby konfliktu mezi
Knidosovou a Kossovou školou, iatro-fyzikálními a iatro-chemickými teoriemi, sporem mezi Rokitanským a
Virchowem, až po moderní vědecké diskuse. Na základě toho je snadné pochopit, proč Hippokrates a Galen
věřili, že tělo jako celek stárne, a anatomové školy v Alexandrii věřili, že tento proces závisí pouze na jednom
orgánu. Andre du Lawrence (1558–1609) v roce 1597 napsal, že egyptští a řečtí lékaři v Alexandrii považovali
za přirozenou příčinu stárnutí pokles velikosti srdce, které se o dva drachmy ročně zvětšuje do 50 let věku,
a pak postupně ztrácí hmotnost. Lawrence s tímto názorem nesouhlasil, protože vážil srdce seniorů a zjistil,
že mají stejnou váhu jako srdce mladých [A. du Laurens. Discours de la conservation de la vie, des maladies
melancholiques, des catarrhes, et de la vieillesse. Paris, 1597].
Hypotéza primární poruchy srdeční činnosti a krevního oběhu se v 19. století ožila modernější formou.
Mnoho předních lékařů a některých pato-anatomů považovalo arteriosklerózu za příčinu stáří, zejména
koronární a cerebrální arteriosklerózy. „Věk člověka je určován věkem jeho tepen“ - to je aforismus Casalise.
Wally vidí stárnutí v důsledku ukládání vápníku v měkkých orgánech.
Nedávné studie s použitím izotopů (Ca45) ukázaly, že absorpce vápníku měkkými orgány starých zvířat je
skutečně zvýšena a metabolismus je zpomalen. V současné době však vědci opustili myšlenku
arteriosklerózy jako primárního procesu stárnutí. Většina moderních patofyziologů a pato-anatomů
považuje arteriosklerózu za patologickou komplikaci, která se vyskytuje nejčastěji ve stáří, ale která nemůže
být považována za příčinu „normálního stárnutí“. Stejně tak nelze rakovinu považovat za příčinu stárnutí.
Od starověku byl mozek považován za jeden z nejušlechtilejších orgánů. Již v 5. století Alkmeop z Crotonu
napsal, že mozek je středem smyslového vnímání, sídlem paměti a myšlení. Od starověku do 19. století, bylo
čas od času poznamenáno, že stárnutí je primárně způsobeno změnami v mozku. Jednalo se o rozptýlená
pozorování, které lze nazvat spíše radami. Na konci 19. a začátkem 20. století však někteří přední vědci
(Mühlmann, Mečnikov, Ribbert, Rössle, Cerletti, Vogt) tuto myšlenku přijali a rozvíjeli. Stavěli svou teorii na
morfologických pozorováních změn nervových buněk souvisejících s věkem a cytofyziologické teorii, podle
níž jsou neurony nejdiferencovanější a nejreaktivnější ze všech buněk, ale téměř úplně postrádají
regenerační schopnost. Mühlman podrobně vysvětluje koncept sdílený mnoha moderními gerontology,
podle kterého je stáří a přirozená smrt způsobena pigmentovanou atrofií nervových buněk v důsledku
hromadění lipofuscinu („senilní pigment“), škodlivého metabolického produktu [M. S. Mtihlmann. Ueber
die Ursache des Alterns. Wissbaden, 1900; L'etat actuel de la question du vieillissement. - Scientia (Milano),
60, 327-338, 1936; Учение о росте, старости и смерти. Баку, 1926].
Altgaul však tento koncept vyvrátil ve formě, ve které byl, což naznačuje, že lipofuscin může být nejen
odpadem, ale také užitečnou látkou zapojenou do buněčné aktivity. K jeho akumulaci může dojít kvůli
oslabení aktivity stárnoucích buněk, když ztratí schopnost strávit pigment. Nelze s jistotou říci, který z těchto
procesů je primární – hromadění lipofuscinu nebo stárnutí buněk samotných. V dalších studiích byly
nalezeny další různé strukturální změny v buňkách mozkové kůry starých lidí, například pokles počtu
Nisslových tělísek v cytoplazmě nebo zvýšení basofilie jader nebo amitózní (přímé) dělení atd. Nic z toho
změny nelze spolehlivě považovat za primární proces stárnutí. [И. П. Павлов. Полн. собр. соч., изд. 2. М. Л., 1951-1952. Samtliche Werke. Berlin, 1954-1955. Cf. F. M. Thomas. Pavlov's work on higher nervous
activity and its development in the USSR. - Nature, 154, 385-388, 1944; Ж. А. Медведев. Роль нервной
системы в процессе старения организма. Природа, 3, 101-104, 1953].
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Ruský fyziolog I.P. Pavlov (1849-1936) umožnil prostřednictvím rozsáhlých studií podmíněných reflexů
znovu zkoumat stáří v důsledku funkčních poruch vyšší nervové aktivity. Jeho teorii stárnutí teoreticky a
experimentálně vyvinuli ruští vědci L. A. Andreev, L. A. Orbeli, V. K. Fedorov, S. A. Medvedev a [И. П. Павлов.
Полн. собр. соч., изд. 2. М. - Л., 1951-1952. Samtliche Werke. Berlin, 1954-1955. Cf. F. M. Thomas. Pavlov's
work on higher nervous activity and its development in the USSR. - Nature, 154, 385-388, 1944; Ж. А.
Медведев. Роль нервной системы в процессе старения организма. Природа, 3, 101-104, 1953]. Na
mezinárodním kongresu v Meranu v roce 1957 Holanďan J. Groen informoval o teorii, že stáří nastává v
důsledku snížení regulační funkce diencephalonu. Podle Roberta Rössleho jsou stárnutí a přirozená smrt
vyšších organismů způsobeny příliš velkou diferenciací nervových buněk [R. Rossle. Wachstum und Altern.
Miinchen, 1923, Cf. D. Kotsovsky. Robert Rossle and die Alterforschung. - Munch, med. Wochenschr., 99,
1510-1511, 1957]. Nejrychleji stárnoucí tkáně jsou ty, které z důvodu své vysoké diferenciace ztratily
schopnost regenerace. Neurony tedy stárnou nejrychleji a mezenchym nejpomaleji. Stáří lidí je výsledkem
postupné degenerace centrálního nervového systému způsobené ztrátou regenerační schopnosti neuronů.
Tato hypotéza má také slabiny. Pokud by tato teorie byla správná, ty organismy, jejichž buněčná diferenciace
je vyšší a které jsou fylogeneticky na vyšší úrovni, by stárly nejrychleji. To však v přírodě není pozorováno.
Člověk tedy žije déle než všichni savci (s výjimkou velryb, slonů a nosorožců).
Sovětský patofyziolog A. A. Bogomolec (1881-1946) předložil hypotézu, která zcela odporovala konceptům
Rössleho a většiny dalších moderních vědců. Snažil se prokázat, že příčinou stárnutí je retikuloendoteliální
systém, tj. nejaktivnější a nejživotaschopnější mezenchymální tkáň [А. А. Богомолец. Продление жизни.
Киев, 1938; The prolongation of life. Transl. by P. V. Karpovich and S. Blecker, N. Y., 1946. Cf. D. A. Halpern.
Alexander A. Bogomolets. - Amer. Rev. Soviet. Med., 1, 173-175, 1943].
Nelze říci, že po senzační přednášce, kterou předal S.E. Brown-Secar (1818-1894), známý fyziolog a neurolog
v Biologické společnosti v Paříži v červnu 1889, bylo stáří považováno za výsledek primární involuce a
hormonální nedostatečnosti pohlavních žláz. Brown-Secar, který byl v té době ve věku 72 let, uvedl, že po
experimentech na zvířatech se po nějakou dobu sám subkutánně injikoval extrakty z čerstvých varlat psů a
králíků, v důsledku čehož se cítil mladší jak fyzicky, tak psychicky [Ch. E. Brown-Sequard. Des effets produits
chez l'homme par des injections souscutanees d'un liquide retire des testicules frais de cobayes et de chiens,
- Compt. rend. Soc. biol., 41,415-422, 1889].
Skutečná hodnota a význam pozorování Brown-Secara, jakož i pozdější experimenty provedené E.
Steinachem, S. A. Voronovem a dalšími, budou rychle zpochybněny. Tyto experimenty však vedly k hypotéze
o primární úloze pohlavních žláz a jejich hormonů v etiologii stárnutí. Pro potvrzení této hypotézy byl uveden
příklad estrálního cyklu žen, který pokrýval tři úplně jiná období života. Senilní involuce ženského těla začíná
menopauzou a je jasně spojena se snížením endokrinní aktivity vaječníků.
Proto ve 20. století existovaly hypotézy o nástupu stáří kvůli primární involuci některých endokrinních žláz.
A. Laurent tak přiřazuje k takovým žlázám štítnou žlázu, která u starých lidí obvykle atrofuje a vyčerpává se
ve vztahu ke koloidům [A. Lorand. Quelques considerations sur les causes de la senilite. - Compt. rend. Soc.
biol., 57,500-2,1904; Problem of rejuvenation. - Lancet, 1, 189-190, 1931; Das Altern, seine Ursache und
Behandlung, Leipzig, 1932]. Poté, co G. M. Evans a P. A. objevili růstový hormon v roce 1921, a P. E. Smith,
B. Zondek a S. Ashheim objevili gonadotropní hormony v roce 1947, role hypofýzy jako hlavního regulátoru
vzrostla a tato žláza se začala považovat za „biologickou stráž“, která reguluje stárnutí celého organismu.
Rumunský gerontolog K.I. Parhon proto považoval stárnutí za důsledek dystrofických procesů, poruchy
výživových procesů a korelace tkání, k níž dochází hlavně kvůli hormonálním poruchám. Parhon zdůraznil
roli komplexu hypofýzy, nadledvin a štítné žlázy a význam vitamínů a podobných látek při stárnutí [C. I.
Parhon. Batrinetea si tratamentul ei. Bucarest, 1948; Biologia virstelor. Gercetari clinice si experimentale.
Bucarest, 1955].
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V posledním desetiletí učinila experimentální a klinická endokrinologie velké pokroky a vrhla nové světlo na
vznik některých symptomů stárnutí [Cf. M. A. Goldzreher. Endocrine aspects of senescence. - Geriatrics, 1,
226-231, 1946]. Současně se ukázalo, že hlavní problémy gerontologie nelze vyřešit pouze pomocí
hormonálních faktorů, ačkoli mnoho starších příznaků může být spojeno s hypofunkcí pohlavních žláz, štítné
žlázy, nadledvin a zejména hypofýzy. Přesto jsou to všechno jen vedlejší jevy. Atrofie jedné nebo více žláz s
vnitřní sekrecí nezpůsobuje stav totožný s věkem. Již dlouho je známo, že v důsledku kastrace vzniká
eunuchoidismus, nikoli však stáří. Hypofýza kachexie (Simmondova nemoc) způsobuje stav, který se nejvíce
podobá stáří, ale i přes to se od ní velmi liší. Je velmi pravděpodobné, že endokrinní revoluce není příčinou,
ale je výsledkem senilní involuce celého organismu. Snížení hormonální aktivity je pouze vhodnou formou
přizpůsobení se obecnému oslabení metabolického procesu v buňkách. Pro vyvrácení této teorie, stejně
jako důvěry prvních a následných experimentátorů a jejich následovníků, bylo dosud spolehlivě prokázáno,
že stimulace aktivity endokrinních orgánů ve stáří způsobuje katastrofu v životě celého organismu.
Hypotézy týkající se primární involuce některých orgánů jsou vědecky opodstatněné, protože zjevně existují
orgány, které lze považovat za locus minoris resistentiae, tj. místo nejmenší odolnosti vůči škodlivým
účinkům času a primárním procesům stárnutí. Takové zdůvodnění je užitečné pro léčbu a pochopení
některých specifických patofyziologických procesů, které se vyskytují u starších osob. Proto se otázka, co je
příčinou stárnutí těla, dostává do stejně obtížné otázky – jaký je důvod stárnutí jednotlivých orgánů (často
nestejnoměrný), který má za následek stáří nebo smrt, včetně těch předčasných.
Fyzikálně-chemické hypotézy pronikají hlouběji do podstaty těchto problémů. Mnoho neživých systémů
(například koloidní roztoky, radioaktivní látky atd.) jsou také náchylnými k „stárnutí“. Můžeme předpokládat,
že vesmír současně usiluje o rovnováhu energetických potenciálů a stává se každým okamžikem „starším“,
což znamená, že všechno umírá. Rubner (1854-1932) již v roce 1908 poukázal na možnost uvažovat o
procesu stárnutí v důsledku postupné dehydratace tkáňových koloidů [M. Rubner. Das Problem der
Lebensdauer und seine Beziehungen zu Wachstuin und Ernahrung. Miinchen - Berlin, 1908]. Oživuje starý
Galenův koncept, ale v modernější podobě, a říká, že oslabení metabolických procesů je výsledkem
dehydratace koloidů. Podobnosti mezi těmito dvěma hypotézami jsou pozoruhodné. Ale nikdo, ani Rubner,
ani gerontologové a lékařští historici pozdější doby, z nějakého důvodu si této podobnosti nevšimli.
Další zformulování koloidní teorie stárnutí provedli G. Marinesco, O. Lumiere, V. Růžička a J. A. Medveděv.
Marinesco (1863-1938) tedy studoval v roce 1919 schopnost proteinových koloidů spontánně a nepřetržitě
snižovat svůj stupeň disperze a tím dehydratovat. Podle jeho názoru je tento proces příčinou stárnutí živých
protoplazmat [G. Marinesco. Mecanisme chimico-colloidal de la senilite et le probleme de la mort naturelle.
- Rev. sci. (Paris), 1,673-679, 1914; Nouvelle contribution a l'etude du mecanisme de la vieillfsse. - Bull. Acad.
med. (Paris), 111: 761-772, 1934]. Lumiere ukázal nesporné spojení mezi počátkem koloidního zrání a
stárnutí protoplazmy [A. Lumiere. Theorie colloidale de la biologie et de la pathologie. Paris, 1922; Senilite
et rajeunissement. Paris, 1932]. Pokoušel se také vysvětlit různé patologické změny, například anafylaxi,
změny imunity, zánětlivé procesy atd. Růžička (1870-1934) navrhl termín „hystereze“, pro vlastnost koloidů
spontánně se stát stabilnějšími, koncentrovanějšími a přičemž ztrácejí schopnost zadržovat vodu [V.
Ruzicka. Beitrage zum Studium der Protoplasmahysteresis und der hysteretischen Vorgange, I. Die
Protoplasmahysteresis als Entropieerscheinung. - Arch. mikr. Anat., 101, 459-482, 1924].
Pro vysvětlení procesu stárnutí byla velká pozornost věnována fyzikálním vlastnostem buněčných membrán.
V poslední době T. B. Robertson, D. Reichinshtein a další předefinovali fyzikálně-chemické procesy stárnutí
živých molekul a buněčných systémů. [T. B. Robertson. The chemical basis of growth and senescence.
Philadelphia, 1923; D. Reichinstein. Das Problem des Alterns und die Chemie der Lebensvorgange, 2nd ed.
Zurich, 1940; A. de Gregorio Rocasolano, Physikalisch-chemische Hypothese iiber das Altern. Kolloidchem.
Beih., 19, 441–476, 1924; N. R. Dhar. Old age and death from a chemical point of view. - J. phys. Chem., 30,
378-82, 1926; H. Lampert. Die kolloidchemische Seite des Alterns und ihre Bedeutung fur die Entstehung
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und Behandlung einiger Krankheiten. - Z. Alternsforsch., I, 96-114, 1938].
Nicméně všechny fyzikálně-chemické hypotézy stárnutí jsou předmětem ostré kritiky, protože nemohou
vysvětlit, proč procesy molekulárního stárnutí neovlivňují oplodněné zárodečné buňky. Neexistuje žádný
důvod k tomu, aby byla vytvořena analogie mezi stárnutím živé plazmy a stárnutím neživých koloidních
systémů, protože živá hmota se neustále aktualizuje. Protoplazma je dynamický systém ve srovnání s
neživými koloidními systémy, které jsou ve své podstatě statické. V živém organismu každá molekula existuje
pouze po určitou dobu a je nahrazena jinou. Tento cyklus živé hmoty pokračuje nepřetržitě. U neživých
koloidních systémů se děje něco úplně jiného: tyto systémy se stávají ze stabilních molekul, mění se pouze
jejich vztah. Neživé struktury „stárnou“ jako živé organismy; neničí se a neobnovují se z nových součástí. Je
proto velmi pravděpodobné, že stárnutí živé hmoty, byť do jisté míry podobné stárnutí neživých struktur,
se řídí zvláštními zákony. Hystereze protoplazmatických koloidů se liší od hystereze neživých koloidních
systémů. Živá hmota není uzavřený systém, usilující o zvýšení vnitřní stability, ale otevřený dynamický
systém, ve kterém hystereze i jiné změny jsou v podstatě výsledkem neúplného molekulárního zotavení.
Nedávné studie s použitím značených atomů a radioaktivních značek ukázaly, že cirkulace živé hmoty je
rychlejší, než se dříve myslelo, a současně její rychlost ve stáří klesá. Proto lze stárnutí považovat za
specifický biologický proces, který je výsledkem nedostatečného a vždy pomalejšího získávání nejen
makroskopických a mikroskopických, ale také molekulárních struktur.
Sovětský vědec A.V. Nagorny a jeho spolupracovníci (Bulankin, Nikitin a další) předložili komplexní chemickobiologickou teorii stárnutí. Podle těchto vědců je stárnutí způsobeno intracelulární diferenciací živé hmoty.
Nestabilní proteiny protoplazmy nejsou úplně regenerovány, ale postupně produkují stabilnější, ale méně
vitální stav. Během stárnutí se zvyšuje poměr mezi metaplazmatickými a aktivními protoplazmatickými
strukturami. Nagornyho teorie byla nedávno kritizována Medveděvem, který tvrdí, že stárnutí je spíše
výsledkem některých specifických biologických procesů inaktivace metabolismu než výsledkem spontánních
fyzikálních a chemických změn [А. В. Нагорный. Проблемы старения и долголетия. Харьков, 1940;
Старение и продление жизни. М., 1950. Теоретические выводы Нагорного подверг критике Ж. А.
Медведев в статье: "Теория проф. А. В. Нагорного о старении организма)). Физиол. журнал, 38, № 4,
523–529, 1952]. Jugoslávský patofyziolog A. Zupančič zastává podobné názory a věří, že struktura živých
organismů během jejich fungování se neustále mění, kolabuje a obnovuje současně, a že v podstatě stárnutí
je pomalá ztráta schopnosti opravit neustále se měnící struktury. Postupem času se starý organismus stává
čím dál méně podobný sobě samému, postupně ztrácí příznaky živé bytosti a přistupuje ke státu
připomínajícímu neživý systém. [A. O. Zupancic. Uvod u opstu patofiziologiju coveka (Introduction to the
general pathophysiology of man). Beograd, 1952].
Ve 20. století se opět stala populární stará teorie, podle níž stárnutí stimulují škodlivé účinky vesmíru. Nyní
se však do vysvětlení nezahrnují ani božstva, která chtějí potrestat smrtelníky, ani podpůrné astrologické
vlivy nebeských těles (středověký koncept: stáří je vliv planet na lidské tělo). Kunze v roce 1933 předložil
hypotézu o škodlivých účincích kosmických a jiných částic záření, které neustále bombardují živé organismy
a ničí jádra jejich buněk [Kunze. Forschung und Fortschritte, 9, 25, 1933. Cf. M. Burger. Op. cit.]. Podobná
teorie byla vyvinuta v roce 1957 radiologem G. Fileem, podle kterého může být stáří způsobeno akumulací
ireverzibilních poruch způsobených spontánními somatickými mutacemi pod vlivem různých mutagenních
látek, zejména ionizujícího záření. Stáří lze považovat za výsledek boje mezi vlivem škodlivých faktorů a
stabilitou těla. Velmi zajímavé matematické vyjádření této pozice dal německý fyziolog A. Putter v roce 1921.
Analýzu těchto prací provedli biochemik K. Misher a lékař G. Šlomk [A. Putter. Lebensdauer und
Alternsfaktor. - Z. allg. Physiol., 19, 9-36, 1921. Cf. K. Miescher. Op. cit., and G. Schlomka. Ueber Ziele und
Wege klinischer Alternsforschung. Festschrift M. Burger. Leipzig, 1955, 3-29]. Tento koncept říká, že stárnutí
a smrt organismu, stejně jako rozklad radioaktivních látek, se řídí podobnými matematickými zákony.
Většina hypotéz 20. století spojuje procesy stárnutí s fyzikálními zákony nevratnosti řady procesů a s fyzickou
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tendencí zvyšovat poruchu mezi molekulami. V roce 1924 tedy český fyziolog Růžička důrazně upozornil, že
hysterezi protoplazmy lze považovat za důsledek termodynamického zákona entropie [V. Ruzicka. Beitrage
zum Studium der Protoplasmahysteresis und der hysteretischen Vorgange, I. Die Protoplasmahysteresis
als Entropieerscheinung. - Arch. mikr. Anat., 101, 459-482, 1924].
V roce 1951 švédský biochemik G. von Euler navrhl, že stáří je výsledkem zvýšení entropie hormonálních
reakcí, zejména makromolekul hormonů hypofýzy. Termín „entropie“ se chápe jako anarchie určitých
procesů, tendence k narušení. Ve své hodnotné knize o biologii stárnutí, publikované v roce 1956, A.
Comfort píše, že ze všech obecných teorií stárnutí je nejspolehlivější teorií teorie navržená Bidderem. Podle
Biddera senilní období není součástí přirozeného vzorce života zvířat, nýbrž spíše anarchistickým
fenoménem, který navazuje na skutečnost, že tento model již byl realizován. Komfort to říká takto: „Stáří je
typický vedlejší proces, ale ne jako součást programu, ale oslabení síly, která tento program řídí“ [V. Ruzicka.
Beitrage zum Studium der Protoplasmahysteresis und der hysteretischen Vorgange, I. Die
Protoplasmahysteresis als Entropieerscheinung. - Arch. mikr. Anat., 101, 459-482, 1924].
Ve 30. letech minulého století bylo objeveno, že celé chromozomy a jejich fragmenty se v buňkách chovají
odlišně. Zlomené chromozomy se navzájem slučují, přeskupují a vyznačují se nestabilitou. Současně bylo
navrženo, že takové rozdíly jsou způsobeny přítomností speciálních nukleotidových sekvencí na koncích
chromozomů.
Koncové části chromozomů – telomery byly objeveny v padesátých letech 20. století. Telomery opakovaly
sekvence a sady speciálních proteinů, které s těmito opakováními interagovaly, a uspořádaly je zvláštním
způsobem v prostoru, čímž vytvořily nukleoproteinový komplex – telomerický heterochromatin. Potom se
předpokládalo a následně prokázalo, že v eukaryotických buňkách je genetická informace uložena v
lineárních molekulách DNA – v chromozomech. Během dělení buněk jsou informace kopírovány a přenášeny
do následujících buněčných generací. Nejprve však nebyly známy funkce telomer, stejně jako nebyla známa
sekvence jejich nukleotidů.
V roce 1955 V. Kuhn spojuje nástup stáří se změnami v syntéze opticky aktivních látek v těle. Podle fyzických
zákonů se optická čistota určitých látek v těle mění, racemizace postupuje, zatímco přítomnost optických
antipodů určitých látek vážně narušuje metabolismus, a tím působí škodlivé účinky na tělo [W. Kuhn.
Optische Aktivitat und Begrenztheit der Lebensdauer. - Z. Altersforsch., 1. 325-41, 1939; Mogliche
Beziehungen der optischen Aktivitat zum Problem des Alterns. - Experientia, II, 429–436, 1955].
Arthur Kornberg (Arthur Kornberg) a jeho kolegové v roce 1955 zahájili hledání enzymu, který syntetizuje
DNA. V roce 1956 bylo toto hledání úspěšné a byl objeven enzym DNA polymeráza, který zajišťuje zdvojení
molekul DNA.
V roce 1961 Leonard Hayflick v důsledku svých vlastních laboratorních pozorování zjistil, že buňky mají
hranice z hlediska počtu dělení. Hranice počtu dělení somatických buněk je spojena se zkrácením délky
telomer. Tato hranice se nazývá Hayflickův limit (Hayflick limit). O něco později byl tento limit nalezen v
kulturách všech zcela diferencovaných lidských buněk.
Na počátku 70. let bylo navrženo, aby enzym DNA polymerázy fungoval. Bylo navrženo a následně objeveno,
že aby mohl tento enzym začít pracovat, musí se navázat na primer syntetizovaný jiným enzymem – krátkým
fragmentem RNA, sedídí na řetězci DNA, a který je následně odstraněn. V tomto případě se DNA polymeráza
může pohybovat podél řetězce DNA pouze jedním směrem - od 5'-konce k 3'-konci. Výsledkem je, že DNA
polymeráza nemůže zcela kopírovat celou molekulu DNA, protože na jednom z konců, ke kterým se váže,
musí zůstat nezkopírovaný fragment. Poprvé věnovali pozornost nezávisle na sobě Alexeju Matveevičovi
[Оловников А.М. 1971. Принцип маргинотомии в матричном синтезе полинуклеотидов // Доклады АН
СССР. Т. 201. С. 1496-1499; Olovnikov A.M. 1973. A theory of marginotomy. The incomplete copying of
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template margin in enzymic synthesis of polynucleotides and biological significance of the phenomenon //
Journal of Theoretical Biology. V. 41. P. 181-190] и Джеймс Уотсон [(Watson J.D. 1972. Origin of
concatemeric T7 DNA // Nature New Biology. V. 239. P. 197-201].
V 70. letech 20. století byly během výzkumu telomer některých organismů objeveny opakující se sekvence.
A ještě důležitější byl Olovnikovův koncept existence enzymu, který může kompenzovat „problém terminální
nedostatečné replikace“.
Další experimenty provedené Jackem Shostakem ukázaly, že fragmenty cizí DNA zavedené do kvasinkových
buněk jsou schopné se zdvojnásobit, ale na rozdíl od vlastní DNA kvasinek neexistují v dělících se buňkách
dlouho. A Elizabeth Blackburnová ovládla techniku sekvencováni DNA vyvinutou v té době (čtení
nukleotidové sekvence) a stanovila, která sekvence byla opakována na koncích chromozomů v ciliatech.
V roce 1980 Shostak a Blackburnová experimentálně ukázali, že telomery chrání své vlastní chromozomy
před degradací během opakovaného dělení buněk. Shostak a Blackburnová po Olovnikovovi naznačili, že
prodloužení telomery je zajištěno specifickým enzymem. Hledání tohoto enzymu začalo.
V roce 1984 byla Carol Graderová schopna ho izolovat a v roce 1985 Graderová a Blackburnová poprvé
popsali vlastnosti enzymu, který objevili. Objevený enzym (ferment) nazvali telomeráza.
Oficiálně byl tento enzym „objeven“ až po jeho úplné izolaci a čištění v roce 1987. E. Blackburnová a C.
Graderová zjistili, že sestává nejen z proteinu, ale také z RNA, která obsahuje stejnou sekvenci jako telomera.
RNA tedy slouží jako templát pro budování telomer, zatímco proteinová složka enzymu je nezbytná přímo
pro enzymatickou aktivitu. Telomeráza prodlužuje telomerovou DNA a poskytuje platformu, která zase
umožňuje DNA polymerázám kopírovat chromozom.
V roce 2009 získala Elizabeth Blackburnová, Carol Graderová a Jack Shostak Nobelovu cenu za fyziologii nebo
medicínu za objev, jak telomery a enzym telomerázy chrání chromozomy.
Další studie v mnoha laboratořích ukázaly, že se buňky bez telomerázy dříve nebo později přestanou dělit a
začnou umírat. Takže, jak navrhl O. M. Olovnikov, telomery se ukázaly být důležitým nástrojem pro regulaci
stárnutí. A objevující se teorie telomerického stárnutí buněk se stala vedoucím konceptem, který nejlépe
vysvětluje mnoho základních procesů stárnutí.
Existuje více než 200 různých teorií o příčinách a povaze stárnutí. Většina z nich může být propojena a
doplněna. Je však třeba si předem uvědomit, že dnes takový složitý proces, jako je stárnutí, nelze vysvětlit
jedním důvodem, například atrofií genitálií nebo jiných endokrinních žláz, změnami v buňkách centrálního
nervového systému, otravou střevními toxiny, hromaděním škodlivých produktů buněčného metabolismu,
cytomorfózou a oslabováním výměnné a regenerační schopnosti, hysterezí koloidní protoplasmy, ukládáním
vápníku a arteriosklerózou krevních cév, kosmickým zářením, zvýšenou entropií atd. Žádná z hypotéz
stárnutí organismu tento problém nevyřeší jako celek. Místo vysvětlení biologických procesů stárnutí z
jednoho důvodu musíme tedy stárnutí považovat za kolektivní komplex mnoha vnějších a vnitřních faktorů.
A ačkoli odpověď na otázku „Proč tělo stárne?“ dosud nebyla nalezena - z vědeckého a praktického hlediska
by byla lepší otázka „Jak vznikají a pokračují určité procesy stárnutí?“.
Před posouzením tohoto komplexu příčin a procesů stárnutí, jak již bylo dnes zmíněno, který je nejtěsněji
zastoupen v telomerické teorii stárnutí, zvažujeme další běžně používané teorie stárnutí.
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Teorie stárnutí
Entropická teorie stárnutí
Lidé si zpočátku ani nemysleli, že stárnutí je problém, který je třeba řešit. Koneckonců, stárnutí je samo o
sobě jev. Nejenom, že živé organismy stárnou, ale také oceány a hory, planety a hvězdy, galaxie a samotný
vesmír ... Za pár milionů let se hora může stát prachem a za pár miliard let Slunce vyhasne. Absolutně
všechno stárne. Organismy stárnou, protože to vyžaduje povaha fyzického vesmíru. Život ve vesmíru závisí
na jeho uspořádání, struktuře a organizaci. Naopak, pokud nastane příliš mnoho chaosu, život se nebude
moci sám o sebe postarat.
Mnoho specifických teorií spadá pod obecný koncept stárnutí entropie. Tyto teorie tvrdí, že nejjednodušší
fakt života, že všechno má mez únavy a opotřebení, je dostačující k vysvětlení procesu stárnutí.
Zde jsou příklady některých z těchto teorií:
• Teorie vzájemného průniku říká, že jakékoli stárnutí je způsobeno skutečností, že se molekuly v průběhu
času vážou a protínají, což narušuje jejich normální fungování.
• Glykační teorie redukuje veškeré stárnutí na účinky glykačních koncových produktů (CNG). Podle této
teorie se molekuly glukózy neustále vážou na proteinové molekuly, což způsobuje hromadění odpadu v těle
a v důsledku toho ztrátu funkčnosti.
• Existuje mnoho dalších nápadů a vysvětlení, podobných teorii, které označují příčinu stárnutí za akumulaci
různých jiných odpadů, například pigmentovaného lipofuscinového lipidu, jehož akumulace je pozorována
v mnoha stárnoucích buňkách.
• Jednou z nejpřitažlivějších variací na toto téma je zvažování poškození ne obyčejných molekul a enzymů,
ale nejdůležitější sady molekul pro živé buňky - DNA. Tyto teorie tvrdí, že v průběhu času DNA postupně
hromadí poškození sama v sobě, a to jí brání v produkci nejdůležitějších proteinů. Buňka se postupně stává
méně funkční, začíná stárnout, a nakonec úplně umírá.
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I když všechny tyto teorie jsou založeny na pevném základě, že k poškození dojde nevyhnutelně v čase,
molekuly se vážou, odpad se hromadí a DNA se poškozuje, tyto teorie podceňují neuvěřitelnou sílu a
schopnost regenerace buněk. Ano, je pravda, že některé buňky v našem těle stárnou a stávají se
bezcennými, ale zároveň je tu ještě jedna věc - jiné buňky ve stejném těle a ve stejnou dobu, a dokonce i
stejná skupina (diferenciace), zůstávají zcela zdravé, žijí a reprodukují se bez jakýchkoli omezení. A to vše se
děje navzdory kosmickým paprskům a změnám prostředí, hromadění odpadu a působení toxických zátěží.
Po miliardy let byl veškerý život na Zemi jednobuněčný a tyto jednotlivé buňky se mohly množit tolikrát,
kolikrát bylo potřeba. V tomto okamžiku není možné přesně stanovit, zda tyto buňky stárnou nebo ne. O
tomto tématu můžete dlouho diskutovat a dávat spoustu argumentů a protiargumentů, ale je jasné, že s
každým reprodukčním cyklem, s každým buněčným dělením byly „biologické hodiny“ nově vznikajících
mladých buněk restartovány. Proto živé organismy opravují a nahrazují své komponenty úžasnou rychlostí.
Po takové regeneraci jsou dceřiné buňky mladé a zdravé. Jednobuněčné organismy to dělají. Zákon entropie
navíc není vůbec porušen. Je to proto, že Země není uzavřený systém a neustále přijímá světlo a energii od
Slunce. Jaderné reakce uvnitř Slunce vytvářejí entropii obrovskou rychlostí a živé organismy na Zemi
používají tuto sluneční energii k udržení jejich existence. Neexistuje žádný takový fyzický zákon, který by
100% říkal, že žádný organismus, za podmínek planety Země, nemůže žít a vzkvétat donekonečna - alespoň
tak dlouho, dokud svítí slunce. Pozoruhodným příkladem tohoto tvrzení je schopnost prosperovat a zůstat
naživu po neurčitou dobu nejen pro jednobuněčné organismy. Dnes na Zemi známe mnoho živých
organismů, které stárnou velmi, velmi pomalu, a některé z nich dokonce vědí, jak zvrátit stárnutí a mají
„schopnost nesmrtelnosti“ - jedná se o medúzy Turritopsis dohrnii
a Hydra.

Turritopsis dohrnii
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Hydra

Turritopsis dohrnii se dokáže vrátit do stavu polypu (prvoka). To znamená, že ví, jak vrátit stárnutí zpět do
první fáze životního cyklu, a pak začít znovu stárnout. Experimenty v laboratoři ukázaly, že medúzy se v
jakémkoli stádiu života mohou "vyvíjet" v opačném směru a tento proces lze opakovat mnohokrát do
nekonečna!

Tato schopnost změnit životní cyklus je pozorována jako reakce na nepříznivé životní podmínky (instinkt k
přežití). Pokud se něco v životě Turritopsis dohrnii pokazí, může se vždy vrátit do svého „dětství“ a zkusit to
znovu. V současné době je to jediný živý organismus známý člověku na Zemi, který má potenciál
transformace, který je v celém zvířecím světě bezkonkurenční.
V laboratoři se všechny pozorované medúzy dokázaly vrátit do stavu polypa, i když za přírodních podmínek
vědci nemohli takové znovuzrození pozorovat. Musím říct, že udržování nesmrtelné medúzy v umělých
podmínkách je velmi složitá záležitost. V současné době pouze jeden vědec, Shin Kubota z Kjótské univerzity
(Japonsko), dokázal dlouhodobě udržovat skupinu medúz. Podle tohoto vědce se jeho kolonie za více než 2
roky úplně regenerovala 10krát. Experiment pokračuje i nyní.
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Živočichové rodu hydra podobně nestárnou. Daniel Martinez v roce 1997 experimentálně vědecky dokázal
hypotézu teoretické nesmrtelnosti hydry. Jeho experiment trval asi 4 roky a nevykazoval žádnou úmrtnost
mezi 3 skupinami hydry v důsledku stárnutí. Předpokládá se však, že „nesmrtelnost“ hyder přímo souvisí s
jejich vysokou regenerační schopností [Martinez, D.E. (1998) «Mortality patterns suggest lack of senescence
in hydra.» Experimental Gerontology 1998 May;33(3):217-225].
Mezi pomalu stárnoucí druhy zvířat patří:
• Mořský ježek, velcí krabi, ústřice a perla muškátová (bezobratlí)
• Platýs, jeseter, štika, žralok, severní druh mořského vlka (ryby)
• Ropucha, želva obrovská, krokodýl (obojživelníci)
• Albatros, guillemot, havran (ptáci)
• Největší druhy velryb, nahý krtek-krysa, a také krtci, netopýři a někteří další (savci)

Shrnutí tohoto bloku
Existuje celá kategorie teorií, které se pokoušejí vysvětlit stárnutí entropií a popisují ji z hlediska únavy,
opotřebení, poškození a hromadění odpadu. Tyto teorie lze akceptovat částečně, protože neposkytují úplné
vysvětlení. Je fakt, že některé buňky a organismy umírají kvůli entropii, zatímco jiné ne. To jasně potvrzují
medúzy Turritopsis dohrnii a hydra, jakož i některá další zvířata, čímž „podkopávají“ integritu entropické
teorie stárnutí. Je třeba tedy tématu porozumět podrobněji a hlouběji.

Vitalistická teorie stárnutí
Vitalismus (z latiny vitalis - vitální, žijící) tvrdí, že vysvětlení celého života není omezeno na výskyt jakýchkoli
fyzikálních a chemických jevů. Ve všech živých věcech také působí zvláštní „vitalita“. Vitalismus je velmi starý
koncept a jeho kořeny sahají až do klasického starověku. Před mnoha staletími se u osvícených lidí té doby
pravidelně objevovaly ideje, že stárneme, protože „v nás něco končí“. Tato teorie byla nazývána vitální teorií
stárnutí. Bylo to popsáno v spisech starověkých Řeků, například Aristotela, Hippokrata nebo Galéna.
Podstatou vitalismu bylo, že stárneme kvůli skutečnosti, že něco v nás trvá jen určitou dobu, a pak umřeme.
To je něco, co se označuje jako druh „životní jiskry“, ke které dochází v době početí a dává život živé hmotě,
a v průběhu času nebo protože tato „životní jiskra“ přestane hořet, se proměňujeme v neživou hmotu.
„Životní jiskra“ je podporována „životní silou,“ která je regulována vnějšími faktory. Taková prohlášení lze
často nalézt v předkřesťanském období. Například v dílech největšího vědce své doby, filozofa, politika,
astronoma, geografa, historika a učitele - Posidonia. Předpokladem jeho tvrzení bylo, že „životní sílu“ po
„počínající jiskře“ všem živým věcem na Zemi dává slunce.
Na začátku 18. století německý lékař a chemik Stahl vyvinul v medicíně vitalistickou teorii známou jako
animismus (z latiny anima - duše, duch). Podle Stahla je pro živý organismus hlavní věcí jeho duše. Je to ona,
kdo ovládá celé tělo a nedovoluje jeho rozpad.
V 19. století došlo k vynikajícím objevům chemie a fyziky a vitalisté začali rychle ztrácet své příznivce.
Například v roce 1828 Wohler syntetizoval močovinu z anorganických látek, což je organická látka
živočišného původu obsahující dusík. To bylo v rozporu s vitalistickým tvrzením, že organická hmota může
vzniknout pouze pomocí „životní síly“. A v roce 1897 Buchner získal enzymový extrakt z kvasinek a provedl
fermentaci cukrů v bezbuněčném systému, tedy také bez „vitality“, čímž vyvrátil tvrzení slavného
francouzského mikrobiologa Louise Pasteura, který věřil, že rozklad cukru (fermentace, dýchání) - je zvláštní
vlastnost daná „životní silou“ živým buňkám.
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Hlavní ranou vitalismu byl objev Rubnera, který na počátku 20. století prokázal, že zákon zachování energie
platí také v organickém, živém světě. To vedlo k tomu, že na počátku 20. století byly pojmy „životní síla“,
také nazývané „elan vital“, „životní jiskra“ nebo duše, moderní vědou jednoduše vyřazeny z důvodu
nedostatku empirických důkazů a v některých případech jen logiky.
Je však třeba říci o pozitivním významu vitalismu. Ten především spočíval v podnětné práci na studiu
biologických informací o nově vznikajících vlastnostech poměrně složitých systémů. Určité a dosud
nevysvětlitelné specifické vlastnosti živých věcí nejsou moderní vědou popírány, ale jsou prezentovány jako
přirozená akce pro nejsložitější organizovanou hmotu. Lze říci, že je to určitá prahová úroveň složitosti
organických makromolekul. Zaprvé se to týká proteinů a nukleových kyselin, které jsou „příčinou“ a řídí a
regulují život samotný i jeho kvalitu. Porozumění této „kvalitativní specifičnosti“ je dalším úkolem odborníků
a je k tomu zapotřebí spolehlivých znalostí. V současné době je obecný názor genetiků takový, že vidí život
pouze jako organizovanou matici obsaženou v samotných genech. A pokud chcete, můžete tuto matici
nazvat „životní silou“ [R. F. Weir, ed., Genes and Human Self-Knowledge (1994) P. 37].

Všechna taková vysvětlení tzv „životní síly“ lze obecně nazvat hypotézami „pomíjivosti života“.
Nejviditelnějším z těchto vysvětlení je „hypotéza tlukotu srdce“. Jeho hlavní podstatou je, že v každém živém
tvoru je přísně omezen počet srdečních úderů. Pokud nezohledníte všechny doprovodné životní faktory a
okolnosti, pak srdeční rytmus, který se blíží ke své kritické hranici, vytvoří podmínky pro stárnutí těla, a když
dosáhne určitého limitu, zemře. Pokud vezmeme tuto teorii jako základní, můžeme částečně vysvětlit jednu
z nejzjevnějších anomálií stárnutí - to znamená, že ne všechny organismy stárnou stejnou rychlostí.
A ačkoli teorie „životní jiskry“ a „životní síly“ není dodnes uznávána, stojí za upozornění a neuvést ji do
zapomnění. Udržování těchto konceptů je usnadněno velmi velkými a dosud nevyřešenými obtížemi při
pochopení principů mozku, vektorů embryonálního vývoje a řízené a „účelné“ povahy biologické evoluce.
Proto „obecná myšlenka“ této teorie zůstává. Prostě převzala modernější formy a interpretace.

Shrnutí tohoto bloku
Hlavní mylná představa ve vitalistických diskusích o procesu stárnutí, která vychází ze skutečnosti, že
důležitá složka končí v těle (bez ohledu na srdeční rytmus, mitochondrie nebo hormony), je, že po takovém
zdůvodnění okamžitě vyvstanou některé otázky, na které v rámci této teorie nelze odpovědět:
• Co je tedy v tomto případě příčinou stárnutí?
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• Pokud je stárnutí způsobeno změnami mitochondrií - co pak tyto změny způsobí? (budeme mluvit o
mitochondriích a procesech v nich, které vedou ke stárnutí podrobněji o něco později)
• Pokud je stárnutí způsobeno omezeným počtem tepů srdce - jak, proč a proč je takové omezení
naprogramováno pro každého jednotlivce?
• Pokud je například stárnutí způsobeno funkční ztrátou endokrinního systému, například, když ztratí klíčová
endokrinní žláza svou vitalitu - co to způsobuje této klíčové žláze?
• Stárnutí je pro každého jiné - co tedy reguluje nebo řídí toto omezení?

Evoluční a druhově specifické stárnutí
Tato teorie vznikla, když Russell Wallace, slavný evolucionista, který pracoval s Darwinem, předložil
myšlenku, že dlouhověkost převyšující věk potomstva není pro druh prospěšná. Děti a rodiče soutěží o
zdroje. Takové tvrzení může podpořit myšlenku geneticky programovaného stárnutí. Dalším argumentem
ve prospěch geneticky programovaného stárnutí je například naprogramovaná a kortikosteroidem
zprostředkovaná sebezničení lososa po tření. Ale jak poznamenal biolog Herman Medawar: „Kdyby nebylo
stárnutí, nebylo by třeba rozmnožování.“
Široký rozsah života různých druhů se zdá být přesvědčivým důkazem, že stárnutí je určeno geneticky. Slon
žije 10–20krát déle než myš, ale během svého života má stejný počet srdečních úderů. Je to tak, že slon má
30 úderů za minutu a myš má 300. Oba tyto druhy dělají 200 milionů respiračních pohybů. Oba mají
metabolický potenciál asi 200 kcal (je také charakteristický pro jiné savce, ale u lidí je to přibližně 800 kcal,
protože lidský mozek používá více energie než jakýkoli jiný orgán). Gerontologové, kteří porovnávali střední
délku života různých druhů, vysvětlují tento rozpor tím, že u primátů je korelace střední délky života a váhy
mnohem správnější než korelace střední délky života s mozkovou hmotou.
Dlouhá životnost ovlivňuje také významná druhová charakteristika a zranitelnost predátorů. A konkurence
jednotlivců jednoho druhu o partnery a životně důležité zdroje je ještě důležitější než dravci a jiná nebezpečí.
Evoluční síly umožňují rozvoj silnějších a stabilnějších jedinců. V některých případech to také znamená
nechat co nejvíce potomků. Přežití genů je nejlépe dosaženo zvýšením dlouhověkosti a doby reprodukce u
„reprodukčně úspěšných“ dospělých. Zvířata s dobře navrženými klecemi mohou žít několik století.
Mimochodem, lidské kmenové buňky mohou teoreticky žít stovky až tisíce let, pokud zvýšíte produkci
enzymů pro opravy DNA a telomerázy a také kontrolujete působení antioxidačních enzymů!

Shrnutí tohoto bloku
Pokud je stárnutí produktem evolučních sil, pak musí být programovatelné. Většina živých organismů ale
umírá na nehody, konflikty a nemoci a za těchto podmínek se zdá pochybné, že stárnutí je předurčeno
evolucí. Na druhé straně, již od raných stádií stárnutí, schopnost přežít klesá. Možná takto dochází k
evolučnímu výběru proti „starým osobám“.
Ačkoli evoluční biologové provádějí experimenty s umělým výběrem, aby určili roli evoluce při určování
délky života, bohužel jsou takové všestranné studie prováděny pouze na laboratorních modelech. Takové
studie u lidí jsou velmi obtížné z biologických důvodů, protože je nemožné plně sledovat tolik generací lidí.
Pokud mluvíme o teorii evolučního a druhově specifického stárnutí, musíme přiznat, že to není příliš
specifické a dnes je zobecněním mnoha dalších teorií, i když se objevila dříve než například teorie volných
radikálů nebo telomerázová teorie.

Teorie volných radikálů
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Jednou z moderních oborů vitalistické teorie stárnutí, která si zaslouží pozornost, je teorie volných radikálů.
Tato teorie prohlašuje, že stárnutí nastává v důsledku poškození v buňkách hromadícího se v čase, která
byla způsobena volnými radikály [Harman D. The aging process. // Proceedings of the National Academy of
Sciences of the United States of America. - 1981. - Vol. 78, no. 11. - P. 7124-7128]. Tuto teorii předložil
Denham Harman v roce 1956. Zastánci této teorie se domnívají, že hromadění poškození v důsledku
vystavení tkání volným radikálům a oxidačnímu stresu vede k tkáňovému poškození v závislosti na věku, ke
karcinogenezi nebo ke stárnutí. Volné radikály mohou také poškodit nukleové kyseliny, proteiny a lipidy.
Teorie volných radikálů má obrovské množství horlivých stoupenců a stejně tolik horlivých odpůrců. Internet
a další zdroje jsou přeplněny informacemi o volných radikálech. Slavná biomedicínská databáze PubMed
obsahuje 164567 (!) článků o volných radikálech. Výzkumy tohoto problému jsou prováděny v mnoha
vědeckých centrech po celém světě. Množství informací je tak velké, že není možné vše zkontrolovat.
Nicméně v tomto materiálu provedeme takový obecný sestřih týkající se tohoto tématu v souvislosti se
stárnutím organismu.
Co jsou tedy tyto volné radikály?
Představte si jádro atomu, který je obklopen elektronickými orbity, z nichž každý obsahuje maximálně 2
elektrony s různými kvantovými čísly spinu. Atom vodíku má jeden vnější orbitální atom, atomy dusíku,
uhlíku a kyslíku mají každý 4 vnější orbity, které zachycují 8 elektronů. Atomy jsou stabilnější, když jsou jejich
orbity plné elektronů. Volné radikály jsou vysoce aktivní molekuly nebo atomy, které mají nepárové
elektrony na vnějším orbitu.

Volné radikály se vyskytují přirozeně. Je to vedlejší účinek metabolismu, zejména toho, který se vyskytuje v
našich mitochondriích.
Mitochondrie jsou „energetické stanice“ buněk. Stejně jako výkonné jaderné reaktory produkují
mitochondrie velké množství energie. Stejně jako v jaderných reaktorech produkují také mnoho
nebezpečného odpadu. Jak jsou tyto reaktory uspořádány?
Mitochondrie vypadají jako protáhlé váčky uvnitř buňky, oddělené od zbytku jejího obsahu dvěma tenkými
membránami. Tyto membrány jsou složeny z lipidů a hydrofobních proteinů (mastných, ve vodě
nerozpustných molekul) a jsou hlavním a velmi důležitým prvkem v procesu „buněčného dýchání“. Vypadají
jako tenké olejové filmy, které jsou nepropustné pro většinu ve vodě rozpustných molekul a iontů.
Mitochondriální membrány hrají klíčovou roli v buněčném životě. Vnější mitochondriální membrána je
hladká a vnitřní má velké množství záhybů. Takové podivné uspořádání membrán je nezbytné pro to, aby
mitochondrie zvětšovala plochu vnitřní membrány. Zejména v této membráně, složené z pevného tuku,
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existují proteinové enzymy, které provádějí dýchání, tj. oxidaci živin.
Respirační enzymy fungují jako miniaturní pumpy. Spalujíce "palivo", enzymy pumpují elektrony z jedné
strany membrány na druhou a vodíkové ionty jsou pumpovány opačným směrem. Elektrony jsou záporně
nabité a vodíkové ionty jsou nabité kladně. V důsledku průběžných nábojových přechodů je vnitřní
mitochondriální membrána nabita jako kondenzátor (záporný náboj je uvnitř mitochondrií, tj. mínus a venku
plus). Samotná tuková membrána je dobrý elektrický izolátor a spolehlivě drží vysoké napětí. Pro informaci
- elektrické pole na vnitřní straně membrány přesahuje 200 kilovoltů na čtverečný centimetr!
Poté se energie akumulovaná ve formě potenciálního rozdílu na vnitřní membráně mitochondrie používá k
syntéze „buněčné energie“ - adenosintrifosfátu (ATP). Výsledné molekuly ATP opouštějí mitochondrie, jsou
distribuovány v buňce a používají se všude tam, kde je nutná energeticky náročná chemická reakce, ať už
jde o syntézu DNA, RNA nebo proteinů, transport iontů nebo živin do nebo z buňky, pohyb intracelulárních
organel atd. Současně se ATP štěpí s uvolněním potřebné energie a produkty tohoto rozpadu jsou poslány
zpět do mitochondrií, takže tam na vnitřní membráně se znovu spojí v ATP v procesu „buněčného dýchání“.
Pro miniaturní mitochondrie je to proces epického rozměru. Posuďte sami, u dospělého člověka se denně
vytvoří asi 40 kg ATP. ATP v buňce je prostředníkem mezi látkami, které konzumujeme (za účelem získání
energie potřebné pro život), a různými biochemickými reakcemi, ve kterých se tato energie používá.
Některé z enzymových proteinů, které sedí na vnitřní membráně mitochondrie a provádějí dýchací proces,
to nedělají zcela „čistě“. To znamená, že při oxidaci živin se získají velmi škodlivé vedlejší produkty - reaktivní
druhy kyslíku (ROS). Vzhledem k jejich chemické nestabilitě a vysoké reaktivitě reagují ROS rychle a agresivně
s téměř jakoukoli organickou molekulou. Jedná se především o lipidy a proteiny. Nebo například při
spalování metabolických paliv (glukózy) vznikají nabité molekuly, které narušují fungování jiných molekul.
Takové nabité molekuly jsou radikály. Převážná většina radikálů se vytváří uvnitř mitochondrií a zůstávají v
nich, nemohou uniknout a ovlivnit nejdůležitější molekuly našich buněk, DNA nebo geny. Radikály, kterým
se podaří uniknout z mitochondrií, se však uvolní a některé z nich mohou poškodit DNA, membránové lipidy
a nejdůležitější enzymy. I jediný takový „škodlivý“ agresivní radikál může iniciovat oxidační reakci řetězce, v
důsledku čehož se poškozená lipidová molekula sama stává radikálem. Potom podle stejného schématu
poškodí další molekulu a další a další, a tak dále, dokud další radikál nenarazí na antioxidační molekulu, která
by mohla zlomit tento začarovaný kruh. Pokud k tomu nedojde, může to vést k poškození DNA, což je zvláště
nebezpečné, protože to může vést ke zkreslení programu syntézy proteinů. V důsledku toho se v buňce
začnou objevovat defektní proteiny, které narušují její normální život.

Poškození proteinu by na první pohled nemělo představovat vážnou hrozbu pro buňku. Obvykle je většina
proteinů neustále degradována, recyklována a znovu syntetizována. To je norma. Existují však proteiny,
například kolagen chrupavky nebo šlach, nebo krystalin v oční čočce, které jsou velmi špatně nahrazovány,
a protože se poškození v nich hromadí během dělení buněk, s věkem vedou k řadě potíží ze seznamu
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příznaků stárnutí. Normálně je buněčné dělení pevně řízeno celou sadou genů. Náhodné poškození DNA
však může vést k mutacím a poruchám v mechanismu řízení dělení a přenosu informací.
Jaký je výsledek? V mitochondriích buněk našeho těla v procesu dýchání vznikají radikály, které, pokud se
vymaní za hranici membrány, pomalu, ale jistě otráví samotné buňky a způsobí jejich smrt. To platí téměř
pro všechny buňky, ale je to zvláště důležité pro energeticky náročné orgány, jako je mozek, srdce a svaly.
Postupem času se rychlost buněčné smrti zvyšuje. Schopnost regenerace v těchto orgánech je velmi, velmi
nízká. Schopnost nahradit mrtvé buňky novými buňkami také neroste s věkem. Naopak se dokonce snižuje.
To vše vede ke ztrátě buněčného dělení a ke snížení počtu aktivních buněk. To zase vede ke snížení účinnosti
orgánu a ke zvýšení pravděpodobnosti jeho selhání při zátěžové zátěži nebo jiné situaci, ve které podobné
selhání nebo selhání nebyly dříve pozorovány. A zvýšení pravděpodobnosti selhání systému s věkem lze
nazvat stárnutím. No, to je hezké! Je dobré, že vědci zjistili příčiny stárnutí a všechno dopadlo tak hladce a
jednoduše.
Ale bohužel - není to tak jednoduché. Bohužel, stále existuje mnoho důvodů pro spory a jejich počet má
velkou působnost. Skutečností je, že stejně jako všechny vědecké koncepce je výše uvedená hypotéza o
úloze mitochondrií a ROS v procesu stárnutí pouze jedním z několika existujících vysvětlení. Je nutné
podrobněji pochopit experimentálně zjištěná fakta, na nichž je tato vědecká koncepce založena.
Po shrnutí všech výše uvedených můžeme říci:
• Jakékoli molekuly nebo atomy obsahující jeden nebo více nepárových elektronů na vnější energetické
úrovni, které jsou mimo mitochondrie, jsou volné radikály.
• Atomy nebo malé molekuly, které jsou volnými radikály, jsou nestabilnější než ty velké. Malé volné radikály
jsou díky své povaze velmi reaktivní.
• Hromadění velkého počtu zranění v buňkách způsobených volnými radikály vede k narušení normálního
fungování buněk, k mutacím a také ke vzniku různých nemocí, a to pouze v důsledku toho všeho k
pravděpodobnosti předčasného stárnutí nebo smrti.
Zpočátku se vědci domnívali, že volné radikály jsou příliš nestabilní, než aby trvale existovaly v biologických
systémech, ale stárnutí je postupné (v průběhu času) hromadění různých škodlivých změn, které zvyšují
pravděpodobnost nemoci a smrti. Od roku 1954 do roku 2009 byla teorie volných radikálů založena na dvou
hlavních závěrech:
•

Střední délka života je nepřímo úměrná úrovni metabolismu, která zase závisí na míře spotřeby
kyslíku - jedná se o tzv. Teorii „tempa života.“

•

Vztah kyslíkové toxicity při vysokém tlaku a radiační toxicitě s kyslíkovými volnými radikály - tento
závěr byl založen na pozorováních provedených v lékařském centru University of Nebraska, Omaha,
USA [Harman D. Origin and evolution of the free radical theory of aging: a brief personal history,
1954–2009. // Biogerontology. - 2009. - Vol. 10, no. 6. - P. 773-781].

Předpokládalo se, že volné radikály vytvořené v důsledku buněčného dýchání mohou vést k akumulaci
mutací v DNA, což může následně vést ke ztrátě funkčnosti těla a následné smrti. Později byla teorie volných
radikálů rozšířena o patologii související s věkem, jakož i buněčnou apoptózou a nekrózou.
Od roku 1972 se teorie volných radikálů stárnutí začala měnit v mitochondriální teorii stárnutí. A jako
samostatná mitochondriální teorie vývoje, stárnutí a maligního růstu byla poprvé navržena v roce 1978
[Lobachev A.N. Role of mitochondrial processes in the development and aging of organism. Aging and
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cancer, Chemical abs. 1979 v. 91 N 25 91: 278, 1978, с. 48. и Лобачев А. Н.Биогенез митохондрий при
дифференциации и старении клеток, ВИНИТИ 19.09.85, №6756-В85 Деп., 1985, с. 28]. Tato teorie
nebyla spojena s volnými radikály.
Poté v roce 1980 Miguel a kol. navrhli mitochondriální teorii stárnutí volných radikálů [Miquel J, Economos
AC, Fleming J, et al.Mitochondrial role in cell aging, Exp Gerontol, 15, 1980, P. 575–591].
Příkladem studie potvrzující mitochondriální teorii stárnutí je práce, která prokázala zvýšení naděje dožití u
myší díky nadprodukci mitochondriální katalázy, enzymu, který rozkládá peroxid vodíku na vodu a kyslík.
Peroxid vodíku, aniž by byl neutralizován, se může rozkládat za vzniku hydroxylového radikálu, jehož
akumulace může podle teorie volných radikálů vést ke stárnutí [Schriner S. E., Linford N. J., Martin G.
M., Treuting P., Ogburn C. E., Emond M., Coskun P. E., Ladiges W., Wolf N., Van Remmen H., Wallace D.
C., Rabinovitch P. S. Extension of murine life span by overexpression of catalase targeted to mitochondria.
// Science (New York, N.Y.). - 2005. - Vol. 308, no. 5730. - P. 1909-1911].
Teorie v současné podobě tvrdí, že reaktivní druhy kyslíku produkované mitochondriemi poškozují
biologické makromolekuly (mitochondriální DNA, lipidy a proteiny). Tyto léze způsobují mutace, což vede
ke zvýšení produkce reaktivních druhů kyslíku a jejich akumulaci v buňce.
Radikály v lidském těle jsou rozděleny na přirozené a cizí.
• Přírodní radikály lze rozdělit na primární (užitečné - semichinony, superoxid a nitroxid), sekundární
(škodlivé - hydroxylové a lipidové) a terciární (antioxidační radikály).
• Cizorodé radikály jsou výsledkem expozice ionizujícím, ultrafialovým a laserovým zářením z metabolismu
xenobiotik (tvorba sekundárních radikálů pod vlivem průmyslových toxinů, jakož i některých léků).
Existují i další modifikace teorie volných radikálů stárnutí.
Teorie mitochondriálních volných radikálů je velmi autoritativní. Nelze popřít skutečnost, že některé z
nejdůležitějších změn, ke kterým dochází ve stárnoucích buňkách, jsou přímo způsobeny volnými radikály a
poškozením, které způsobují. Když naše buňky stárnou, podstoupí čtyři důležité změny spojené s volnými
radikály:
• První změnou je zvýšení produkce volných radikálů. Mladé mitochondrie produkují méně volných radikálů
a spoustu energie. Ve starých buňkách je však více volných radikálů na jednotku vyrobené energie. A čím
více volných radikálů se objevuje, tím větší je poškození.
• Druhou změnou je zachycení. Velké množství radikálů ve stárnoucích buňkách se uvolní a unikne z
mitochondrií do jiných částí buňky, včetně jádra. Děje se to proto, že lipidové membrány, které tvoří stěny
mitochondrie, se s věkem stávají „děravější“ a „děravější.“
• Třetí změna je spojena s eliminací volných radikálů. V mladých buňkách je „čističe“ volných radikálů účinně
zachytí. Ve starých buňkách je produkováno méně čistících prostředků, zbývá více volných radikálů a
způsobují významnější poškození.
• Čtvrtá změna spočívá v tom, že staré buňky ztratí schopnost opravovat poškozené oblasti způsobené
volnými radikály, takže stárnoucí buňky nejenže jsou více poškozovány volnými radikály v důsledku jejich
zvýšené produkce a problémů se zachycením a odklizením, ale také se z těchto škod zotavují pomaleji. A v
případě snížení buněčných dělení se zpomalí nejen rychlost regenerace a rychlost náhrady, ale také
kvantitativní možnost takového zotavení a náhrady pro následné buněčné generace.
Všechny čtyři změny jsou vzájemně propojeny a výsledkem je začarovaný kruh, ve kterém stárnoucí buňky
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začnou fungovat hůře a hůře. Samozřejmě bych velmi rád považoval tento lavinový proces metabolického
poškození za příčinu stárnutí, ale ve skutečnosti takové závěry nejsou odůvodněné. Teorie volných radikálů
vysvětluje mnoho toho, co se děje během stárnutí buněk, ale nevysvětluje důvody všech těchto změn.
• Proč se vznik, zachycení, eliminace a regenerace (čtyři procesy spojené s volnými radikály) mění s věkem?
• Co způsobuje nekontrolovatelné zvýšení tohoto procesu?
• Proč v některých buňkách, například v lidských gametách (zárodečných buňkách), nejsou takové změny
pozorovány, navzdory nepřetržité linii dědičnosti, která se datuje před několika miliardami let?
• Proč volným radikálům stačí několik let, aby nevratně poškodily některé buňky, ale nemohou dělat nic s
pohlavními buňkami nebo s jednobuněčnými organismy po miliardy let?
To jsou otázky, na které zatím neexistují definitivní odpovědi ...
Je třeba také poznamenat, že úplné zničení volných radikálů (pokud je to v zásadě možné) by bylo pro naše
tělo katastrofou. Aby přežilo, potřebuje volné radikály. Používají se k modulaci genové exprese. Pokud
snížíme koncentraci volných radikálů ve zdravých buňkách, změní se vzorce genové exprese a buňka bude
méně funkční.
I když považujeme volné radikály za jednu z hnacích sil procesu stárnutí, nesmíme zapomenout, že hrají
užitečnou roli ve fyziologii těla. Například imunitní systém používá volné radikály ve vysokých koncentracích,
jako jsou biologické zbraně, k útoku na „cizáky“ - bakteriální infekce a mikroby. Ukázalo se, že malé
koncentrace volných radikálů jsou z nějakého důvodu nezbytné pro dělení buněk nebo pro procesy
diferenciace kmenových buněk na specializované buňky odpovídajících tkání. Volné radikály jsou nezbytné
pro celou řadu normálních projevů života, zejména pro synaptickou plasticitu nebo kognitivní aktivitu
mozku. Kromě toho stopová množství volných radikálů slouží k přenosu množství signálů z jedné buňky do
druhé. Toto není celý seznam prospěšných účinků volných radikálů. Proto spolu s „pochmurnou“ funkcí
volných radikálů, jako účastníků sebevraždy jednotlivé buňky nebo dokonce jednotlivce jako celku, jsou
stejné volné radikály pro tělo nezbytné. Proto jejich neustálá neutralizace a ve velkých množstvích, příjmem
vnějších antioxidantů, je - mírně řečeno - nepraktické. Použití konvenčních antioxidantů, zejména v
šokových dávkách, často vede k nerovnováze životních funkcí. Kromě toho je třeba poznamenat, že dosud
žádný běžný antioxidant nebyl schopen nejen zabránit, ale dokonce vážně zpomalit stárnutí. A některé
antioxidanty mají obecně opačný účinek a snižují tak délku života.
Přesto se často nabízí myšlenka, že antioxidanty, jako látky, které neutralizují ROS a brání jejich ničivým
oxidačním účinkům na jiné molekuly, by měly být ideálními kandidáty na roli „léků proti stárnutí“. Musíte
pochopit, že tomu tak není. Ne, samozřejmě, mírné používání antioxidantů je užitečné a nezbytné, ale ne
na zpomalení procesu stárnutí.
Problém také spočívá v tom, že lipidové membrány jsou špatně propustné pro antioxidanty rozpustné ve
vodě, jako je kyselina askorbová (vitamin C). A antioxidanty rozpustné v tucích se naopak akumulují v
lipidových membránách, ale kromě mitochondriální membrány vstupují do všech ostatních buněčných
membrán, stejně jako do tukové tkáně. Výsledkem je, že pro účinné působení v budoucnu jsou vyžadovány
vyšší koncentrace antioxidantu a jeho nespecifická akumulace ve všech buněčných membránách, a co je
nejdůležitější v tuku, což vede k závažným nepříznivým vedlejším účinkům. U všech biologicky aktivních látek
existuje něco jako předávkování. V antioxidantu to znamená změnu znaménka jeho účinku z anti - na
prooxidant.
• Dnes existuje a je nabízeno velké množství antioxidantů. Jsou přírodní: vitamin C, vitamin E, koenzym Q,
flavonoidy zeleného čaje, resveratrol z červeného vína a další, další.
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• Existují také syntetické látky, například N-acetylcystein, idebenon, trolox atd.
Od 60. až 70. let 20. století začal skutečný rozmach antioxidantů. Jaké jen magické vlastnosti jim nebyly
připisovány a kde jen nebyly přidány! Ozvěny tohoto rozmachu jsou stále cítit. Stačí se podívat na reklamní
nabídky různých společností: „Nejnovější antioxidační kosmetika!“, „Biologicky aktivní přísady na bázi
antioxidantů!“, „Kondicionér nebo šampon s antioxidanty zeleného čaje!“ a tak dále.
Přemýšlejme o tom a jen si vzpomeňte na tak obyčejnou věc, například při užívání vitamínu C. Kyselina
askorbová (vitamin C), a tedy antioxidant pravidelně dostávaly všechny děti již od útlého věku. A v některých
případech to bylo nutné udělat, s minimálními kúrami 1 měsíc 3krát ročně. A co se stalo ... ve vztahu ke
stárnutí? Upřímně řečeno, nic. Přesto cítíme, jak výrazně stárneme, když jsme prošli 50-55letým mezníkem,
alespoň ve srovnání s tím, jak jsme to cítili v dřívějším věku. A vitamín C zde nepomáhá, i když byl užíván
nepřetržitě po všechna ta léta.
Až dosud, kvůli jednoduchosti, mnoho lidí věří, že uvnitř těla jsou volné radikály a že jsou velmi „špatné“,
protože jim to bylo řečeno, ale všemu jen uvěřili. Pokud prostě přidáte antioxidant, měla by se buňka cítit
lépe. Ale co je lepší - hned je „mladší“.
Bohužel tomu tak není. Proto, i když již od 60. let se hovořilo o „klíčové roli“ reaktivních druhů kyslíku ve
stárnutí, nebylo možné tento problém vyřešit pomocí antioxidantů. To ale neznamená, že antioxidanty jsou
zcela zbytečné. V žádném případě! Existuje celá řada podmínek, kdy v buňce, a dokonce v tkáni kolem ní
dochází ke skutečné explozi produkce volných radikálů. Například s infarktem myokardu. A pak je nesmírně
užitečné „zaplavit tento oheň“ silným antioxidantem - například koenzymem Q. Na jeho základě bylo
vyrobeno mnoho léků, které jsou určeny lidem se srdečními patologiemi.

Je však třeba pochopit, že:
Stárnutí není exploze ani rychlý proces!
Vypadá to spíš jako pomalý a jemný rozpad!
A je velmi důležité, aby se toto doutnání nerozpálilo ve velký oheň!

Shrnutí tohoto bloku
Musím říci, že volno radikální teorie stárnutí mitochondrií byla ve vědecké komunitě všeobecně uznávána.
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Přesto je kvůli řadě protichůdných pozorování podrobena zasloužené kritice. Mezi odpůrce této teorie patří
například Randolph Howes nebo Anthony Linnane, kteří byli obecně najednou jejími horlivými zastánci, ale
poté přehodnotili své stanovisko. V roce 2006 vydal Randolphův dům monografii „Svobodná radikální
fantazie: bohatství paradoxů“ [The free radical fantasy: a panoply of paradoxes. The Johns Hopkins Hospital,
Baltimore, Maryland, USA. rhowesmd@direcway.com, Ann N Y Acad Sci. 2006 May;1067:22-6./
Публикация PubMed, PMID: 16803966 DOI: 10.1196/annals.1354.004], jejímž výsledkem bylo jeho
prohlášení, že: „Příliš zveličená minulá očekávání a prohlášení teorie volných radikálů byla potlačena
rozsáhlými randomizovanými, dvojitě zaslepenými, kontrolovanými lidskými studiemi. Půlstoletí údajů
prokazuje nedostatek předvídatelnosti a tvrzení teorie nebyla vědeckou metodou potvrzena. Rozsáhlé
používání antioxidantů nemohlo zastavit současnou pandemii rakoviny, diabetu nebo kardiovaskulárních
chorob ani zastavit nebo zvrátit proces stárnutí.“
Mnoho dalších vědců v moderní historii vzdává této teorii hold, ale všimli si některých chyb. Rovněž se
domnívají, že hodnocení úrovně nekontrolované agrese volných radikálů v ní je nadhodnoceno a rozšířené
používání antioxidantů nepomáhá v boji proti pandemii a stárnutí. Například u savců nebylo prodloužení
průměrné délky života potvrzeno ani zavedením antioxidantů, ani nadměrnou expresí genů syntézy
antioxidantů. A s mitochondriálními studiemi Drosophily byly získány obecně protichůdné výsledky
[Lapointe J., Hekimi S. When a theory of aging ages badly. // Cellular and molecular life sciences : CMLS. 2010. - Vol. 67, no. 1. - P. 1-8]. Также, у некоторых долгоживущих видов не наблюдается пониженного
уровня продукции активных форм кислорода [Hekimi S., Lapointe J., Wen Y. Taking a "good" look at free
radicals in the aging process. // Trends in cell biology. - 2011. - Vol. 21, no. 10. - P. 569-576].
Když se pokusíme zpomalit stárnutí ovlivněním volných radikálů, výsledky jsou přinejlepším smíšené.
Samozřejmě existuje mnoho dobrých prací, které říkají, že můžeme zvýšit průměrnou délku života
laboratorních zvířat minimalizací poškození buněk volnými radikály, ale neexistuje důkaz, že manipulací s
volnými radikály můžeme zvýšit maximální délku života.
Mimochodem, stejný argument platí i pro diskuse o oxidačních činidlech a antioxidantech. V živých
organismech je oxidace součástí trávicího procesu, při kterém kyslík reaguje s molekulami za vzniku oxidu
uhličitého a vody a uvolňování energie. Mnoho lidí si myslí, že oxidace je další příčinou stárnutí, ale realita
je složitější. Prostě nemůžeme žít bez oxidace (a kyslíku) a neexistuje důkaz, že antioxidanty nějak ovlivňují
proces stárnutí. Stejně jako v případě volných radikálů, nadměrná nekontrolovaná oxidace určitě způsobuje
problémy, ale produkce volných radikálů a oxidace jsou nedílnou součástí našeho metabolismu. A ani jedna,
ani druhá není skutečnou hnací silou stárnutí.
V každém případě existuje v teorii volných radikálů racionální jádro, ale zároveň existuje mnoho
nevyřešených problémů, například:
• Pokud je tato teorie správná, proč jsou antioxidanty neúčinné?
• Jak můžete chránit buňku a tělo jako celek před oxidačním stresem?
• Jak antioxidanty aktivují vnitřní rezervy?
• Jak určit limit, po kterém vzniká rakovina, cukrovka, ateroskleróza a další satelity stárnutí?
• A konečně, jak, kdy a které buňky začnou stárnout v důsledku oxidačního stresu a jak tento proces
předvídat?
Dokud nedokážeme předpovědět, které mitochondrie, buňky a organismy stárnou a které nebudou,
nemůžeme říci, že jsme vysvětlili proces stárnutí touto teorií.
Mitochondriální teorie volných radikálů stárnutí má tedy popisnou funkci, ale není prediktivní.
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POZOR! Mitochondriální teorie je často izolována samostatně kvůli skutečnosti, že mitochondrie v buňce je
druhem „stavu ve stavu“, tj. pracuje autonomně, má svůj vlastní genom a hraje klíčovou roli ve fenoménu
oxidačního stresu, přesto jsou protiargumenty proti této teorii stejné jako proti volným radikálům.

Teorie glykosylace proteinu
Bílkoviny mohou být poškozeny volnými radikály a glykosylací (glykace, Maillardova reakce, neenzymatická
glykosylace). Jedná se o reakci, při které se redukované cukry váží na protein bez účasti enzymů (přidání k
aminoskupinám lysinu a argininu, které se podílejí na budování peptidové vazby).

Produkt Amadori je ketoamin. Glykosylace a tvorba produktu Amadori jsou reverzibilní reakce, zatímco
oxidace produktu Amadori za vzniku AGE je nevratná reakce.
Zde je teorie glykosylace proteinu propojena s teorií volných radikálů, protože obsah volných radikálů se
zvyšuje, když se v buňce tvoří AGE, faktor 50. Tvorba zesítěných AGE ve vaskulárním kolagenu se podílí na
vzniku aterosklerózy a nefropatie u diabetu, katarakty a Alzheimerovy choroby [Allen TJ, Waldron MJ, Casley
D, Jerums G, Cooper ME. Salt restriction reduces hyperfiltration, renal enlargement, and albuminuria in
experimental diabetes. Department of Medicine, Austin and Repatriation Medical Centre, Heidelberg,
Australia. Diabetes. 1997 Jan;46 (1):19-24. / PubMed PMID: 8971091 DOI: 10.2337/diabetes.46.1.19].
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Kolagen je běžný protein u savců. Zesíťování ve jeho struktuře vede ke ztrátě pružnosti tkání, ateroskleróze,
snížené funkci ledvin, špatnému hojení ran, snížené kapacitě plic a kataraktě.
Vznik AGE je také univerzálním příznakem stárnutí kůže. V extracelulární matrici stárnoucí kůže se tvoří
kolagenový glykosylační produkt glukosapan [David R. Sell, Klaus M. Biemel, Oliver Reihl, Markus O. Lederer,
Christopher M. Strauch, Vincent M. Monnier. Glucosepane Is a Major Protein Cross-link of the Senescent
Human Extracellular Matrix. 2005., Institute of Pathology, Case Western Reserve University, 2085 Adelbert
Rd., Cleveland, OH, 44106]. Glukosapan je u diabetiků dvakrát častější. Vzhledem k tomu, že v cukrovce TGF
- ß indukuje tvorbu extracelulární matrice a tato matrice je neustále glykosylována, je snadné pochopit, proč
se sklerotické procesy s věkem zvyšují.

Nejčastěji se podílejí na glykosylaci:
• Glukóza
• Galaktóza (5krát aktivnější než glukóza)
• Fruktóza (8krát aktivnější než glukóza)
• Deoxyglukóza (25krát účinnější než glukóza)
• Ribóza (100krát aktivnější než glukóza)
• Deoxyribóza (200krát účinnější než glukóza)
Některé aldehydy vytvořené během peroxidace lipidů jsou mnohem aktivnější než cukry.
Výzkumný ústav klinických věd University of Warwick zkoumá glykosylaci proteinů, její roli při poškození
buněk a stárnutí. Ochrana mitochondriálních proteinů před glykosylací endogenními dikarboxylovými
sloučeninami, methylglyoxalem a glyoxalem brání zvýšení produkce volných radikálů a vlivu oxidativního
stresu na proteomy během života a během stárnutí v nematodech. To naznačuje, že poškození glykosylace
mitochondriálního proteomu vede k poškození mitochondriální funkce a dále k oxidačnímu stresu. V
budoucnu vědci doufají, že prostudují proteiny, které se stanou cílem poškození.

Shrnutí tohoto bloku
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Zesíťování narušuje strukturu bílkovin a brání jim ve výkonu jejich funkcí, a odtud pramení narušení funkcí
buněk a orgánů. Tato teorie je v souladu s teorií volných radikálů. Existuje však paradox toho, co je primární?
Glykosylace nebo oxidační stres? Glykosylace vede k oxidačnímu stresu, ale s oxidačním stresem se zvyšuje
glykosylace. Na tuto otázku je ještě třeba odpovědět, ačkoli většina vědců má sklon myslet si, že glykosylace
je stále primární. Hodně z této teorie zůstává nepochopitelné:
• Proč jsou tyto nebo tyto proteiny glykosylovány?
• Existuje hranice poškození, po které buňka nemůže vykonávat své funkce?
• Jak zabránit patologické glykosylaci?
• Jak regulovat glykosylaci?
Probíhá výzkum těchto otázek.

Hormonální teorie stárnutí
Myšlenka, že stárnutí je způsobeno hormonálním deficitem, zůstává docela populární. Nejstarší práce o
tomto tématu se objevily v čínské medicíně. V západní medicíně se diagnóza a léčba hormonálních chorob
„rozkvetla“ teprve ve 21. století. Endokrinologie se rychle stala jak směrem vědy, tak uznávanou klinickou
metodou. Ale stejně jako v případě mnoha lékařských pokroků, bohužel následovaly nepodložená
prohlášení a zbožná přání.
Nejhlasitější výroky se týkaly stárnutí v oblasti genitálií. Jejich autoři použili varlata (méně často - vaječníky)
mladých zvířat. Pacienti dostali tyto genitálie jako potravu, implantovali je nebo jim byly injikovány jejich
extrakty. Nejvýznamnějším lídrem v nové oblasti endokrinologie byl Charles-Edouard Brown-Secart, světově
proslulý lékař, který praktikoval ve Francii, Anglii a USA v polovině 21. století. Pokusil se odstranit sexuální
impotenci tím, že jedl extrakty z opic varlat.
Později se objevila ještě bizarnější anti-aging terapie - transplantace varlat šimpanzů mužům a opicím
vaječníků ženám. Doktor Sergei Voronov provedl tyto operace po celém světě. Ve 30. letech minulého
století byly takové operace tak populární, že francouzská vláda dokonce zakázala lov opic v jejich koloniích.
Poptávka vytvořila skutečný terapeutický rozmach, v důsledku čehož se Voronov dokonce pokusil chovat
opice, zejména pro účely transplantace. Podobné experimenty byly provedeny ve Spojených státech, ale
zde byla populární transplantace kozích varlat.
Dnes je služba komplexní preventivní diagnostiky hormonů pro analýzu slin rozšířená. Tato analýza ukazuje
celkový stav endokrinního systému a jeho účinek prostřednictvím: kortizolu a hormonu DHEA (jako
ukazatelů androsyntetické aktivity nadledvin), hladiny melatoninu (nedostatek způsobuje nespavost, únavu,
depresi) a některé další hormony. Navíc takové testy mohou ukázat pouze to, jak se hladina hormonů během
dne mění. Jak je však často uváděno na mnoha „klinikách zaměřených proti stárnutí“, tyto testy pomáhají
individuálně vybrat hormonální léčbu, například pomocí mikrodávkových krémů s biologicky identickými
hormony nebo dokonce hormonálních náplastí, které údajně kompenzují sníženou funkci endokrinního
systému pacienta. K tomu se často navrhuje přidat léčbu růstovým hormonem (HGH) a inzulinovým
růstovým faktorem (IGF-1). Například nikdo přesně neví, jaká by měla být hladina hormonů v menopauze,
protože neexistují žádné potvrzené lékařské údaje o tomto tématu.
• Proč tedy porovnávat data?
• Jak hodnotit faktory stárnutí spojené s hormonálními změnami?
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Mnoho lidí však stále věří, že testosteron a estrogen mohou zvrátit stárnutí. Tato myšlenka je do jisté míry
založena na empirických důkazech. Hladina těchto steroidních hormonů skutečně klesá s věkem, přičemž
většině mužů klesá postupně a neexistují žádná běžná věková kritéria, a pro většinu žen je tento jev patrnější
a vyskytuje se po menopauze. Mnohé lékařské údaje vyvracejí rozšířené přesvědčení, že hormonální
substituce mě opět učiní mladým. Doporučujeme užívat hormonální terapii velmi opatrně, protože účinnost
těchto metod není vědou potvrzena. Neexistují žádné klinické studie vedlejších účinků. Prohlášení, že
hormonální substituční terapie (HRT) vám pomůže cítit se mladší, je, mírně řečeno, založeno na špatné
logice náhodných výsledků jednotlivých pacientů. Ale pro úplné zavedení této terapie jako terapie proti
stárnutí to nestačí.
Nedávno byly provedeny studie na Albert Einstein College v New Yorku týkající se potenciálních výhod
doplnění nedostatku růstového hormonu. Vědci zjistili, že nízká hladina růstového hormonu u starších lidí
může naopak snížit riziko nemocí souvisejících s věkem. Zde je to, co Sophia Milman po výzkumu řekla: „HGH
pomáhá metabolizovat tuky a vyhlazuje pokožku, ale podobný „hollywoodský typ dlouhověkosti “nepomáhá
zdraví starších lidí a strategii Anti-Agingu obecně.“

Shrnutí tohoto bloku
Hormonální změny jsou důležitou součástí stárnutí. Stále však není známo, zda řídí rychlost stárnutí nebo
jsou výsledkem jiných změn v těle.
Je také nepravděpodobné, že nahrazení hormonů u lidí zvýší jejich střední délku života, ale naopak, v
průběhu času může být taková substituce pro ně nebezpečná. Ačkoli někteří lékaři předepisují růstový
hormon svým pacientům jako prostředek k omlazení, studie nepotvrzují vhodnost použití tohoto hormonu
k zabránění stárnutí.
Mohou mít hormony někdy prospěšný terapeutický účinek? - Ano, samozřejmě.
Mohou hormony zpomalit, zastavit nebo zvrátit stárnutí těla? - Ne!

Teorie somatických mutací, teorie akumulace poškození DNA, teorie genových mutací
Všechny tyto a podobné teorie lze spojit a nazvat teorií poškození a opravy DNA. Hlavní myšlenkou je, že
stárnutí se rozvíjí, když jsou narušeny genetické mechanismy. Poškození DNA ovlivňuje genovou expresi,
zabraňuje transkripci DNA do RNA nebo se v důsledku poškození objevuje abnormální protein, který nemůže
normálně fungovat. Protože mnoho mutací je neletálních a přetrvává v dělících se buňkách, většina vědců
podporujících tyto teorie má sklon si myslet, že poškození DNA je v procesu stárnutí důležitější než mutace.
Za 1 den se v 1 savčí buňce vyskytne asi 200 000 poškození. Například: oxidace, hydrolýza, alkylace,
poškození ionizujícím zářením nebo chemikáliemi, odstranění purinu nebo pyrimidinu (vytvoření AP místa)
poškození způsobené teplotní expozicí nebo hydrolýzou atd.
Poškození, která jsou důležitá v časovém období, jsou poškození DNA. Jsou spojeny s vytvářením
Androgenových receptorů (AR). Pokud místa s AR nebudou opravena, vytvoří se jednovláknová mezera.
Postupem času, bez řádné opravy, se vytvoří také dvoupramenné mezery. Činidla poškozující DNA také
poškozují RNA i volné nukleotidy. Modifikace skupiny nukleotidů je jedním z důležitých faktorů poškození
nukleových kyselin. Ve formě mononukleosidů a nukleotidů jsou puriny a pyrimidiny 100 až 1000krát
citlivější na modifikaci než v DNA a RNA, kde jsou chráněny spirálovou strukturou. Ačkoli DNA a RNA
polymerázy rozpoznávají poškozené a modifikované báze, toto rozpoznání nestačí a mohou se včleňovat do
poškozených nukleotidů do připravované nukleové kyseliny. Při poškození DNA samozřejmě hraje důležitou
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roli také oxidační stres. V tomto je však teorie poškození DNA kombinována s teorií volných radikálů.
V roce 1963 L. Orgel zformuloval všechny výše uvedené skutečnosti do své teorie chyb, kterou popsal v
článku „Zachování správné syntézy bílkovin a vztah ke stárnutí“ [The maintenance of the accuracy of protein
synthesis and its relevance to ageing. Proc Natl Acad Sci USA. 1963 Apr;49:517-21. / PubMed PMID:
13940312 PMCID: PMC299893 DOI: 10.1073/pnas.49.4.517]. Je založena na předpokladu, že hlavní příčinou
stárnutí je akumulace genetického poškození s věkem v důsledku mutací, které mohou být buď náhodné
(spontánní) nebo způsobené různými škodlivými faktory (ionizující záření, stres, ultrafialové paprsky, viry,
akumulace vedlejších produktů v těle, chemické reakce a další). Geny proto mohou jednoduše ztratit
schopnost správně regulovat tuto nebo jinou aktivitu kvůli hromadění poškození DNA.
Současně existuje speciální opravný systém, který poskytuje relativní sílu struktury DNA a spolehlivost v
přenosovém systému dědičných informací. Jako základ pro potvrzení těchto předpokladů byly vzaty
výsledky experimentů na několika živočišných druzích, kde byl ukázán vztah mezi aktivitou opravných
systémů DNA a délkou života. Byl učiněn předpoklad o oslabení procesu oprav v průběhu stárnutí související
s věkem.

Shrnutí tohoto bloku
Je třeba poznamenat, že role opravy v případech předčasného stárnutí a prudkého zkrácení délky života se
„zjevně objevuje“, zejména u dědičných chorob (progerie, Turnerův syndrom, některé formy Downovy
choroby a další). Současně existují nové důkazy četných samoregulačních reparací DNA. Tato data se
používají jako argument proti hypotézám o chybách. V článku nazvaném „Science Denies Old Age“ se
francouzský vědec R. Rossion (1995) domnívá, že s ohledem na tato fakta vyžaduje teorie akumulace chyb
v nukleotidových sekvencích revizi. Oprava ne vždy vede ke 100% opravě poškození, a ne vždy řeší problém
stárnutí buněk.

Dietní teorie stárnutí
Hned je třeba říci, že by bylo přeháněním tvrdit, že existuje zvláštní, přijímaná nebo zavedená dietní teorie
stárnutí. Bylo však napsáno mnoho knih a článků o prodloužení života prostřednictvím stravy.
Nemá smysl vyvrátit všechna tvrzení dietní teorie stárnutí, stojí za to je shrnout na základě moderních
vědeckých údajů o stravě a stárnutí.
Hlavní rada autorů dietní teorie stárnutí zní asi takhle: „Jezte hodně zeleniny, ovoce a bobule“ a nejezte
potraviny, které v těle způsobují zvýšenou oxidaci, jako je maso. Avšak ani kilogram alkalických potravin
spotřebovaných každý den nebude stačit k zastavení silného biologického procesu stárnutí buněk.
Samozřejmě existují důkazy, že špatná strava může vést k nemoci a dobrá strava jí může zabránit, ale
neexistuje žádný důkaz, že i ta nejlepší strava může zastavit stárnutí nebo ji zvrátit. Zdravá strava skutečně
ovlivňuje naši pohodu, sílu svalů, rychlost myšlení a mnoho dalších faktorů ke zlepšení kvality života, ale
taková výživa nemůže „prodloužit“ život.
Úplně jiná záležitost to bude - pokud mluvíme o omezení potravin. Pokud vezmeme v úvahu prokázanou
skutečnost, že dietní omezení jsou jedním z hlavních faktorů zpomalující produkci reaktivních druhů kyslíku
(ROS), které jsou nejběžnějšími volnými radikály v těle, můžeme říci, že takové snížení může mít vliv na
rychlost stárnutí - v určitých případech.
V roce 1934 Mary Crowell a Clive Mackay z Cornell University zjistili, že striktním omezením kalorií lze
prodloužit délku života laboratorních potkanů. A ačkoli přesné údaje o lidech nebo jiných primátech dosud
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nebyly získány, existují důvody se domnívat, že periodické kalorické omezení může skutečně zpomalit
stárnutí buněk, a dokonce prodloužit lidský život.
Jak víte, v přírodě je docela obtížné získat hodně kalorií, nebo pokud je chcete získat, musíte jich hodně
ztratit. My (lidé) jsme díky moderním úspěchům pohřbeni v hojnosti snadno dosažitelného jídla, tzn. z větší
části nevynakládáme na jeho získání kalorie. A často nedokážeme kontrolovat svůj příjem potravy. Z tohoto
hlediska není zázrakem to, že lidé začali žít déle, ale že se jim obecně daří „přežít“ rychlým občerstvením,
výživným jídlem a množstvím „prázdných“ kalorií charakteristických pro stravu obyvatel vyspělých zemí.

Shrnutí tohoto bloku
Obecně má dietní teorie stárnutí značné nesrovnalosti a mezery, protože ne všechny teorie se shodují s
praxí. Výsledky získané ve studiích na zvířatech nejsou potvrzeny praktickým použitím stejných
potravinových modelů u lidí. Můžeme jen předpokládat, že tzv. dlouholetých je nízká úroveň poškození ROS,
zcela nesouvisející s úrovní kyselosti potravin. Pokud vezmeme dlouhověké lidi, mnoho z nich naopak
konzumovalo mnoho různých produktů, včetně „vysoce“ kyselých. Ve skutečnosti je na jejich příkladu zničen
celý deklarovaný vztah oxidačního poškození s následným vysokým stupněm dožití. To znamená, že oxidační
poškození není hybnou silou stárnutí a „produkty proti stárnutí“ naplněné antioxidanty, stejně jako neustálé
používání velkého množství antioxidantů pravděpodobně nebudou účinné v prevenci nevyhnutelného
procesu stárnutí.
Přestože vyvážená strava je velmi důležitá pro snížení rizika mnoha nemocí souvisejících se stárnutím,
včetně rakoviny, diabetu a osteoporózy, neexistuje jasný důkaz, že alkalická strava zpomaluje nebo
zabraňuje stárnutí. Stárnutí není nemoc spojená s výživou. Pokud jde o proces stárnutí, vůbec nezáleží na
tom, jak „zdravé“ jídlo jíme. Proto žádná manipulace se stravou nemůže zastavit nebo zvrátit proces
stárnutí.

Genetická teorie stárnutí
Ve druhé polovině 20. století se stalo módou vysvětlovat svět pomocí genetických pojmů a odmítnout téměř
všechny ostatní úhly pohledu. Nyní jsme se prakticky vyrovnali s myšlenkou, že všechny problémy jsou
spojeny a způsobeny určitými změnami v genech. To vše samozřejmě platí a genetická vysvětlení jsou velmi
silná, ale je třeba je také brát v úvahu s určitou selektivitou a s určitou opatrností - protože často nejsou
potvrzena nebo jsou prostě nesprávná.
Když je učiněn jednoduchý předpoklad, že geny jsou příčinou všech nemocí, včetně stárnutí, pak tento
předpoklad má dvě velmi velké nesrovnalosti:
• První nesrovnalost. Množství tělesných charakteristik (například růst) nebo nemoci (například
ateroskleróza) nebo složité změny (například stárnutí) nelze redukovat na jeden gen ani na jejich malý počet.
Nepochybně existují geny, které korelují se všemi výše uvedenými procesy nebo problémy, ale myšlenka, že
jsou to geny, které způsobují určitý specifický složitý jev, není při vícesložkové praxi „odříznutí“ takových
jevů vždy potvrzena. Například, když mluvíme o růstu, víme, jak vysoký bude člověk, který je samozřejmě
ovlivněn geny, ale také faktory životního prostředí a epigenetickými faktory (zděděné vlastnosti, které
nejsou součástí sekvence DNA). Proto neexistuje žádný jediný růstový gen, který by určoval rozměry
lidského těla.
• Druhý nesoulad. Geny nejsou tak důležité jako jejich vyjádření. Genová exprese je epigenetika. Vzhledem
k úzkému pohledu na geny si prostě nevšímáme důležitosti epigenetiky. Na začátku 20. století se oficiální
biologická věda domnívala, že v různých orgánech našeho těla existují různé geny. Toto tvrzení se ukázalo
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být samozřejmě nesprávné, protože geny v kterékoli části našeho těla jsou úplně stejné. Rozdíl mezi typy
buněk nebyl v genech, ale ve vzorcích genové exprese - epigenetické vzorce (epigenetické kódování nebo
kódy). Neexistují žádné speciální geny, například pro prsty na nohou nebo rukou. Prostě v důsledku určitého
kódování struktury genové exprese z embryonální kmenové buňky vyrůstá prst. A pak podobné procesy
opakují kmenové buňky během regenerace orgánů nebo tkání, jakož i při přidávání buněk nebo jakýchkoli
změnách buněčných orgánů. Všechny detekované typy buněk a tkání mají své vlastní expresní vzorce. Pro
analogii si představte orchestr, který dokáže hrát klasickou hudbu, blues nebo rock se stejným úspěchem.
Rozdíl není v nástrojích a hudebnících, ale v notách, které hudebníci dostali. Kupodivu existuje podobný
rozdíl mezi mladou a starou buňkou. Ačkoli jsou geny v těchto buňkách stejné, vzorec genové exprese je
odlišný (nazývá se také kodogen). Mezi lidskými buňkami ve věku šesti a šedesáti let není rozdíl genetický,
ale epigenetický. V důsledku toho je hledání stárnoucích genů prostě beznadějnou záležitostí.
Přesto pravidelně slyšíme, že vědci objevují stále nové „stárnoucí geny“, čímž prokazují nedostatek běžného
logického chápání nejen terminologie, ale i samotného biologického procesu.
Samozřejmě existují specifické geny, které jsou běžnější u lidí, kteří nežili dlouho, stejně jako geny, které
jsou běžnější u dlouholetých, ale označovat je za „stárnoucí geny“ by byly nesprávné, protože v každém z
příkladů byl hlavním genetickým faktorem epigenetický faktor.
Obdobně jsou nepochopeny a interpretovány nemoci související s věkem. Za posledních dvacet let byly
objeveny každý rok určité geny, které pravděpodobně způsobují Alzheimerovu chorobu nebo aterosklerózu,
ale jejich zotavení nepřináší žádné závažné výsledky. Klinické údaje znovu a znovu neukazují příčinnou
souvislost, ale pouze určitou korelaci a ještě slabou. V tomto případě je klinicky potvrzeno, že jeden
konkrétní gen je odpovědný za přibližně 1% všech případů Alzheimerovy choroby a druhý gen je zodpovědný
za další 2% - takže pouze 3% úspěch - a 97% případů zůstává z úhlu pohledu genetická teorie
nevysvětlitelných. Ale pokaždé z nějakého důvodu jeden vždy říká to samé: „Jednoho dne budeme schopni
identifikovat geny odpovědné za zbývajících 97% případů Alzheimerovy choroby, pokud dostaneme
dostatek peněz na studii.“

Shrnutí tohoto bloku
Hledání genů způsobujících stáří je bohužel beznadějný úkol. Můžeme říci, že v tomto případě není
financování a názory vědců namířeno správným směrem. Jde jen o to, že stále ještě nechápeme roli genů v
hlavních procesech souvisejících se stárnutím a nemocemi souvisejícími s věkem, ani jak se mění vzorce
genové exprese s věkem. Jinými slovy, vědci hledají stárnoucí geny pouze proto, že je lze snadno
identifikovat, a pak se jen snaží vysvětlit, jak tyto geny budou působit, a podle toho „vybojovat“ své vlastní
financování. Bohužel, pokud jde o stárnutí a nemoci související s věkem, skutečné příčiny není třeba hledat
v genech, ale ve vzorcích genové exprese. Proto bude správnější nemluvit o genetické teorii stárnutí, nýbrž
o epigenetické příčině stárnutí, což je přesně zvažováno v telomerické teorii stárnutí.
Všechny výše uvedené teorie stárnutí se od sebe navzájem velmi liší a každá z nich může být interpretována
jako pravdivá i falešná zároveň. Různé pohledy vědců na jeden předmět - stárnutí - způsobují analogii popisu
něčeho velkého v pouhých částech, aniž by se bral v úvahu celý obraz. Představte si, že slon stojí v temné
místnosti a každý z vědců v této úplné temnotě cítí pouze svou část slona a pokouší se popsat předmět
studie jako celek.
• Jeden cítí ocas a říká, že slon je jako provaz - a má částečně pravdu.
• Další prohmatává chobot a říká, že slon s největší pravděpodobností vypadá jako python než lano - z jeho
pohledu má také částečně pravdu.
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• Třetí, cítící nohu, říká, že slon vypadá jako sloup - kupodivu má také částečně pravdu.
• Čtvrtý, cítící bok slona, řekl, že slon není sloup, ale pevná zeď - podle jeho slov je také pravda.
Je ironické, že každý z nich přesně popsal svou část slona, ale žádný z nich nedal dohromady a neviděl celý
obraz. Nikdo z nich nenaslouchal, jak slona popisují ostatní, takže idea slona zůstala na úrovni popisu pouze
jeho částí, aniž by popisovala slona jako celek.
Každá z prezentovaných teorií stárnutí je tedy do jisté míry hodna důvěry, ale všechny jsou neúplné. Žádná
z nich nemohla obecně popsat stárnutí (slon), protože zastánci těchto teorií nemohou nebo nechtějí
kombinovat všechna tato všestranná data do jednoho správného vysvětlení toho, jak proces stárnutí může
stále fungovat. Samozřejmě existuje spousta teorií, existuje obrovské množství dat a vždy existovala ta, která
se jednoduše nevejdou do jediného propojeného obrazu, jenž popisuje proces stárnutí z hlediska
konkrétní teorie.
Toto pokračovalo, dokud data buněčné biologie neukázala, jak jsou uspořádány a fungují telomery a jakou
roli hrají ve stárnutí buněk. Ale pokud znáte a porovnáváte věk buňky a délku, o kterou se telomery v jejích
chromozomech snížily, pak jsou tato čísla v ideálním případě úměrná, a proto, když známe jedno číslo,
můžeme spolehlivě předpokládat další. Od této chvíle bylo vše, co bylo o buněčném stárnutí stále známo,
revidováno podle zcela nového vzoru. Tělesná teorie stárnutí kombinuje mnoho, dokonce i těch
protichůdných a často protiřečících si hledisek, do docela úplného a jasného obrazu.

Telomery a stárnutí
Telomerická teorie stárnutí
Teorie telomer stárnutí uvádí, že telomerami řízené stárnutí buněk vede ke stárnutí celého organismu.
Přesnějším názvem by pravděpodobně byla „teorie stárnutí buněk“ nebo ještě přesnější název
„epigenetická teorie stárnutí buněk“. Skutečnost, že telomery „kontrolují“ stárnutí buněk a stárnutí buněk
způsobuje stárnutí těla, je opakovaně potvrzeným faktem. Avšak od 90. do téměř 2015 byla tato skutečnost
vědeckou komunitou „stěží“ akceptována. To omezovalo nejen šíření informací o telomerické teorii stárnutí,
ale také její praktickou terapeutickou aplikaci. A většina výsledků, kterých bylo dosaženo nejen ve
výzkumných střediscích a laboratořích, ale také v terapeutické praxi, byla často jednoduše ignorována. Dnes
se však hlavní teorií stala telomerická teorie stárnutí, i když ji mnozí vědci dosud nepřijali úplně. Názory na
telomerickou teorii stárnutí mezi odborníky v oboru gerontologie byly rozděleny přibližně 50 na 50. Je třeba
poznamenat, že polovina, která tuto teorii přijímá, nebo ji alespoň považuje za konzistentní, sestává hlavně
z mladých vědců a lékařů. To není ani tolik příjemné zjištění, jako spíš přinášející optimismus a víru, že
telomerická teorie stárnutí buněk bude i nadále používána ve výzkumu, a co je nejdůležitější - v klinické
praxi.
Telomerickou teorii stárnutí lze považovat za hlavní, kromě jiných základních teorií stárnutí, díky některým
důležitým faktům:
• Jasně vysvětluje mechanismus, který způsobuje stárnutí na buněčné úrovni.
• Jasně také vysvětluje, proč některé buňky stárnou a jiné nikoli, a také vysvětluje nejen kvalitativní
charakteristiky stárnutí buněk, ale také změny jejich rychlosti stárnutí.
• Zahrnuje a nevylučuje všechny prokázané prvky jiných teorií stárnutí.
• Dokáže přiměřeně reagovat na všechny druhy námitek týkajících se jejích základů a možností její praktické
aplikace.
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• Nejenže ukazuje, ale také připravuje cestu pro lékařské použití - v tomto případě nemluvíme o teorii, ale
o konkrétních akcích, které zlepšují nejen kvalitu našeho života, ale také zdraví.

Hayflickův limit a základy buněčného dělení
V první polovině 20. století byla obecně přijímaná myšlenka, že buňky jsou nesmrtelné a stárnutí je proces,
který se vyskytuje někde mezi buňkami. V té době si obecně nikdo nemohl jasně představit, co to vlastně je
- „mezi buňkami“. Teoretické úvahy o tomto tématu však byly zcela logické: „vzhledem k tomu, že
jednobuněčné organismy nestárnou, a mnohobuněčné organismy stárnou, pak to znamená, že se něco děje
spíše na mezibuněčné než na nitrobuněčné úrovni.“
Tento názor podpořila práce Alexise Carrela, která na první pohled vypadala jako důkaz nesmrtelnosti
buněk. Carrel byl velmi uznávaný francouzský chirurg a biolog. Kvůli antikleristické náladě francouzské
vědecké komunity nemohl najít práci a musel opustit Francii. Carrel se přestěhoval do Hallovy laboratoře v
Chicagu, kde provedl experimenty se šitím krevních cév a přesazováním krevních cév a orgánů. Díky těmto
dílům získal Nobelovu cenu.
V roce 1912 provedl Carrel své slavné experimenty s kuřecím srdcem. V laboratoři pěstoval kuřecí srdeční
buňky, každý den přidával živný roztok a pečlivě měřil buněčné dělení. Měsíc po měsíci po dobu 34 let Carrel
a jeho kolegové pozorovali buňky, ale nevšimli si známek stárnutí. Zdálo se, že buňky se budou dělit navždy,
bez zpomalení, bez zastávek, bez chyb. Carrel předložil teorii, že buňky mohou být opravdu nesmrtelné.
Nikdo nezpochybňoval Carrelovu teorii po celá desetiletí. Později se však ukázala nevěrohodnou, protože
postupem času se v experimentální proceduře Carrela objevila vážná chyba. Carrel nevěděl, že denní živný
roztok, který byl podáván v experimentu s kuřecím srdcem, obsahuje mladé srdeční buňky. Přirozeně, s
neustálým přidáváním „mladých“ buněk, „staré“ buněčné kultury vzkvétaly. Pokud by nedocházelo k
dennímu přidávání mladých srdečních buněk, Carrelova kultura by umírala velmi rychle.
A i když Carrel a jeho kolegové o své chybě nemohli nic vědět, někteří biologové zpochybňují jejich
upřímnost. Ať už to bylo jakkoli, jejich experiment měl, bohužel, dalekosáhlé negativní důsledky pro celou
biologii. Jde nejen o to, že celá generace biologů věřila jejich chybným výsledkům a závěrům a spoléhala na
ně ve svých následných pracích, ale také to, že tato chyba i o století později stále ovlivňuje některé aspekty
moderních biologických teorií a často vytváří „chaos“. anebo vede k různým předsudkům.
Na tuto chybu Carrela upozornil na počátku 60. let, profesor anatomie na University of California v San
Franciscu, Leonard Hayflick. Byl to Hayflick a jeho kolegové, kteří Carrelův experiment nejen akceptovali jako
dogma, ale pokusili se úplně zopakovat jeho práci. Přes všechny pokusy se Hayflickovi a jeho týmu
nepodařilo získat nesmrtelnou buněčnou linii. Brzy si uvědomili, o čem se Carrel mýlil. Hayflickův tým, na
rozdíl od Carrelova, byl velmi opatrný a snažil se nepřivést do kultury nové „mladé“ buňky. A tak zjistili, že
buněčné linie stárnou stejně po pevném počtu dělení, a nakonec ztratí schopnost dělit se. Díky těmto datům
Hayflick navrhl svou teorii omezení počtu buněčných dělení a následného stárnutí a smrti buněk. Avšak
vědecké komunitě trvalo dalších 15 let, než konečně přijala Hayflickovu teorii, Sám Hayflick v rozhovoru pro
The Lancet v roce 2011 řekl: „Je velmi těžké být torpédován konvencemi obecně přijímaného pohledu po
půl století - dokonce i v teoretické vědě.“ [Watts, G.",Leonard Hayftick and the Limits of Ageing." Lancet
377, no. 9783 (2011): 2075].
Následně všichni, kteří se pokusili zopakovat Carrelův experiment a opatrně vyloučili přidání nových buněk,
dostali stejné výsledky jako Hayflickův tým. Carrel se mýlil a buňky stárnou.
Na základě práce Hayflicka a jeho týmu se bylo porozuměno počtu buněčných dělení a rychlosti jejich dělení,
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jakož i určitému vztahu mezi zkrácením délky telomer a počtem buněčných dělení [Hayflick L., Moorhead
P.S. The serial cultivation of human diploid cell strains // Exp. Cell Res., 1961, v. 253, p. 585-621]. Maximální
počet buněčných dělení se liší v závislosti na typu a pro většinu lidských buněk ve standardní / referenční
verzi je asi 50–52 dělení.
Podstata Hayflickova experimentu
Experiment byl docela jednoduchý. Během něho byly smíchány stejné části normálních mužských a ženských
fibroblastů (základní buňka vazivové tkáně rozptýlená u člověka v různých částech těla), lišící se počtem
procházených buněčných dělení. Mužské prošly 40 děleními a ženské - 10 (to bylo provedeno proto, aby se
v budoucnosti mohly fibroblasty od sebe odlišit). Paralelně byla odebrána kontrolní skupina se stejnými
mužskými 40denními fibroblasty. Ve výsledku experimentu, kdy se časem přestala dělit kontrolní
(nesměšovaná) populace mužských buněk (po 50 děleních), byl také testován smíšený experimentální
vzorek fibroblastů. Smíšený vzorek obsahoval pouze ženské buňky. Všechny mužské buňky v době kontroly
v něm také zemřely [L. Hayflick, P. S. Moorhead. The serial cultivation of human diploid cell strains //
Experimental Cell Research. - 1961-12-01. - Т. 25. - p. 585-621]. Na základě toho byl učiněn závěr a následně
potvrzeno, že normální buňky mají omezenou schopnost dělit se, na rozdíl od rakovinných buněk, které jsou
nesmrtelné [J. W. Shay, W. E. Wright. Hayflick, his limit, and cellular ageing // Nature Reviews. Molecular
Cell Biology. - 2000-10-01. - Т. 1, - p. 72-76]. Vznikl předpoklad, že uvnitř každé buňky jsou takzvané
„Mitotické hodiny“, které regulují schopnost buňky zdvojnásobit populaci pouze v omezeném počtu případů
as věkem se celkový počet buněčných duplikací snižuje (počet buněčných dělení v jednom cyklu klesá s
přenosem nového genového programu pro následné cykly replikace buněk).
Je zajímavé, že Hayflickův limit se může lišit pro různé biologické druhy a typy buněk. Existuje také korelace
mezi střední délkou života a Hayflickovým limitem. Tato korelace je však nepřesná a nepodmíněná.
Například myši žijí tři roky a Hayflickův limit pro ně je 15 dělení a pro želvy Galapagos žijící 200 let je
Hayflickův limit přibližně 110 dělení. V lidských fibroblastech, jak již bylo zmíněno, je Hayflickův limit v
průměru 50 dělení (hovoříme o Hayflickově limitu pro fibroblasty), ačkoli novorozenci mají buňky s 90 dělení
a u lidí v pokročilém věku buňky s 20 děleními.

Mitotické dělení buněk
Mitóza je složitý proces dělení jádra buňky, v důsledku čehož se vytvoří dvě dceřiná jádra a dochází k přesné
distribuci chromozomů s DNA, které získají dceřiné buňky. Mitotický význam dělení biologických buněk je
ten, že k replikaci chromozomů dochází ještě před dělením jádra. V důsledku mitózy dostávají dceřiné buňky
chromozomální kopie, které jsou pro ně (s jejich mitotickým dělením) standardní.
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1. Primární „mateřská“ buňka.
2. Mezifázový stav buňky. Toto je období buněčného života mezi dvěma mitózami (děleními). V tomto stavu
probíhá řada velmi důležitých procesů, které předcházejí buněčnému dělení: jsou syntetizovány ATP a
proteinové molekuly, každý chromozom se zdvojnásobí, čímž se vytvoří dva sesterské chromatidy, spojené
společnou centromerou, zvyšuje se počet základních organel buněk.
3. Provazový stav buňky je nejdelší fází mitózy. V tom se dlouhá chromatinová vlákna kroutí, kondenzují,
vytvářejí smyčky a spirály. Jsou jasně viditelná ve světelném mikroskopu jako samostatné chromozomy,
které jsou také spirálové a zahušťující se, sestávají ze dvou sesterských chromatidů držených pohromadě
centromerou. Na konci profázi zmizí jaderná membrána a jádra a chromozomy jsou rozptýleny po celé
buňce. V cytoplazmě na konci profáze centrioly odcházejí k pásmům a tvoří vřeteno dělení. Dvojice středů
se začínají pohybovat od sebe směrem k opačným koncům buňky a vytvářejí dva póly. Tyto struktury se pak
budou podílet na organizaci mikrotubulů vřetena dělení.
4. Prometafázový stav. Počátek prometafáze je charakterizován náhlou dezintegrací jaderné membrány na
malé váčky, které jsou podobné endoplazmatickým váčkům retikula (to trvá asi 20-30 sekund). Nyní může
do jádra vstoupit mikrotubula štěpného vřetene. Karyoplazma a cytoplazma jsou smíšené. Chromozomy
jsou ještě kompaktnější a na centromerách chromozomů - vznikají kinetochory - speciální proteiny, od
kterých mikrotubuly odcházejí. Skupiny mikrotubulů štěpného vřetena interagují s mikrotubuly kinetochorů,
což zajišťuje pohyb chromozomů. Mikrotubuly kinetochorů jsou nasměrovány různými směry ze dvou
sesterských chromatidů a mohou je táhnout různými směry, což vede k řízenému pohybu chromozomů.
5. Metafázový stav. V něm chromozomy pokračují ve spirále, jejich centromery se začínají umisťovat na
rovníku (v této fázi jsou nejvíce viditelné pod světelným mikroskopem). Takto seskupené chromozomy se
nazývají metafázová deska. K nim jsou připojena vlákna dělicího vřetena. V této formě jsou udržována díky
napětí mikrotubulů. Následně mikrotubuly připojené ke kinetochorům začnou natahovat chromozom v
různých směrech, takže dceřiné chromatidy jsou od sebe odděleny. Během metafáze jsou chromozomy v
uspořádaném stavu, mají jasnou strukturu. Na konci metafáze je dokončena replikace centromerické části
DNA a chromatidy jsou odpojeny.
6. Anafázový stav. Během anafáze se centromery začnou dělit. Sesterské chromatidy jsou od sebe odděleny
a díky redukci závitů vřetena se pohybují k protilehlým pólům buňky. Všechny chromatidy se pohybují
stejnou rychlostí. Dceřiné anafázové chromozomy, které byly dříve chromatidy metafázového chromozomu,
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obsahují jednu molekulu DNA. Je ve tvaru prutu, ale má ohyb poblíž centromery. K jejich divergenci dochází
současně a rychle. Na konci anafáze se v různých částech buňky shromáždí dvě úplné ekvivalentní sady
chromozomů.
7. Telofáze. V tomto stavu je cytoplazma rozdělena. Na stejných koncích vřetena se nacházejí dvě stejné
sady chromozomů, které se začínají rozkládat. Chromozomy se uvolňují (despiralizují) a kolem každé ze
skupin chromozomů se slučují vezikuly a znovu se tvoří jádra a jaderné membrány. Poté se v rovníkové zóně
buňky vytvoří zúžení, které odděluje dvě sesterské buňky. Každé z vytvořených jader je připraveno pro další
buněčný cyklus.

Povinnou složkou buněčného cyklu (života buňky) je mitotický cyklus, který zahrnuje období přípravy na
rozdělení a samotnou mitózu. Kromě toho v životním cyklu existují i období odpočinku, během nichž buňka
plní své vlastní funkce a „vybírá“ další osud - smrt nebo návrat do mitotického cyklu.
Stav chromozomů telomer je základním faktorem procesu mitózy. Všechny další změny, ke kterým dochází
během mitózy, jsou řízeny neuroregulačním systémem - tj. nervovým systémem a hormony nadledvin,
hypofýzy, štítné žlázy atd. Buňky, které se jednou zformovaly, žijí a fungují, dokud se znovu nerozdělí nebo
nezemřou.

Telomery a chromozom
Telomery poprvé objevil americký genetik Herman Meller v roce 1932. To, co našel na terminálních sekcích
chromozomů, nazval telomery, odvozeno od řeckých slov τέλος (telos) - konec a μέρος (meros) - část
(koncová část) [Muller H.J. Further studies on the nature and causes of gene mutations // Proc. Sixth Int.
Congr. Genet. 1932. V.1. P.213-255].
Terminální řezy chromozomů (telomerické řezy) byly charakterizovány nedostatkem schopnosti vázat se na
jiné chromozomy nebo jejich fragmenty a vykonávaly ochrannou funkci popsanou cytogenetičkou Barbarou
McClintockovou, provádějící cytogenetickou analýzu centromer a telomer, od roku 1938 do roku 1941
[Strauss Ph. R., Wilson S. H. The Eukaryotic nucleus: Molecular biochemistry and macromolecular
assemblies. - CRC Press, 1990. - 881 p.; O'Connor C. Telomeres of Human Chromozomes. Nature Education
(2008)]. Po popisu jejich struktury a funkce dospěla McClintocková k závěru, že funkcí telomer je chránit
konce chromozomů v buňkách mnohobuněčných organismů. Později McClintocková za svou práci získala
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Nobelovu cenu.
Enzym DNA polymeráza byl objeven v roce 1956, enzym telomeráza byl objeven v roce 1987 a Nobelova
cena byla udělena v roce 2009 za objev, jak telomery a enzym telomeráza chrání chromozomy.

Na obrázku jsou telomery zobrazeny ve špatném měřítku. Ve skutečnosti představují více než desetitisícinu DNA našich
buněk. Jedná se o velmi malé, ale životně důležité části chromozomu.

Telomery jsou umístěny na koncích chromozomů a jsou tvořeny opakujícími se segmenty DNA. Telomerní
DNA jsou dva paralelní zkroucené řetězce vytvořené pouze ze čtyř strukturálních prvků (nukleotidů), které
jsou obvykle označeny latinskými písmeny A, T, C a G (A / A (adenin), G / G (guanin), C / (cytosin) ), T / T
(thymin)). Nukleotidy dodržují zásadu přísného párování. Nukleotid A vždy spárovaný s T a nukleotid C vždy
spárován s G. V lidských telomerách se první vlákno skládá z opakujících se TTAGGG sekvencí, oproti nimž
na druhém vlákně jsou AATCCC sekvence. Čím více takových sekvencí, tím delší jsou telomery. Oba řetězce
jsou zkrouceny ve spirále (typické pro DNA formu). Opakující se TTAGGG sekvence, oproti nimž jsou
umístěny jejich AATCCC páry, se nazývají páry bází. Tyto dvojice bází, opakované tisíckrát, umožňují změřit
délku telomer (někdy je délka telomer uvedena v jiných jednotkách). Opakující se sekvence zvýrazňují rozdíl
mezi telomerami a zbytkem DNA. Telomerová DNA je úplně jiná. Nejprve se nachází ne uvnitř genů, ale
venku - na samém konci chromozomu obsahujícího geny. Na rozdíl od genové DNA v ní nejsou zakódovány
žádné pokyny. Telomerová DNA hraje spíše roli tlumiče nárazů, který chrání chromozomy v procesu
buněčného dělení. Telomery vstřebávají všechny vnější dopady.
Taková ochrana je nesmírně důležitá. Při procesu buněčného dělení a obnovy musí vzácný obsah
chromozomů (tj. genetické pokyny) zůstat nezranitelný. V době buněčného dělení jsou chromozomy spolu
s genetickým materiálem uvnitř nich zvláště zranitelné. Bez další ochrany mohou chromozomy s cenným
nákladem jednoduše trpět - rozkládat se, spojovat se nebo mutovat. Když je genetický materiál buňky
smíchán tímto způsobem, mohou být důsledky skutečně zničující. Díky mutaci mohou buňky ztratit své
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funkce, odumřít nebo degenerovat na rakovinné buňky, které se rychle rozmnoží.
Telomery, které uzavírají konce chromozomů, nějakou dobu nedovolují, aby se všechny tyto nemyslitelné
události odehrály, protože v procesu dělení buněk „darují“ své základní páry sekvencí DNA (telomerová
DNA) za integritu chromozomové DNA. S každým buněčným dělením je jeho „kódující DNA“ (ze které jsou
geny složeny) přesně kopírována a měla by zůstat nezměněna. Tak, jako u každého buněčného dělení,
telomery na konci chromozomů ztratí v průběhu let své základní páry, dokonce i v „mladých“ buňkách jsou
zpočátku kratší.
V jedné zajímavé studii byly odebrány vzorky slin od 100 000 dobrovolníků k měření délek telomer. Bylo
zjištěno, že telomery se v průměru zkracují od 20 let věku a minimální délka dosahují ve věku 75–80 let.
Poté se nezmění a po 85-86 letech se někdy dokonce prodlouží. Tento jev však nenaznačuje skutečné
prodloužení telomer - lidé s kratšími telomerami jednoduše do tohoto věku nežijí (tento jev je znám jako
systematická chyba přeživších). Dalším opravdu zajímavým faktem je, že v každé studii procesu stárnutí jsou
nejstarší lidé nejzdravější. Jsou to lidé s nejdelšími telomerami, kteří dokáží žít až 90 let a dokonce až 100
let.
Studie Health ABC, na které se podíleli zdraví starší lidé, ukázala, že lidé s delšími telomerami bílých krvinek,
než je průměr populace, si udržují zdraví déle - později se u nich vyvinou závažná onemocnění související s
věkem [Njajou, O. T., et al., “Association Between Telomere Length, Specific Causes of Death, and Years of
Healthy Life in Health, Aging, and Body Composition, a Population-Based Cohort Study,” Journals of
Gerontology, Series A: Biological Sciences and Medical Sciences 64, no. 8 (August 2009): 860-864,
doi:10.1093/gerona/glp061].
Telomery jsou tedy posledních několik tisíc párů bází (nukleotidů) na koncích chromozomů. Všechny
telomery se stávají ze specifické, opakující se sekvence bází. Tyto báze nebo nukleotidy jsou psány
„genetickými písmeny“, které kódují geny na našich chromozomech. Protože tyto sekvence nekódují
proteiny, jsou často považovány za „nevyžádanou část DNA“. Toto tvrzení je však velmi mylné, protože mají
velmi důležitou funkci, kterou v žádném případě nelze podceňovat. Ačkoli je telomera jen zanedbatelnou
součástí chromozomu, hraje ve vztahu k zachování chromozomu klíčovou a zásadní roli. Velká redukce
telomer a dynamika takové redukce vede nejen k rizikům poškození DNA, ale také ke snížení počtu
buněčných dělení. To je patrné zejména v pokročilém věku, počínaje průměrem od 50 let kalendářního věku.
Na začátku tomu nikdo nerozuměl, ale dalším nejdůležitějším teoretickým krokem k pochopení úlohy
telomer byl ruský vědec Alexej Matveevič Olovnikov v roce 1971. Olovnikov předložil svou teorii
marginotomie - počítání buněčných dělení a stárnutí v důsledku nedostatečné replikace DNA sekvencí na
koncích chromozomů (telomerické oblasti). Olovnikov navrhl, že zkracování telomer je mechanismus, který
vysvětluje experimentální data získaná Leonardem Hayflickem při počítání počtu buněčných dělení (tzv.
Hayflickův limit) a stárnutí buněk v důsledku nedostatečné replikace DNA sekvencí na koncích chromozomů
(telomerické oblasti).
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Schéma struktury terminálních řezů chromozomů DNA a jejich telomerických řezů

Olovnikovova teorie navrhla, že „nestárnoucí“ bakterie je způsobena kruhovou formou DNA. U lidí jsou
telomerické sekvence, například ve kmenových nebo rakovinových buňkách, chráněny před redukcí v
důsledku konstantního prodloužení při každém dělení buněk. Toto prodloužení je zapříčiněno působením
konkrétního enzymu. V následujících článcích v sovětském a zahraničním tisku (1971 v ruštině a v roce 1973
v angličtině) podrobně zkoumal různé biologické důsledky své hypotézy, včetně s ohledem na vysvětlení
stárnutí, karcinogeneze a imunitních reakcí [Оловников А.М. 1971. Принцип маргинотомии в матричном
синтезе полинуклеотидов // Доклады АН СССР. Т. 201. С. 1496-1499; Olovnikov A.M. 1973. A theory of
marginotomy. The incomplete copying of template margin in enzymic synthesis of polynucleotides and
biological significance of the phenomenon // Journal of Theoretical Biology. V. 41. P. 181-190].
Dospěl k následujícím závěrům:
• Pokud dojde k replikaci v souladu s obecně přijímaným vzorcem, měla by být v každém cyklu DNA zkrácena
o délku primeru RNA, tj. o 10-20 nukleotidů.
• Následné vymizení koncových sekcí v chromozomu po určitém počtu replikačních cyklů začne vést ke
ztrátě genů, což by mělo zase vést k patologickým změnám v různých strukturách a funkcích buňky, včetně
změn v chromozomové sadě, urychlenému stárnutí a smrti.
• Jako ochrana genetického materiálu musí mít každý chromozom dvě specifické koncové oblasti umístěné
na opačných koncích řetězce DNA. Navrhl, aby tyto telomerické oblasti nenesly genetické informace, ale
prováděly funkci vyrovnávací paměti. V nich jsou lokalizovány terminální primery RNA. Během každého
replikačního cyklu je molekula DNA zkrácena o délku primeru.

Navrhl také vzorec pro výpočet délky života jakéhokoli buněčného klonu in vitro:
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Kde
T - je termín nadcházejícího života buňky;
K - je korelační koeficient mezi životností buněčného klonu a počtem replikací DNA;
lt - je délka telomerické oblasti;
lm - je délka fragmentu DNA ztraceného během každého replikačního cyklu;
M - je počet replikací, které již proběhly.

Právě v tomto vzorci spočívá novátorský efekt Olovnikovovy hypotézy.
Ve studiích provedených později se ukázalo, že až do přibližně 8–10 cyklů buněčného dělení je redukce
telomer zanedbatelná, pak do přibližně 18-20 cyklů buněčného dělení se redukce telomer začne zvyšovat a
po 18-20 cyklech a až k dosažení maximální hranice dělení - se telomery zkracují mnohem rychleji. Po asi 50
děleních začnou buňky umírat.
Ačkoli telomery jsou zkracovány pouze o 3 až 6 nukleotidů na buněčný cyklus (pokud neexistují žádné
genetické abnormality, pak je zkrácení 150 až 300 nukleotidů), nově vznikající „mladé“ buňky od narození
již mají kratší „telomerické ocasy“ DNA. Některé patologie přispívají k dynamičtějšímu a většímu zkrácení
délky telomer. V tomto případě po následném dělení buněk dochází k rychlejšímu stárnutí buněk.

Ve většině živých organismů, jejichž buňky obsahují jádro, se telomery skládají ze specializované lineární
chromozomální DNA obsahující krátké (jednoduché) tandemové repetice, nazývané také mikrosatelity
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(microsatellites, short tandem repeats - STR или simple sequence repeats - SSR) [Hayflick L., Moorhead
P.S. The serial cultivation of human diploid cell strains // Exp. Cell Res., 1961, v. 253, p. 585-621;
Bowcock A. M., Ruiz-Linares A., Tomfohrde J., Minch E., Kidd J. R., Cavalli-Sforza L. L. High resolution of
human evolutionary trees with polymorphic microsatellites // Nature: журнал. - London, UK: Nature
Publishing Group, 1994. - Vol. 368, no. 6470. - p. 455-457; Jarne P., Lagoda P. J. L. Microsatellites, from
molecules to populations and back // Trends in Ecology & Evolution: журнал. - Amsterdam, The
Netherlands: Elsevier Science Publishers B. V., 1996. - Vol. 11, no. 10. - p. 424-429; Romanov M. N.,
Weigend S. (1999-05-16). "Genetic diversity in chicken populations based on microsatellite markers"
in Conference «From Jay Lush to Genomics: Visions for Animal Breeding and Genetics», Ames, May 16-18,
1999. Proceedings: 174, Ames, IA, USA: Iowa State University. Abstract 34; Pirany N., Romanov M. N.,
Ganpule S. P., Devegowda G., Threeta Prasad D. Genetic diversity in five Iranian native chicken populations
estimated by microsatellite markers // Microsatellite analysis of genetic diversity in Indian chicken
populations // The Journal of Poultry Science: журнал. - Tsukuba, Japan: Japan Poultry Science Association,
2007. - Vol. 44, no. 1. - p. 19-28; Shahbazi S., Mirhosseini S. Z., Romanov M. N. Genetic diversity in five
Iranian native chicken populations estimated by microsatellite markers // Biochemical Genetics: журнал. Berlin, Heidelberg, Germany: Springer Science+Business Media, 2007. - Vol. 45, no. 1-2. - p. 63-75;
Pumpernik D., Oblak B., Borstnik B. Replication slippage versus point mutation rates in short tandem repeats
of the human genome // Molecular Genetics and Genomics: журнал. - Berlin, Germany: Springer-Verlag,
2008. - Vol. 279, no. 1. - p. 53-61; Kashi Y., King D., Soller M. Simple sequence repeats as a source of
quantitative genetic variation // Trends in Genetics: журнал. - Amsterdam, The Netherlands: Elsevier
Science Publishers B. V., 1997. - Vol. 13, no. 2. - p. 74-78].
Тандемные простые повторы характеризуются высокой скоростью изменения последовательностей,
обусловленной рибосомным "проскальзыванием" при репликации ДНК при клеточном делении, а
так же точечными мутациями [Pumpernik D., Oblak B., Borstnik B. Replication slippage versus point
mutation rates in short tandem repeats of the human genome // Molecular Genetics and Genomics:
журнал. - Berlin, Germany: Springer-Verlag, 2008. - Vol. 279, no. 1. - p. 53-61].

Když je DNA poškozená, buňky jsou často tak posedlé sebeobranou, že nepouštějí dovnitř chromozomu
pomoc, kterou potřebují. Zkrácené telomery mohou zůstat měsíce uvnitř stárnoucí buňky a bránit tak buňce
v opravě poškození. To někdy vede k ničivým následkům. Zejména pokud se na tomto procesu podílejí
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prozánětlivé cytokiny, které, které cestují celým tělem, nakonec způsobí systémový chronický zánět.
Telomery nejsou jedinou příčinou proč buňky stárnou. Normální buňky podléhají jiným stresovým účinkům,
které dosud nejsou zcela známy. Nicméně kontrakce telomer je jednou z primárních příčin stárnutí lidských
buněk, a to je samotný mechanismus, který určuje přítomnost a změnu Hayflickova limitu.
Péče o telomery, regulace rychlosti jejich zkrácení a udržování buněčného dělení a „zdraví buněk“ na
maximální úrovni zvýšíte své šance nejen prodloužit svůj život, ale v co největší míře přežít jeho „konečnou
fázi“. .

Chromozom
Chromozomy jsou struktury v jádrech buněk těla, skládající se z molekul DNA (velmi dlouhý, speciálně
položený řetězec) a proteinů. Pokud extrahujete DNA pouze z jedné lidské buňky a uspořádáte ji lineárně,
roztáhne se více než na 2 metry. Celková DNA všech tělesných buněk činí 20 miliard km - to bohatě stačí k
tomu, aby se vlákno několik desítek krát natáhlo ke Slunci a zpět. A to vše je zabaleno do buněčného jádra,
jehož velikost se měří v mikrometrech.
Chromozomální DNA určuje téměř všechny zděděné vlastnosti organismu a skládá se z genů. Gen určuje
vývoj nějakého příznaku nebo vlastnosti organismu a nese informaci o struktuře konkrétní molekuly
proteinu nebo RNA. Lidské chromozomy obsahují tisíce genů. Geny na každém chromozomu jsou
uspořádány ve specifické sekvenci a každý gen na chromozomu má své vlastní místo, které se nazývá lokus.
Kromě DNA obsahují chromozomy další chemické složky, které ovlivňují funkci genu. V DNA genů jsou
zašifrovány šablony, genetické kódy, podle kterých se vytváří vše v našem těle - jsou to také podrobné
pokyny k produkci proteinů, které tvoří naše tělo. Chromozomy jsou tedy informačním základem buňky, a
tedy i našeho těla.

Normálně, s výjimkou individuálních buněk (například spermatických buněk, vaječných buněk nebo
červených krvinek), obsahuje jádro každé lidské buňky 46 chromozomů kombinovaných do 23 párů. Každý
pár obvykle sestává z jednoho mateřského a jednoho otcovského chromozomu.
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Existuje 22 párů non-pohlavních (autozomálních) chromozomů a jeden pár pohlavních chromozomů.
Spárované chromozomy bez pohlaví jsou téměř identické co do velikosti, tvaru, umístění, počtu genů a
nazývají se autozomy. 23. pár se však liší podle pohlaví:
• Žena má v tomto páru dva chromozomy X
• U mužů se 23 párů skládá z jednoho chromozomu X a jednoho chromozomu Y
Tyto chromozomy se nazývají sexuální.

Během dělení buněk se pod mikroskopem zviditelňují chromozomy a v tomto stavu jsou to tyčinkovité
struktury různých délek s poměrně konstantní tloušťkou.

46 chromozomů (23 párů) pozorovaných pod světelným mikroskopem. Koncové části chromozomů - telomery - jsou
zvýrazněny bíle.

Většina chromozomů má zúžení, které dělí chromozom na dvě ramena. V oblasti zúžení se důležitá struktura
pro zdvojnásobení chromozomu nazývá centromera. Během dělení buněk během mitózy se počet
chromozomů zdvojnásobí, což je výsledkem toho, že obě nově vytvořené buňky jsou nakonec opatřeny
stejnou standardní sadou chromozomů. V roce 1956 Yu. Tio a. Levan nejprve popsali chromozomovou sadu
lidí, určili kvantitativní složení chromozomů a dali obecné morfologické charakteristiky. Ve skutečnosti tato
díla položila základy pro studium struktury lidského genomu.
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Telomeráza a stárnutí
Telomeráza je enzym, který přidává chybějící telomerické repetice na konce chromozomů a pomáhá tak
obnovit délku telomery. Telomeráza se skládá ze dvou aktivních částí:
1. Aktivní hTERT protein (lidská telomerázová reverzní transkriptáza)
2. hTERC (složka lidské telomerázové RNA) - templát, který nastavuje enzym, jenž DNA báze přidává k
telomeře a v jaké sekvenci hTERC hraje roli kresby a hTERT přímo vykonává práci. To i další jsou nezbytné
pro prodloužení lidských telomer a obnovení „mládí“ buňky.
Poločas telomerázy v buňkách je asi 24 hodin. Když buňky opouštějí buněčný cyklus, aktivita telomerázy
postupně klesá a po několika dnech není vůbec detekována a s diferenciací buněk může obecně dojít k
rychlému snížení aktivity telomerázy. Je možné, že telomeráza v každém buněčném cyklu funguje pouze na
části telomer, většinou krátkých [Tomlinson R.L., Ziegler T.D., Supakorndej T. et al. Cell cycle-regulated
trafficking of human telomerase to telomeres. Molec. Biol. Cell. 2006; 17: 95565].
Buňka vybavená telomerázou je schopna nekonečného počtu dělení. Ve většině buněk v našem těle je
telomerázový enzym neaktivní. Telomeráza je však aktivní v embryonálních a kmenových buňkách, což vede
ke vzniku všech ostatních typů buněk. Jeho exprese na nejvyšší úrovni začíná počínaje blastocystou a nachází
se ve všech tkáních plodu člověka během prvního trimestru těhotenství. Aktivita telomerázy dále přetrvává
v řadě embryonálních tkání (játra, střeva, plíce, kůže, svaly, nadledvinky a ledviny) a mizí v 16. týdnu
těhotenství v mozku a kostech, a to i přes pokračující aktivní dělení buněk v těchto tkáních.
Telomeráza také aktivně působí v zárodečných buňkách a v buňkách většiny nádorů, což jim poskytuje
možnost vícenásobného dělení. Je nutné pochopit velmi důležitou věc - když telomeráza v somatických
buňkách člověka projevuje svoji aktivitu po dlouhou dobu a ne zcela „na místě“, vznikají neoplastické a
onkologické procesy a rizika. Následně také stimuluje nekontrolované hromadné dělení rakovinných buněk.
A to je nebezpečné nejen pro jednotlivé tkáně, ale také životně nebezpečné pro tělo jako celek.
Buňky s telomerázou se mohou udržet navždy. Buňky bez telomerázy nemohou opravit poškození,
nemohou opravit molekuly, a nakonec ztratí schopnost dělit se. Nezáleží na tom, zda zemřou nebo prostě
znehybní a stanou se neúčinnými - výsledkem je jedno: poškození tkáně a nemoc.
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Telomeráza, jako enzym „prodlužovač“ telomer, neustále „pracuje“ v rakovinných buňkách, spermiích a
vajíčkách a „prakticky nefunguje“ v obyčejných (somatických) buňkách, z nichž hlavní část tvoří lidské tělo.
Zejména proto jsou onkologické a zárodečné buňky nesmrtelné a pro obyčejné buňky se zkrácení telomer
stává příčinou jejich stárnutí a ohraničení délky života. Pokud je telomeráza schopna prodloužit telomery,
lze předpokládat, že hraje důležitou roli v procesu zpomalení stárnutí. Další studium enzymu telomerázy,
jako „kouzelného enzymu mládí“, může pomoci při pokusech o omlazení člověka na cestě k prodloužení
života. Je však velmi důležité pochopit, jak dosáhnout možné dlouhověkosti člověka, zpomalit proces
stárnutí, aniž by se současně nezpůsobil vznik maligních nádorů?
Objevuje se čím dál více důkazů o důležité souvislosti mezi telomerami, telomerázou a buněčným stárnutím.
Při každém dalším dělení normální lidské buňky ztrácí telomery až do té chvíle, dokud se krátké telomery
neodkryjí, což povede k replikačnímu stárnutí. Po 50. roce věku somatické buňky stárnou a umírají rychleji,
také kvůli depresi mobilních prvků genomu související s věkem (teorie změn v buněčných cyklech / stárnutí
buněk) [Галицкий В.А. Эпигенетическая природа старения // Цитология. - 2009. - Т. 51. - cт. 388-397].
Tato epigenetická teorie stárnutí, založená především na aktivitě buněčných rekombináz, které jsou
aktivovány v reakci na poškození koncových řetězců DNA, je dnes částečně potvrzenou teorií doplňující
teorii telomerního stárnutí.

Replikace
V procesu buněčného dělení nebo replikace dochází k syntéze dceřiných molekul DNA (chromozomů) na
základě informací „zaznamenaných“ v rodičovské molekule DNA v důsledku jejich kopírování. Výsledné páry
chromozomů se skládají z rodičovských a nově syntetizovaných řetězců DNA. Do procesu replikace je
zapojeno mnoho DNA polymeráz a enzymů s určitými funkcemi.
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Replikace začíná rozplétáním řetězců DNA pomocí speciálních rozplétacích proteinů nazývaných helikázy
(nebo Rep-protein) a k tomu využívá energii ATP. Aby se zabránilo opětovnému připojení neroztažených
řetězců, existují speciální proteiny SSB (jednovláknové vazební proteiny), které se připojují ke
komplementárním řetězcům a brání jim v asociaci. Jak replikační vidlička postupuje, SSB proteiny se
pohybují podél řetězce (disociují se z jednoho místa a připojují se na jiné). Tento proces nevyžaduje energii
ATP. Po uvolnění dostatečného prostoru začíná syntéza primeru, nezbytná pro fungování DNA polymerázy.
Výsev je předpokladem fungování DNA polymeráz, stejně jako přítomnost komplementárního řetězce. Jako
semeno za pomoci enzymu primázy jsou malé segmenty molekul RNA syntetizovány na každém z
oddělených řetězců, takže pokud je možná kontinuální syntéza na jednom maticovém řetězci, pak jsou
podél jeho komplementárního řetězce syntetizovány pouze sekce (fragmenty Okazaki). Když syntéza na
jednom z fragmentů dosáhne primeru druhého fragmentu, RNA primer je odstraněn exonukleázovou
aktivitou a dokončen deoxyribonukleotidy. Poté je kostra fosfátu cukru mezi fragmenty zesíťovaná
kovalentní vazbou za použití enzymu DNA ligázy.
V procesu replikace jsou nově syntetizované řetězce kratší o několik desítek nukleotidů, protože RNA primer
je během replikace odstraněna (semeno). Takové neustálé získávání kratších kopií však v našem těle nemůže
být, protože tuto chybu opravuje přirozený mechanismus. To se provádí pomocí tzv. telomerázy.
Telomeráza, která obsahuje nukleotidovou sekvenci, částečně prodlužuje zkrácený řetězec v řadě akcí, čímž
vytváří prostor pro práci primázy a DNA polymerázy.
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Buňka používá enzymy zvané DNA polymerázy ke kopírování DNA, která tvoří chromozom. Ale tyto enzymy
se musí „držet“ části starého chromozomu, když začíná kopírovat geny, takže DNA polymeráza nemůže
znovu vytvořit část chromozomu, která je přímo „pod“ ní.
Představte si někoho, kdo se vás snaží zkopírovat pomocí ručního skeneru. Pevně vás chytne za ruku, pak
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začne posouvat skener od hlavy k patě a kopíruje vše kromě místa, kde byla vaše ruka popadnuta. Protože
DNA polymeráza může kopírovat pouze jedním směrem a musí vždy držet malou část chromozomu, nemůže
se vrátit a kopírovat chybějící nukleotidy.
Proto během replikace je vždy malá část ztracena. Pokaždé, když zkopírujete chromozom, o něco se zkrátí.

Vliv nepříznivých faktorů (chemických sloučenin, zejména těch, které se vyskytují ve většině současných
potravinářských výrobků, ultrafialové záření, elektromagnetická pole a mnoho dalších faktorů) na
organismus vede ke stálému hromadění neopravitelných chyb, které v konečném důsledku způsobují výskyt
různých patologií a vedou k předčasným stárnutí jak jednotlivých tkání orgánů, tak celého těla.
A všechny změny, které se udály s buňkou v období mezi jejím dělením (replikace), včetně jejího současného
stavu, a následným dělením, budou zkopírovány pro dceřinou buňku a budou základem nebo referencí na
začátku jejího života. Je tedy možné ovlivnit buněčný stav po další období, ovšem pouze v cytokinetické fázi
životního cyklu buňky, samozřejmě s výhradou jejího dalšího dělení (replikativní přenos informací).
Pokud všechno shrneme, můžeme říci, že:
• Telomery jsou oblasti DNA na koncích chromozomů. Skládají se z řady opakujících se nukleotidových
sekvencí a tyto opakování má stejnou strukturu (TTAGGG).
• Telomery jsou zkráceny při každém buněčném dělení, a tak slouží jako počítadlo počtu buněčných dělení.
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Počitadlo funguje, protože enzym DNA polymerázy, který zdvojnásobuje DNA během dělení buněk, nemůže
číst informace od jejího konce, takže každá následná kopie DNA je kratší než předchozí.
• Existuje mechanismus pro opravu poškozených kopií, který nakonec selže, pokud nedojde k žádnému
jinému genetickému poškození. S věkem se hromadí poškození DNA, regenerační buněčný systém je
přetížený a už se nedokáže vyrovnat s regulací genů.
• Tělo začíná rychle stárnout a objevuje se senilní genetické poškození až do buněčných mutací. Škodlivé
mutace mohou vést k narušené syntéze proteinů.
• Sekundární ochranné regulační mechanismy také přestanou fungovat „naplno“, protože již nehrozí riziko
přenosu genetických selhání na potomstvo, což znamená, že buňky mohou být „zkaženy“, jak se jim zachce.
S věkem se takové oblasti „kažení“ zvětšují a v některých případech určité vnější faktory způsobují předčasné
stárnutí.

Stárnutí buněk
Replikační stárnutí je jev, který je obvykle spojen se ztrátou schopnosti dělení buněk (i když buňkou není
dosažena Hayflickova hranice), jakož i se snížením jeho funkční aktivity se zvyšujícím se věkem nebo
genetickou mutací.
Ve fázi stárnutí klesá intenzita energetické výměny buňky, zpomaluje se syntéza RNA a proteinů, snižuje se
účinnost opravy DNA, pozoruje se nerovnováha buněčné regulace a dochází k akumulaci a replikačnímu
přenosu mutací. Stárnoucí buňky mohou často zůstat životaschopné po dlouhou dobu. S věkem hromadí
tělo „staré“ buňky, které nejsou zničeny imunitním systémem. Tyto stárnoucí buňky mohou ovlivňovat jak
sousední buňky, tak celé tělo jako celek a vylučují určité signální molekuly. Vliv těchto molekul je poměrně
různorodý a dosud nebyl dostatečně studován. Na základě toho, co je již známo, však lze říci, že tento účinek
je ve větší míře negativní [Campisi J., d'Adda di Fagagna F. Cellular senescence: when bad things happen to
good cells. // Nature reviews. Molecular cell biology. - 2007. - Vol. 8, no. 9. - P. 729-740].
Hayflickův objev hranice buněčného dělení velmi změnil chápání stárnutí buněk. Tento objev ukazuje, že k
primárnímu stárnutí dochází uvnitř buněk samotných, a ne mezi nimi, a že neexistuje žádná záhadná
substance způsobující stárnutí. Patří k tomu také empirické důkazy založené na experimentech a našich
znalostech lidských chorob. Buňky, které se nedělí, nevykazují žádné známky stárnutí buněk, ale u buněk,
které se dělí, bez ohledu na to, kolik času uběhne, je „věk“ určen počtem jeho dělení, a nikoli jeho životností
[Hayflick, L. "When Does Aging Begin?” Research on Aging 6, no. 99 (1984): 103].
Hlavním problémem stárnutí buněk není to, že se poškození zvyšuje, a dokonce ani to, že se poškození
hromadí jednoduše proto, že jsou buňky „opotřebované“. Hlavní problémy začínají, když se rychlost obnovy
buněk snižuje, postupně se hromadí poškození a buňky se začnou méně rozdělovat. I když buňky stále
fungují, s menším počtem a frekvencí dělení, stávají se neúčinnými nebo zcela neúčinnými a častěji selhávají
a často se jednoduše stávají buněčným balastem. Totéž lze říci o buněčných produktech, jako je
intracelulární struktura (například kožní kolagen) nebo kosti, ve kterých se vyvíjí osteoporóza. A když buňky
a jejich produkty špatně fungují, zvyšuje se pravděpodobnost nemoci. Může to trvat dlouhou dobu, a ne
vždy aktivní formou, ale pokud neprovedete žádné změny, může to skončit lokálním selháním tkáně nebo
dokonce selháním celého organismu.
Dnes je zřejmé, že stárnutí buněk je složitější proces než replikativní stárnutí buněk a zkracování telomer je
určováno nejen nedostatečnou replikací, ale také nedostatečným párováním a případně jinými procesy.
Stárnutí buněk zahrnuje jakýkoli proces vedoucí k poškození buněčných funkcí. Téměř všechny patologie,
tak či onak, vedou k nadměrnému a rychlému zkracování telomer, které se v určitém stádiu stávají nejen
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důsledkem patologie, ale také její hnací silou, která brání reprodukci buněk, a tím i regeneraci. Buňky s
krátkými telomerami ztrácejí svou genetickou stabilitu a mohou se stát zárodky nádorů.

Redukce buněčného dělení a ztráta buněk
Jedním z hlavních mechanismů stárnutí je také ztráta buněk, kterou nelze nahradit regenerací. Už víme, že
normální diploidní buňky mají omezený dělicí potenciál, že chromozomové telomery jsou zkráceny během
každého dělení, a že enzym telomeráza je schopen obnovit délky telomer (experimentálně se ukázalo, že
aktivace telomerázy tam, kde byl vyčerpán Hayflickův limit, obnovuje jejich proliferaci). Telomery stabilizují
zhutněnou DNA a chrání chromozomy. Zkrácení telomer tedy může způsobit zkrácení délky života buňky a
frekvence jejího dělení, a to nejen v celém těle, ale také v jediném orgánu.
Je zřejmé, že pro stárnutí a smrt v důsledku stáří není vůbec nutné, aby Hayflickův limit byl vyčerpán ve
všech buňkách a tkáních těla. Dostatečně kritické je vyčerpání proliferačního potenciálu buněk v určité
konkrétní oblasti jedné z tkání jakéhokoli orgánu. Mimochodem, toto zvyšuje pravděpodobnost vývoje
charakteristických nemocí souvisejících s věkem: rakovina, mozková mrtvice, srdeční infarkt, srdeční selhání
a mnoho dalších. Tato onemocnění se mohou objevit také v mladším věku, a ne nutně v důsledku
vyčerpání Hayflickova limitu, nicméně v tkáňové oblasti, kde byl vyčerpán limit buněčné proliferace a
skupina buněk čelí potřebě buď překonat Hayflickovu hranici (rakovina) nebo zemřít (mrtvice, srdeční
infarkt). Výskyt těchto onemocnění je pravděpodobnější.
U rakoviny se to ukazuje zcela jasně. Jedním z mechanismů vývoje rakoviny je výsledek vyčerpání
proliferačního potenciálu buňkami, ve kterém aktivnější proliferace epiteliálních buněk v určité oblasti tkáně
vede ke kritickému zkrácení telomer. V kombinaci s inaktivací určitých genů nebo somatických mutací, které
se také hromadí s věkem, to může vést k překonání Hayflickova limitu buněk a jejich pokračující proliferace
(nad Hayflickův limit) vede k časné karcinogenezi: exprese telomerázy v těchto buňkách vede k jejich
aktivnímu malignímu růstu.
Pokud jde o postmitotické buňky (kardiocyty, neurony), jejich stav je spojený s fungováním cév, které je
zásobují. Mohou být tedy nepříznivě ovlivněny stavem těch skupin buněk, které vyčerpaly svůj proliferační
potenciál, a tím snížily homeostatické schopnosti celého organismu.
S věkem se počet míst ve tkáních těla, kde buňky vyčerpaly svůj proliferativní potenciál, postupně zvyšuje.
Kromě toho v mezích od 50 let věku a více se těchto míst objevuje víc a víc (konstantní biologický proces).
Čím méně intenzivně a čím méně se buňky dělí v těle jako celku nebo v jedné či druhé části tkáně, tím
rychlejší a častěji se vyskytují různé zdravotní problémy nebo proces stárnutí probíhá intenzivněji. V
důsledku toho se zvyšuje pravděpodobnost vývoje nemocí charakteristických pro seniory. Zde je třeba
poznamenat, že zrychlení zkrácení telomer vede ke zrychlenému stárnutí těla (předčasné nebo hyperaktivní
stárnutí buněk).
Zkrácení telomer je jedním z hlavních důvodů omezení počtu buněčných dělení a stárnutí buněk. Funkcí
telomer je ochrana chromozomů před degradací a jejich „slepení“ [Harley C. B., Futcher A. B., Greider C.
W. Telomeres shorten during ageing of human fibroblasts. // Nature. - 1990. - Vol. 345, no. 6274. - P. 458460].
Předpokládá se, že délka telomer může sloužit jako měřítko potenciálu buněčného dělení a způsobuje
proces stárnutí buněk [Harley C. B., Vaziri H., Counter C. M., Allsopp R. C. The telomere hypothesis of cellular
aging. // Experimental gerontology. - 1992. - Vol. 27, no. 4. - P. 375-382].
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Například, když se délka telomer v cévních buňkách, v koronárních tepnách nebo v gliových buňkách mozku
významně sníží, začnou se buňky dělit méněkrát (zejména pokud se telomery také zkracují v kmenových
buňkách zodpovědných za „omlazení“ buněčných konglomerátů), začnou věkové změny. Takové změny
způsobují onemocnění srdečních a mozkových neuronů [Takubo, K. etai "Telomere Lengths Are
Characteristic in Each Human Individua l. "Experimental Gerontology 37, (2002): 523-31].
Přestože svalové buňky srdce a neurony v mozku přímo nestárnou, jsou stále závislé na jiných nemocných
nebo stárnoucích buňkách. Tato závislost je regulována procesy mezibuněčné komunikace.
A když je mnoho nemocných buněk, a to trvá docela dlouho, zdravé buňky, které jsou vedle nich, onemocní.
Stárnutí, které se vyskytuje v dělících se buňkách a způsobuje jejich onemocnění, se tedy může šířit nebo
sloužit jako výchozí mechanismus onemocnění v jiných buňkách, které se vůbec nemusí dělit. Analogicky
může stejný proces probíhat mezi „starou“ a „mladou“ buňkou. Proto celkové buněčné stárnutí ve velkém
počtu, bez řádného doplňování „mladými“ buňkami, způsobuje nejen nemoci související s věkem, ale také
nevratné stárnutí celého těla. Pokud ve vašem těle převládají „mladé“ buňky, jste mladí. Pokud převládají
„staré“ buňky, jste staří. Snad stárnutí lze nazvat produktem buněčného „stárnutí.“ Takto je všechno vcelku
jednoduché a současně komplikované.
Buněčné stárnutí je určeno několika základními procesy:
• Snížení „pracovní kapacity“ buněk, které se nemají dělit (většina nervových a svalových buněk).
• Snížení „pracovní kapacity“ buněk, které je třeba dělit a které postupně stále více ztrácejí schopnost dělit
se na požadované / přijatelné množství.
• Stárnutí buněk v důsledku různých genetických mutací.
• Necitlivost na apoptotické signály, které způsobují samodestrukci „staré“ nebo zbytečné buňky, v důsledku
které se takové buňky akumulují, a při ztrátě předchozího stavu tkáně je dosaženo určité prahové úrovně.
Existují „senilní choroby“, jejichž vývoj přímo souvisí s redukcí telomer. Tato onemocnění jsou rozdělena do
dvou skupin:
1. První jsou hlavně degenerativní choroby spojené se ztrátou funkce (například Alzheimerova choroba,
Parkinsonova choroba, makulární degenerace, sarkopenie atd.).
2. Druhou skupinu tvoří nemoci spojené se zvýšenou funkcí (například adenom prostaty, ateroskleróza atd.).
Ale nejhorší je rakovina.
Existuje mnoho rizikových faktorů pro vznik maligního nádoru, ale nejvýznamnějším z nich je stále faktor
dospělosti. Pravděpodobnost vzniku nádoru po dosažení 50ti let věku se zvyšuje téměř exponenciálně. A to
je způsobeno skutečností, že krátké telomery mohou vést ke zvýšení genetické nestability, nesprávným
imunitním reakcím a v důsledku toho k větším rizikům vzniku a vývoje nádoru.
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S přibývajícím věkem buněk se snižuje jejich schopnost reagovat na určité vnější podněty. Například účinek
růstových faktorů, mnoha hormonů a dalších stimulačních činidel na "staré" buňky, které nejsou schopné
aktivního buněčného dělení, je mnohem nižší než na buňky, které jsou schopné buněčného dělení. Naopak
toxiny, antibiotika, chemický stres, záření, tepelný šok mají silnější účinek na buňky s krátkými telomerami.
Takové buňky také poskytují výrazně nižší odezvu na stimulaci inzulínem nebo různými séry.
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Replikační „nevratné“ stárnutí začíná poté, co se telomery zkrátí na určitou úroveň, a jedním z důsledků
tohoto stárnutí je snížení buněčných dělení (je zde Hayflickův limit jak pro konkrétní typ buňky - stárnutí
orgánu, tak pro všechny somatické buňky - stárnutí těla).

S věkem klesá rychlost a počet buněčných dělení a buňky „odpočívají“ ještě před dosažením hranice dělení.
neschopny dalšího dělení.

ZAJÍMAVÁ INFORMACE!
Zajímavým faktem je, že buňky po kryogenním ošetření si „pamatují“, kolikrát je před zmrazením dělily.

Stárnutí buněk a stárnutí kmenových buněk
Stárnutí buněk je genetický program pro nevratné zastavení buněčného cyklu (replikativní redukce
proliferujících buněk), který blokuje reakci buněk na proliferující stimuly a růstové faktory v přítomnosti
kriticky zkrácených telomer nebo neopraveného poškození DNA. Tento záhadný jev hraje důležitou roli ve
stárnutí celého organismu. Zejména při nižších koncentracích telomerázy a kratší délce telomery v
lymfocytech periferní krve se několikrát zvyšuje riziko kardiovaskulárních chorob, o nichž je známo, že jsou
hlavní příčinou senilní úmrtnosti. Totéž lze říci o buňkách imunitního systému, kde změny mohou nést vážné
odchylky od imunitních odpovědí.

Stručný popis standardního nebo na věku závislého mechanismu stárnutí buněk
Když jsou telomery buňky příliš krátké a dynamika jejich zkrácení je příliš rychlá, zapínají mechanismy, které
znemožňují dělení a replikaci buněk. Taková buňka ztrácí schopnost obnovit se. Je „zvadlá“ a nakonec se
stane „starou“. Pokud se to stane kmenové buňce, odejde do depa a už nikdy neopustí své místo. Zestárlé
buňky prostě zůstávají na svých místech, ale nyní nejsou schopny plnit své „profesionální“ povinnosti. Jejich
vnitřní elektrárny (mitochondrie) přestávají normálně fungovat, a proto buňka nemá energii.
DNA „staré“ buňky nemůže úspěšně interagovat s dalšími strukturálními prvky. Výsledkem je, že buňka
přestává „držet krok s domácími úkoly“. Uvnitř se stává přeplněnou, protože se v ní hromadí mimo jiné
poškozené proteiny a hnědé shluky „odpadu“ - lipofuscin (pigment stárnutí), který například způsobuje
makulární degeneraci v očích a řadu neurologických chorob. Navíc „staré“ buňky vysílají falešný poplach ve
formě látek podporujících zánět, které vstupují do jiných částí těla.
Podle tohoto základního principu stárnou všechny buňky našeho těla, ať už jsou to buňky jater, kůže,
vlasových folikulů nebo stěny krevních cév. V závislosti na typu buněk a jejich umístění však mohou proces
stárnutí doprovázet některé funkce. Například:
• „Staré“ buňky kostní dřeně buď zasahují do kmenových buněk krve a imunitního systému, aby se
rozdělovaly, nebo je naopak nutí produkovat nové krvinky v nekontrolovaných objemech.
• „Staré“ pankreatické buňky nemusí rozpoznat příkazy, které regulují produkci inzulínu.
• „Staré“ mozkové buňky jsou schopné vylučovat látky, které způsobují smrt neuronů.
Ačkoliv proces stárnutí ve většině studovaných buněk probíhá podle stejného scénáře, různé typy buněk na
něj mohou reagovat svým vlastním způsobem, a tak různými způsoby poškozují tělo.
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Ke projevům stárnutí buněk patří také kontrakce proliferujících kmenových buněk vyvolaná stresem. To
vede zejména k narušení regenerační schopnosti tkání a na pozadí věkově závislé aktivace apoptózy, v řadě
tkání dochází k degenerativním poruchám, zatímco potlačuje kompenzační proliferaci (nahrazení jedné
buňky jinou). To vše snižuje rezervy a obecné funkční schopnosti těla.
Indikátory nadměrného nebo aktivního stárnutí buněk mohou být:
•
•
•
•
•
•

délka telomer, ale co je důležitější, dynamika jejich snižování
dysfunkce telomer, zejména předčasná
lokální, často se opakující nebo trvalý chronický zánět, včetně zánětu skrytého (fantomový nebo
nepřímý průběh)
porušení indukce procesů mezibuněčné matrice (závažnější a dlouhodobější průběh nemocí, špatná
regenerace)
snížené proliferativní schopnosti nebo ztráta kmenových buněk
snížené množství a snížená aktivita telomerázy nebo defekty telomerázy

I když existují i další faktory, díky nimž buňky přestávají normálně fungovat, dochází k buněčnému,
replikativnímu stárnutí nebo k předčasnému odumírání buněk a tělo ztrácí schopnost opravit tkáně,
nicméně zkrácení telomer tyto procesy ovlivňuje nejjasněji. Naštěstí může být zkrácení telomer zpomaleno,
mimo jiné prostřednictvím cílené a kontrolované produkce telomerázy.

Aktivace telomerázy
Aktivace telomerázy vede k méně intenzivnímu zkracování telomer a k prodloužení jejich koncových sekcí proto zpomaluje procesy stárnutí buněk. Intenzivní nárůst účinku telomerázy však také přináší rizika přerodu
buněk na onkologické. Zůstává velmi důležitá otázka: „Jak zpomalit stárnutí, aniž by došlo k rozvoji
zhoubných novotvarů?“
Jednou z navrhovaných cest je reaktivace telomerázy v proliferujících buňkách při stimulaci aktivity
onkosupresorů p53, p16 a ARF a konstitutivní nadměrné expresi reverzní transkriptázy (telomerázová
podjednotka). Existuje důvod se domnívat, že u člověka ve vyšším věku tato reaktivace zpomaluje různé
ukazatele stárnutí bez nadměrných onkologických rizik. V dnešní době může pomoci certifikovaný aktivační
nástroj telomerázy, ΞTALON cell (podrobný popis, možnosti aplikace a princip činnosti jsou popsány na konci
této publikace).
Program zpomalení nebo snížení stárnutí buněk lze také aktivovat prostřednictvím buněk pozitivních na
telomerázu, jako jsou kmenové buňky. Jak víte, pokles počtu kmenových buněk (vyčerpání vlastních rezerv
kmenových buněk - adaptace buněk) je jednou z příčin poruch souvisejících s věkem v regenerační kapacitě
těla. Tento problém lze vyřešit několika způsoby.
•
•

Zavedení vybraných embryonálních kmenových buněk z vnějšku do lidského těla. V tomto případě
existují rizika nejen při samotné transplantaci. Takový krok může vést k odmítnutí cizích buněk.
Přeprogramování vlastních diferencovaných kmenových buněk na „podobu embryonálních buněk“.
Takové zavedení nediferencovaných částí buněčných struktur s řízeným orgánosystémovým účinkem
vede ke vzniku stabilních, předem naprogramovaných vlastností pro vlastní buňky těla, aniž by se přímo
zaváděly embryonální kmenové buňky z vnějšku.
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•

Díky objevu řady regulačních proteinů, které určují vlastnosti pravých kmenových buněk, bylo možné
po zavedení regulovat nebo stimulovat vlastní rezervní kmenové buňky jedince a změnit expresivní
vlastnosti buněčného genomu. Takový účinek přináší změny, úpravy, modulace nebo modifikace, a to i
na epigenetické úrovni (předpokládá se, že tento účinek může také prodloužit život člověka).

Kmenové buňky a stárnutí
Všechny buňky tkání lidského těla pocházejí z kmenových buněk, které se úžasným způsobem mohou
proměnit v širokou škálu specializovaných buněk. Žijí v takzvaných depech kmenových buněk, které se také
nazývají úložiště nebo skladiště kmenových buněk. V nich kmenové buňky „odpočívají“ do té doby, dokud
není potřeba. Tato depa se nacházejí v různých tkáních a orgánech celého těla. Kmenové buňky určené k
obnově pokožky se tedy nacházejí vedle vlasových folikulů, pro srdce - ve stěně pravé komory, pro svaly vedle každého svalového vlákna. A jakmile je potřeba obnovit tkáň, kmenové buňky okamžitě „spěchají na
vyzvání“. Dělením sebe samých produkují buňky schopné rychlé reprodukce (někdy se také nazývají
prekurzorové buňky) a některé z výsledných buněk se pak promění v typ specializovaných buněk, které tělo
potřebuje.

Když se kmenová buňka rozdělí, jedna z nových buněk zůstane kmenovou a druhá se stane somatickou.
Pokud onemocníte a potřebujete další imunitní buňky (bílé krvinky, leukocyty), pak se kmenové buňky až do
tohoto bodu v kostní dřeni rychle rozdělí a proniknou do oběhového systému.
Stěny střev se během trávení neustále opotřebovávají a také částice kůže neustále umírají. Současně
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kmenové buňky průběžně kompenzují ztráty a tyto tkáně udržují ve stavu schopnosti.
Pokud během běhu stáhnete lýtkový sval, pak se část kmenových buněk svalů začne dělit a každá z nich
vytvoří dvě nové buňky. Jedna z nich převezme roli kmenové buňky a zaujme místo v útulném depu (vlastní
reprodukce), zatímco druhá se stane plnohodnotným svalovým vláknem, a tím se obnoví poškozená tkáň.
Stárnutí kmenových buněk je také doprovázeno vícenásobným poklesem telomerázy v nich. V důsledku
toho v nich dochází ke zkrácení telomer. Kmenové buňky přestávají být pravidelnými replikativními vzory, a
dokonce začínají mutovat. To způsobuje celou řadu onemocnění kardiovaskulárního, trávicího,
hormonálního a nervového systému, problémy, včetně degenerativních, se vyvíjejí v mozku, plicích a
kostech. Chrupavčité tkáně mizí a nastane „kolaps kloubů a kostí“. Kosti jsou křehké a snadno se zlomí.
Rychle rozvíjejí takové formy patologie, jako je revmatismus, polyartritida, osteochondróza, radikulitida a
mnoho dalších problémů. Zvažte například osteoporózu, onemocnění, které je dnes rozšířené. Téměř
všichni starší lidé trpí: mají houbovité, křehké „selhávající“ kosti. Díry se vytvořily ve struktuře kostní tkáně,
protože regenerace pomocí „mladých“ kmenových buněk tam nefunguje adekvátně, nebo dokonce ještě
hůře - jsou geneticky postiženy a během mitózy přenášejí nesprávně informace na nově vznikající buňky.
Statistika je neúprosná. Podle statistik došlo před 50 lety ke zlomeninám krčku femuru hlavně po 80. letech,
a výjimečně po 60. letech věku. Nyní jsou často pozorovány po 55. letech, a dokonce k nim dochází ... ve 40!
Femorální krček má tenkou vnější kompaktní vrstvu a je hustě vyplněn kmenovými buňkami. Když mutují a
umírají, spolu s dalšími buňkami, které mají snížený počet dělení, tak se zde vytvoří dutiny. Proto se kost
stává velmi křehkou, snadno se láme a na dlouhou dobu, ztěžka a často nesprávně srůstá.
Ale ještě děsivější je, že to samé se děje v kmenových buňkách imunitního systému. Bez referenčních
kmenových buněk imunitního systému ztrácí tělo schopnost odolávat nemoci. Při absenci správné genetické
informace z referenčních kmenových buněk přestanou „mladé“ buňky imunitního systému bojovat s
nepřáteli lidského těla - viry, patogenními mikroby a bakteriemi, rostou nespecifické imunitní a autoimunitní
reakce a odpovědi. Člověka udolávají mnohé nemoci, častěji a mnohdy těžce onemocní, rychleji stárne a
umírá.
Buňky jsou citlivé nejen na stárnutí, ale také na dědičné nebo získané genetické mutace. Hromadění
mutagenních informací a jejich přenos, jako ΞTALONu, vede v procesu mitózy (buněčného dělení) mimo jiné
k tomu, že lidé začínají vypadat starší, než je jejich odpovídající věk, dříve začínají čelit chorobám
souvisejícím s věkem, které však tento věk nejsou typické. Jak uvádí statistika, některé senilní choroby jsou
„mladší“. Proto, ke zpomalení stárnutí, je nutné regulovat proces buněčné obnovy a udržovat rovnováhu
mezi procesem obnovy a rychlostí buněčné mutace.
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Zájem o regulaci mechanismu stárnutí, a zejména o prodloužení délky telomer, velmi rychle roste. Z tohoto
důvodu se v tisku a na internetu objevují nejen relevantní a spolehlivé informace, ale také chybná data, a
dokonce i doporučení, jejichž dodržování je spojeno se zdravotním rizikem. Například někteří výrobci krémů
a některých potravinových doplňků tvrdí, že jejich produkty přispívají k prodloužení telomer a aktivují
telomerázu. Jejich neustálé používání nebo spotřeba zvyšuje délku života. Otázka prodloužení života v
důsledku tohoto užívání je poměrně kontroverzní, protože pokud skutečně jednají tímto způsobem, zvyšují
riziko rozvoje rakoviny (protože nekontrolovaná aktivace telomerázy bez onkosupresivních faktorů je
nebezpečná).
Proto se důrazně doporučuje používat vědecky ověřené, specifické koncepce a metody, jakož i prostředky,
aby se prodloužilo „mládí“ buněk a aby váš budoucí život byl zdravější, dlouhý a plodnější. Jednou z nich je
koncept telomerového stárnutí buněk a regulace dynamiky kontrakce telomer.
Ale nenajdete úžasná tajemství okamžitého omlazení nebo nesmrtelnosti - pamatujte, že prostě
neexistují! Možná prozatím ....

Obnova buněk
Buňky se tedy rozmnožují dělením, což vytváří přesné kopie mateřské buňky. Tento proces se nazývá mitóza.
Biolog Leonard Hayflick zjistil, že většina buněk v lidském těle je schopna rozdělit se pouze v omezeném
počtu případů a po dosažení tohoto limitu umírají, nebo by se tak v ideálním případě mělo stát. To však není
vždy pravda. Z velké části je limit buněčného dělení po dělení 50-52krát (pokud neexistují žádné genetické
problémy nebo epigenetické abnormality). S věkem se však tento limit pro běžné somatické buňky snižuje
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až na 20 buněčných dělení. V tomto případě se jakoby „vypne“ proces obnovy buněk (dělení buněk se
předčasně zastaví). A roli „spínače“ hrají telomery, které se neustále zkracují. Obvykle na konci životního
cyklu buňky telomery dosáhnou „kriticky“ krátké délky a v buňce jsou aktivovány mechanismy pro zastavení
procesu kopírování. Telomery se však díky mnoha okolnostem, hlavně věkovým faktorům, mohou zkracovat
mnohem rychleji než obvykle (nazývá se to dynamika nebo kontrakce telomer). Takové předčasné zkrácení
přesně vede ke snížení počtu buněčných dělení. Biologická věková hranice, za kterou začíná snižování
buněčných dělení v závislosti na věku, je zpravidla 50 let.

Předpokládá se, že bujný růst a pravidelná obnova buněk během embryonálního vývoje a také více než
50násobné dělení buněk (podle některých předpokladů existují buňky s 90násobným dělením buněk v
embryonálním období vývoje těla) nastává v důsledku replikace „zdravých“ kmenových buněk, které jsou
referenčními kopiemi. Tento proces tvoří a podporuje enzym telomeráza, který je obsažen ve velkém počtu
z nich. Kmenové buňky - pokud jsou udržovány zdravé - mají dostatek telomerázy pro pokračování v dělení
po celý lidský život (bez ohledu na to, jak je dlouhý).
Právě díky kmenovým buňkám, které jsou v úložištích, se objevují generace nových „mladých“ buněk. Proto
jsou nejdůležitější tkáně a orgány těla neustále aktualizovány. Tento princip tvoří základ terapie, léků a
přísad, které aktivují působení telomerázy, prodlužují telomery nebo regulují dynamiku jejich redukce,
stejně jako účinky na buněčné úrovni, včetně epigenetických regulátorů.
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Tělo dospělého se skládá z průměru 1014 buněk. Například v mozku a játrech je přibližně 10 miliard buněk, v imunitním
systému asi 300 miliard buněk. V průběhu života člověka se v jeho těle vyskytuje asi 1016 buněčných dělení. Buněčné
složení mnoha orgánů nad 70 let života je několikrát aktualizováno.
Pokud mluvíme o změnách souvisejících s věkem, pak když se tělo obnovuje na buněčné úrovni (trvá to od 8 do 15
měsíců), začne se člověk cítit mladší, „buněčné zdraví“ se zlepšuje, a tím pádem i zdraví jednotlivých orgánů a celého
organismu jako celku.
Buňky, které dosáhly fáze zvadnutí, se již nemohou dělit. V jistém smyslu jsou na to příliš „zchátralé“. Na jedné straně
je dokonce dobré, že se takové buňky přestávají dělit - protože dále nepřenášejí nahromaděné „problémy a chyby“
nebo, což je ještě horší, nepřispívají k rizikům rakoviny. Ale na druhé straně ani nedělící se "zchátralé" buňky nejsou v
žádném případě neškodné. Často jsou „zmatené“ a v buněčné komunikaci neposílají potřebné signály do jiných buněk
těla. Také „otráví“ buňky v okolí, které, i když jsou stále velmi důležité, přestávají být schopny plně a svědomitě se
vypořádat se svými povinnostmi. Onemocní bez zjevného důvodu (může to být jeden z důvodů vzniku chronické
patologie). Pokud se to stane s buňkami imunitního systému nebo s neobnovitelnými (málo aktualizovanými) buňkami
našeho těla, je to obzvláště nebezpečné a plné následků.
Když příliš mnoho buněk dosáhne fáze zvadnutí, tkáně těla začnou stárnout. Tak například, když počet „zchátralých“
buněk ve stěnách krevních cév dosáhne kritického bodu, tepny ztratí svou elasticitu, což zvyšuje riziko infarktu.
Nebo když buňky imunitního systému bojujícího s infekcí nemohou kvůli nesprávným informacím, které jim byly
předány, rozeznat infekční agens, mnohokrát se zvyšuje riziko onemocnění.
Podobná situace může nastat s autoimunitními reakcemi nebo problémy.
„Staré“ buňky také uvolňují látky, které přispívají k zánětu, včetně jeho latentních forem, navíc to ani „mladé“ imunitní
buňky nerozpoznávají, a to činí organismus zranitelnějším vůči chronickým onemocněním.
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Existence „starých“ buněk musí tedy skončit nejen jejich možnou smrtí, ale také povinným nahrazením
„mladšími“ příbuznými. Tento náhradní mechanismus se nazývá systémová buněčná obnova.
Pokud z nějakého důvodu nedochází k systémové obnově buněk přirozeně biologickým způsobem (ideálně),
pak dnes lze u některých orgánů a systémů tuto aktualizaci provést a uměle upravit (informace o tom jsou
uvedeny ...). Mělo by se to udát podle potřeby nebo:
• Pro věkové skupiny do 40 let - 1krát za 8 let
• Pro věkové skupiny do 55 let - 1krát za 5 let
• Pro věkové skupiny do 65 let - 1krát za 2,5–3 roky
• Pro věk 65+ - 1krát za 1,5–2 roky
Systémová buněčná obnova se liší zásadou jejího působení a „místem aplikace“ od účinků na telomery a na
aktivaci telomerázy. Proto lze tyto účinky aplikovat samostatně (samostatně) a po dosažení věku 50 let se
navzájem doplňovat.
Fyzické zdravotní problémy vyvstávají z mnoha důvodů, ale předčasný vývoj nemocí a tzv. senilní choroby
jsou často výsledkem stárnutí buněk. Když lidé říkají, že se bojí stáří, obvykle to znamená, že se bojí
dlouhotrvajících nemocí. Bojí se, že nebudou moci sami stoupat po schodech, bojí se osteoporózy - zakřivení
páteře a zlomenin, protože po nich bude těžké se vzchopit, bojí se ztráty paměti a zdravého rozumu, bojí se
jakýchkoli fyzických důsledků nemoci. Ale nejvíce se bojí sociálních důsledků - závislosti na ostatních,
neschopnosti normálně komunikovat s přáteli a s rodinou.
Chci ještě jednou připomenout, že pro udržení zdraví musí být mnoho lidských buněk neustále
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aktualizováno. Buňky by měly být aktivně aktualizovány na takových místech těla, jako jsou:
• imunitní systém;
• oběhový systém, zejména stěny krevních cév;
• kůže;
• játra;
• střeva;
• pankreas;
• plíce;
• a některé části mozku, včetně hippocampu (část mozku, která je zodpovědná za učení a paměť).
Takže, aby všechny tyto důležité tkáně a orgány zůstaly zdravé, funguje v lidském těle přesně kalibrovaný
systém, který určuje, kdy je třeba konkrétní buňku aktualizovat. I když tkáň vypadá mnoho let nezměněná,
její buňky jsou neustále nahrazovány novými s přesně stanovenou rychlostí. Nezapomeňte však, že většina
buněk se může dělit pouze omezeně. Když buňky ztratí schopnost se obnovit, tělesné tkáně z nich složené
začnou stárnout a ztrácet funkčnost. A to je nejvíce patrné v průběhu let.

Genová exprese ovlivňuje to, jak jsou proteiny a další klíčové molekuly produkovány v buňkách pomocí
chromozomů. „Mladé“ buňky mají „mladý“ vzorec genové exprese, zatímco „staré“ buňky mají „starý“
vzorec. Každé zkracování telomery zpomaluje rychlost genové exprese. Výsledkem je zpomalení regenerace
DNA a molekul, respektive DNA a dalších molekul se více poškodí. Nakonec buňky ztrácejí svou funkci a
schopnost se dělit.
• Všechny buňky jsou unavené a opotřebované, bez ohledu na věk.
• Buňky akumulují poškození pasivně.
• Když buňky stárnou, rychlost jejich regenerace a obnovy se snižuje.
• Pokud není poškození dostatečně rychle obnoveno, začínají problémy s mutacemi a rakovinou.
• „Mladé“ buňky se mohou zcela zotavit, ale „staré“ buňky ne. Telomeráza a změny v genové expresi
(epigenetické transkódování nebo přeprogramování modulace) však mohou pomoci staré buňky
obnovit.
Nyní můžeme vyjádřit telomerickou teorii v jedné větě.
Telomery jsou zkráceny, změny genové exprese, oprava a obnova buněk se zpomaluje, chyby se pomalu
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hromadí, včetně chyb u kmenových buněk, počet buněčných dělení klesá, buňky stárnou, mutují a
odumírají.

Epigenetický aspekt stárnutí
Rád bych vás upozornil na jednu vlastnost mechanismu buněčného stárnutí. Přesněji řečeno, podle druhu,
na cyklickou povahu změn buněčných imunitních odpovědí během stárnutí těla, což vede k epigenetickým
změnám. Experimentální a klinická pozorování moderních zastánců různých teorií stárnutí tento model
působení mechanismu buněčného stárnutí potvrzují. Zánět a různé druhy tkáňového poškození, biologické
stárnutí buněk (konečná fáze cyklu dělení buněk), změna úrovně cytokinových reakcí (funkce psychiky a
neurosignalizace), jakož i růstové faktory, přímo ovlivňují epigenetiku buněk.

Mechanismus stárnutí je tedy tvořen dvěma velkými skupinami procesů:
1. Duševními procesy stárnutí - vyskytujícími se v mysli
2. Biologickými procesy stárnutí - vyskytujícími se ve tkáních a orgánech

"Zdravé" a "nemocné" roky
V životě každého z nás jsou takzvané „zdravé“ a „nemocné“ roky. To jsou čistě fiktivní pojmy, které jsou
nezbytné pouze k označení možných časových a věkových period. Termín „nemocné“ roky se vztahuje na
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roky zastíněné nemocemi souvisejícími s věkem: artritida, kardiovaskulární onemocnění, problémy s
mozkovými buňkami, diabetes, plicní onemocnění, problémy s imunitním systémem, rakovina atd. Tyto
roky často zhoršují stav kůže a vlasů. Takové případy navíc nejsou charakterizovány jen jednou nemocí.
Problémy související s věkem přicházejí zpravidla do skupin. Nemoci spojené s věkem často přibližují smrt.
To znamená, že lidé umírají dříve, než by mohli (biologicky). Život lidí, kteří i přes tyto nemoci nadále žijí,
se stává nejen málo prosvětleným a plným energie, ale spíše obtížným nebo jednoduše „nesnesitelným“.
V důsledku předčasného stárnutí buněk je imunitní systém vyčerpán, bolest a častějšími se stávají
destrukce ve svalovém systému, klouby začnou stárnout, což znamená, že pravděpodobně začne brzy
jejich dysfunkce, začínají se projevovat selhání funkce mozku a buněk nervového systému se objeví se
první „signální“ symptomy kardiovaskulárních onemocnění. Organismus není schopen pracovat jako dříve
a je nucen „snášet“ nemoci, únavu a nepohodlí.
Ale všechno může být obráceně. Neustálá podpora „buněčného zdraví,“ a tedy zpomalení stárnutí buněk, s
největší pravděpodobností nedovolí, aby se tyto problémy plně rozvinuly nebo projevily. V důsledku toho
se kvalita života lidí po 50 letech věku velmi liší od těch, kteří nemají „buněčné zdraví,“ na nejlepší úrovni.
Samozřejmě, jak tito, tak i ostatní lidé mohou dobře žít až do 100 let. Jak ale přežijí a v jakém stavu? To je
otázka ... Stárnutí a smrt jsou nevyhnutelné, ale jsme schopni ovlivnit, jak budou vypadat naše životy do
samého konce. Můžeme žít lépe a plněji nejen nyní, ale také ve stáří.

Tento obrázek schematicky ukazuje rozdíl v prožívání tzv. zdravých a nemocných roků s regulovaným a
neregulovaným zkrácením telomer (od pomyslné hranice 50 let)

Představme si čistě hypoteticky dva lidi se stejným biologickým věkem 50 let. Až do svých 50 let mohli mít
úplně „zdravé“ roky, ale po padesátce jejich buněčné vlastnosti podléhají biologickým změnám. Buněčné
reakce a adaptivní schopnosti se mění, počet cyklů buněčného dělení klesá, a naopak se zvyšuje počet
buněčných mutací. Jak je patrné ze schematického nákresu, počínaje 50. rokem věku, člověku, který
nereguluje kontrakci a dynamiku zkrácení telomer (neaktivujícího telomerázu), již začaly jeho „nemocné“
roky. Nemoci postupují, a pokud se nic nezmění, pak se brzy začnou měnit v chronické a přecházejí do
závažnějších, a dokonce nebezpečných forem. Takže se výrazně zvyšují onkologická a mutagenní rizika, rizika
senilní demence, Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby, osteoporózy, aterosklerózy, mozkové mrtvice nebo
infarktu, emfyzému atd. Člověk začíná rychle stárnout.
U člověka regulujícího kontrakci telomer je všechno jiné. Dokonce i v 60 letech si může stále užívat života
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dobrého zdraví. Časem samozřejmě také začne stárnout, ale bude to blíž k 80 letům. Možná až tehdy bude
pro něj obtížnější udržet své dřívější tempo života a cítit své „nemocné“ roky, anebo možná taky ne. Přesto,
i když „nemocné“ roky přijdou, s největší pravděpodobností se vejdou do velmi krátkého období a završují
dlouhý a produktivní život.
Samozřejmě se jedná o fiktivní příklady osob, které ukazují pravděpodobný vývoj událostí, které podle
statistik mohou být relevantní pro 35–40% lidí, po dosažení 50 let věku, po 60 letech je toto procento již asi
65–70% a po 70 letech života - aktuálnost tohoto vývoje je více než 85%.

Vztah délky telomer a destruktivních procesů
Dále to chtělo prozkoumat, jak se zdraví formuje a reguluje na buněčné úrovni. Ukázat, co představuje
zkracování telomer, předčasné stárnutí buněk, stejně jako vyčerpání genetického kódu souvisejícího s
věkem (epigenetické změny) a jaký je to náraz, který mohou organismu způsobit. Podívejme se, jak se
tomuto procesu vyhnout, a dokonce jej částečně zvrátit. Zároveň se podívejme dovnitř buňky a
prozkoumejme procesy, které v ní probíhají.
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Předtím, než vezmeme v úvahu obvyklé věkové změny délky telomer, uvidíme, co jiného ovlivňuje jejich
délku a dynamiku jejich zkrácení, jakož i opačnou stranu tohoto procesu - co přináší tyto změny.

Délka telomer a změny v genetickém kódu mohou být ovlivněny:
1. Snížený metabolismus. Metabolismus spojuje všechny chemické reakce v těle. Vyskytují se nepřetržitě a
zahrnují katabolismus (ničení bílkovin, tuků a uhlohydrátů pro energii a „stavební materiály“) a anabolismus
(vytváření buněk, syntéza hormonů a enzymů). Téměř všechny naše tkáně v těle jsou pravidelně
obnovovány. Pro jejich stavbu a restaurování, materiál tzv „cihly“ jsou primárně proteiny a tuky a hnací silou
je energie. Všechny procesy interakce mikromolekulárních a makromolekulárních sloučenin a energetický
obrat potřebný pro tyto procesy se nazývají metabolismus. Metabolismus má zásadní význam pro udržování
tělesné teploty, fungování mozku, srdce, ledvin, plic, jídla, endokrinního a nervového systému.
Metabolismus lze rozdělit na primární (nebo bazální), který se vyskytuje neustále, a to i ve spánku, a další,
spojený s jakoukoli jinou činností než odpočinkem. Metabolismus může být snížen emocionálním stavem
(stresové faktory a jejich přístup k nim nebo jejich bydliště), výživou (ačkoli každý člověk má individuální
reakci na stravu, dlouhodobé používání příliš malého množství kalorií zpomaluje metabolismus), je to další
věc, která souvisí s programem dramatického snižování hmotnosti. zvláště extrémní strava, která možná
redukuje metabolismus nejvíce, příliš nízkou fyzickou aktivitu (nebo ještě více jejich nepřítomnost),
dlouhodobý nedostatek spánku (například, výsledky výzkumu, pokud spíte 4 hodiny denně po dobu 5 po
sobě následujících dnů, pak se rychlost metabolismu zpomalí v průměru o 2,6%, pokud to uděláte po dobu
jednoho měsíce - snížení dosáhne 8-10%), zneužívání alkoholu a kouření, úroveň produkce hormonů,
zejména hormonů štítné žlázy (metabolismus se automaticky snižuje s hypotyreózou). Výsledek poklesu
nebo stability celého metabolického systému může také záviset na vlastnostech lidské genetiky. Pokud jsou
všechny tkáně obnovovány normální rychlostí a neexistují žádné konstantní, opakující se zdravotní
problémy, jsou uspokojeny všechny potřeby těla pro energii a živiny - takový metabolismus je považován za
normální.
2. Nesprávné použití nebo nesprávný metabolismus mezibuněčné látky. Hlavními složkami extracelulární
látky (extracelulární matrice) jsou kyselina hyaluronová (která je jednou z hlavních složek extracelulární
látky, významně se podílí na proliferaci a migraci buněk a regeneraci tkání), glykoproteiny (kolagen, elastin
a většina proteinových hormonů) a proteoglykany (komplex s vysokou molekulovou hmotností), proteiny,
stejně jako další složky, jako je fibrin, elastin, fibronektiny, lamininy, nidogeny, hydroxyapatit. Za
mezibuněčnou látku lze také považovat krevní plazmu a lymfatickou tekutinu. Mezibuněčná látka tvoří
základ pojivové tkáně, poskytuje mechanickou podporu buňkám a transport chemikálií. Kromě toho buňky
pojivové tkáně vytvářejí mezibuněčné kontakty s matricovými látkami, které mohou vykonávat signalizační
funkce. Chemické složení a fyzikální vlastnosti mezibuněčné látky v různých typech pojivové tkáně jsou velmi
rozmanité. Tyto rozdíly vysvětlují odlišnou strukturu tkání. Například, mezibuněčná látka krve je kapalina,
volná pojivová tkáň je sol (koloidní roztok), chrupavka je ztužený gel a kostní tkáň je pevná látka se spoustou
minerálních solí. Co se týče tukové tkáně, její fyzikální vlastnosti jsou určeny stavem intracelulárního tuku.
Mezibuněčná látka je startovní základnou pro zánětlivé a imunitní reakce.
3. Nesplnění deficitu v důsledku funkce samoregulace. Samoregulace je aktivní kontrolní funkcí těla a jeho
chování, aby se udržela optimální úroveň vitální činnosti, stejně jako stálost vnitřního prostředí a
metabolických procesů, aby se tělo přizpůsobilo měnícím se podmínkám prostředí. Samoregulaci je třeba
rozdělovat na - fyzickou samoregulaci a mentální samoregulaci. Aby člověk zachránil život těla a psychiky,
má mechanismus automatické samoregulace, který je zcela dokonalý a flexibilní. To se projevuje v možnosti
samoučení, zaměnitelnosti orgánů a systémů těla s jejich částečnou ztrátou nebo poškozením. Fyziologicky
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je samoregulace důsledkem práce mechanismů mozkové kůry a autonomních nervových center. Autonomní
nervový systém zajišťuje koordinaci práce vnitřních orgánů a tělesných systémů ve funkčním spojení s
centrálním nervovým systémem a mozkovou kůrou. Fyziologický základ pro činnost mechanismu
samoregulace je reflex a nejjednodušší reflex je založen na reakci buňky na humorální, chemickou a
elektrickou stimulaci. Mechanismus samoregulace však může selhat, pokud biologický organismus po
dlouhou dobu pracuje na hranici limitu nebo jsou-li s jeho vyšší nervovou a sociálně psychologickou aktivitou
spojeny závažné přetížení lidské psychiky. Řízení vlastního zdraví a psychiky umožňuje člověku pohodlně žít
a není závislé na agresivních účincích prostředí, čímž se zpomaluje zkrácení telomer (tedy reguluje procesy
stárnutí).
4. Buněčné mutace. Jakákoli změna v úplnosti dědičného materiálu obsaženého v buňce organismu, kterou
mohou zdědit potomci dané buňky, je buněčná mutace. Mutace se objevují neustále během procesů
probíhajících v buňce. Hlavními procesy vedoucími k výskytu mutací jsou replikace DNA, oprava DNA,
transkripce a genetická rekombinace. Spontánní poškození DNA je zcela běžné a takové události se vyskytují
v každé buňce. Pro odstranění následků takových zranění existují speciální opravné mechanismy (například
je vyříznuta chybná část DNA a na tomto místě je obnovena původní část). K přenášeným replikačním
mutacím však dochází pouze v případě, že opravný mechanismus z nějakého důvodu nefunguje nebo se
nezabývá odstraněním poškození. Pokud intracelulární a extracelulární obranné mechanismy nerozpoznaly
mutaci a buňka prošla procesem dělení, mutantní gen bude přenesen na všechny potomky buňky a
nejčastěji buňky této replikační linie začnou fungovat odlišně. Tyto stejné replikační mutace zkracují délky
telomer. Jejich redukce v následujících obdobích zase vytváří předpoklady, na základě, nichž se u
novorozených buněk takové mutace opakují bez pokusů o jejich opravu, tj. stávají se „referenčními“. Vznikají
neustále se přenášející buněčné mutace. Neustále přenášené replikační mutace (neustále přenášené chyby
DNA polymerázy) se nejčastěji vyskytují v genech "starých" buněk, u [Pham P., Bertram J. G, O’Donnell M.,
Woodgate R., Goodman M. F. A model for SOS-lesion-targeted mutations in Escherichia coli // Nature. 2001. - 408. - P. 366-370]. Takové dlouhodobé přenášené „referenční“ mutace v somatické buňce
komplexního mnohobuněčného organismu mohou vést k maligním nebo benigním novotvarům. Počet
mutací v lidských buňkách se s věkem zvyšuje desetkrát.
5. Genotoxický stres. Univerzálním projevem genotoxického stresu je zhoršení schopnosti orgánů udržovat
základní úroveň homeostázy, narušené regenerační reakce a diferenciace lokalizovaných kmenových buněk
lokalizovaných v aktivně se dělících tkáních. To znamená, že schopnost somatických tkání se obnovovat,
která je poskytována kmenovými buňkami, je ztracena. Stejně tak schopnost adekvátně reagovat na toxické,
buněčné stresové zátěže. Pro mnoho tkání ve středním věku je tedy charakteristické postupné mírné
zhoršení funkcí, které se v pozdějších letech výrazně zrychluje a je patrné zejména ve stáří, zejména v
podmínkách, které nutí tělo překonat silné stresové účinky spuštěním fyziologických nebo regeneračních
procesů. Zdá se, že na anatomické a fyziologické úrovni je snížená schopnost samoobnovy tkání a
nedostatečné regenerační reakce je úzce propojena s klasickými problémy souvisejícími s věkem: svalová
atrofie, anémie, oslabená imunita a pomalé hojení ran. Vzhledem k úplnému zhoršení funkčního stavu tkání
je stáří hlavním rizikovým faktorem pro vývoj chronických onemocnění. Genotoxický stres ve stáří je také
hlavním rizikovým faktorem pro rakovinu. Obecně jsou tedy onemocnění stáří hlavní příčinou špatného
zdraví. Tkáňové kmenové buňky, vystavené genotoxickému stresu, také vedou ke zvýšenému riziku
malignity. Genotoxické poškození DNA, které narušuje funkci telomer, také urychluje stárnutí a způsobuje
globální atrofii tkání a vyčerpání zásob kmenových buněk. K poklesu počtu kmenových buněk v tomto
případě dochází hlavně v důsledku zastavení proliferace, předčasného biologického stárnutí nebo apoptózy
zprostředkované p53.
6. Proteotoxický stres. Proteotoxický stres v endoplazmatickém retikulu (EPR) nebo stres EPR je typický
molekulární patofyziologický proces, který je základem mnoha kardiovaskulárních, endokrinních a jiných
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nemocí. Může to být způsobeno poruchami v procesech konformační maturace proteinů. Může to být jeden
z mechanismů oxidačního stresu (aktivní kyslík ROS), jako reakce na zvýšení aktivity oxidoreduktázy ER01.
Je známo, že jakýkoli protein v buňce a mezibuněčné matrici má riziko ireverzibilní oxidace (karbonylace),
neenzymatické reakce s glukózou a jejími oxidačními produkty (glykace a glykoxidace s tvorbou konečných
produktů glykace), zesítění s produkty oxidace tuků (peroxidace proteinových lipidů), zesítění mezi sebou (s
jiným proteinem) nebo zesítění s DNA. Proteazomy zpravidla využívají proteiny poškozené tímto způsobem
cytoplazmatickými a mitochondriálními enzymy, aktivita těchto enzymů a buněčných struktur však s věkem
klesá. Dalším způsobem, jak se zbavit poškozených proteinů nebo celulárních organel, je autofagie. S věkem
však v důsledku dysregulace některých genů klesá aktivita využití poškozených proteinů (mikroautofágie) a
poškozených mitochondrií (mitofagie). V důsledku toho se hromadí senilní pigment lipofuscin, což
způsobuje kaskádu nepříznivých změn pro naši dlouhověkost. Naopak, cílem některých dalších buněčných
enzymů je navrácení jednotlivých proteinových lézí. Se stárnutím buněk však dochází ke snižování hladin
těchto redukujících enzymů i úrovně jejich aktivity. Protein s přirozeným prostorovým skládáním je obvykle
rozpustný ve vodě, protože na svém povrchu nese nabité aminokyselinové skupiny, zatímco oxidované
proteiny ztrácí svůj náboj, stávají se odpuzujícími vodu a slepují se dohromady v agregátech. Hromadění
agregátů v závislosti na místě jejich vzniku způsobuje buď stres v endoplazmatickém retikulu (což pomáhá
snížit citlivost nebo necitlivost buňky na inzulín, systémový zánět, stárnutí buněk nebo předčasnou smrt
buněk), nebo mitochondriální stres (mitochondrie uvolňuje více volných radikálů). Zdroj ROS během stresu
EPR a asociace nadprodukce ROS se stresem EPR však zůstávají předmětem debaty. S proteotoxickým
stresem však vznikají všechny vlastnosti stárnutí buněk.
7. Oxidační stres. Oxidační stres je stav, při kterém má tělo příliš mnoho volných radikálů ROS - reaktivní
druhy kyslíku a lipidové pyroxidy. Tento stav může vyvolat řetězovou reakci, která narušuje integritu buněk,
což vede k poškození nebo smrti. Je však třeba si uvědomit, že ve zdravém těle se neustále vyskytují volné
radikály. Podílejí se na boji proti bakteriím a mutujícím buňkám, a proto jsou nezbytné pro imunitu. Ovšem
pod vlivem škodlivých faktorů, například špatné ekologie, užívání určitých drog, tabákového kouře, stresu
nebo velké fyzické námahy, mohou začít poškodit tělo, vyvolat vývoj mrtvice, cukrovku 2. typu, rakovinu,
nepříznivě ovlivnit funkci mozku, poškodit neurony, a dokonce i úplně ničit buňky. Oxidační stres je často
spojován s chronickým únavovým syndromem, letargií a ospalostí, s problémem zaostření, častým
zhoršováním nálad, u kterého je vše nepříjemné bez zvláštního důvodu, jakož i s chronickou depresí a
zvýšeným pocitem úzkosti.
8. Hyperbarická oxygenace. Forma oxidačního stresu (vnější faktor) vznikající při použití kyslíku pod vysokým
tlakem v tlakové komoře.
9. Přerušení DNA řetězců endogenní povahy. K poškození buněk dochází v důsledku agresivního působení
aktivních forem kyslíkových radikálů vznikajících při buněčné dýchání různými biochemickými cestami. K
dalšímu poškození DNA může dojít v důsledku nadměrné expozice uhlovodíků.
10. Chemické a toxické dávky. Zkrácení telomer a urychlení procesu stárnutí je usnadněno působením
škodlivých a toxických chemikálií, potravin a životního prostředí (chemické a toxické mutageny) na
organismus. Odděleně můžeme rozeznat účinky chemikálií používaných při protinádorové chemoterapii,
radioterapii, rentgenovém záření a také tvrdém nebo hojném UV záření (~ 260 nm).
11. Teplotní stres. Takový stres se zpravidla vyskytuje během letů z jednoho podnebí do druhého (zvláště
často se opakujících). Tomuto stresu čelí pracovníci v různých odvětvích uhlí, těžby, hutnictví, kovoobrábění,
strojírenství, jakož i lidé pracující v nákladních prostorech a v strojovnách lodí.
12. Poškození mitochondriálních enzymů, oslabení mitochondriální funkce a zhoršení zásobování buněk
energií. Mitochondrie jsou indikátory funkčního stavu buněk. Jsou nejcitlivější na agresi. Je známo, že jedním
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z prvních příznaků autolýzy (smrti) buňky je vakuolizace mitochondrií. Ačkoli mitochondrie jsou stabilní
struktury, jejich buňky jsou neustále aktualizovány. Zničení (zničení) nadměrného počtu mitochondrií se
provádí pomocí autofágních procesů pomocí vakuol, které hrají roli sekundárních lysozomů. Příčiny
poškození mitochondrií (alterace) jsou spojeny s narušenou produkcí ATP. ATP je produkován fosforylací
ADP. Tato reakce je spojena s oxidací redukovaných látek v respiračním řetězci enzymů. Od
mitochondriálního poškození lze rozlišit:
• Během hladovění, hypoxie, intoxikace, horečky, svalových onemocnění, jmenování tyroxinu atd. Je
pozorována změna jejich tvaru, otok mitochondrií.
• Kalcifikace nebo špatné zacházení s mitochondriemi. To jsou nevratné podmínky, ve kterých se na vnitřní
membráně mohou tvořit sraženiny fosforečnanu vápenatého.
• Změny ve struktuře mitochondriálních cristae. Deformace velikosti cristae, jejich tvar a snížení jejich počtu
nastává se sníženou mitochondriální aktivitou a zvýšení počtu mitochondriálních cristae naznačuje zvýšení
funkčních potřeB-buňky.
• Změna struktury hustých granulí mitochondriální matrice. Kromě vápníku, hořčíku, fosforu a dalších
anorganických látek je matice hustých granulí tvořena proteiny a lipidy. Jejich zvýšení objemu je pozorováno
v buňkách přesycených ionty vápníku, což může vést k fatálnímu poškození buněk.
• Hypertrofie (zvýšení objemu) těchto granulí byla detekována během ischémie myokardu, v hepatocytech
během intoxikace chloridem uhličitým, ve svalových buňkách během tetanu. Snížení nebo vymizení hustých
granulí se vyskytuje v onkocytech, hepatocytech a střevních epiteliálních buňkách s ischemií.
• Zvýšení počtu a velikosti mitochondrií. Nadměrné zvýšení počtu mitochondrií se projevuje výskytem
oxyfilních granulí v cytoplazmě buněk. Takové buňky jsou známé jako onkocyty nebo například ve štítné
žláze jako Gürtleovy buňky. Mají hojnou cytoplazmu, jádro v nich je často přesunuto na periferii. Oncocyty
jsou často detekovány ve štítné žláze, příštítných tělískách, slinách, průduškách a mléčných žlázách. V
sekretujících buňkách indikuje onkocytická transformace změnu v syntéze proteinů. Buňky, jejichž
cytoplazma je bohatá na mitochondrie, se také nacházejí v jiných patologických stavech, například s
hypertrofií, zánětem a nádory.
• Megamitochondrie. Mitochondrie jsou schopné autoreplikace a mohou růst a dělit se, dosahovat
gigantických velikostí, někdy více než jádro. Megamitochondrie se nacházejí například v hepatocytech v
alkoholismu a cirhóze jater, v epiteliálních buňkách tubulů ledvin s nefrotickým syndromem, s nedostatkem
riboflavinu, s intoxikací bromidem a s některými svalovými chorobami. Po odstranění intoxikace se však obří
mitochondrie po několika hodinách vrátí do normálu.
• mitochondriální dysfunkce může vést k neuropsychiatrickým poruchám, migrénám, cévním mozkovým
příhodám a stavům podobným cévní mozkové příhodě, neuropatii a souvisejícím problémům, zhoršené
termoregulaci, srdeční blokádě, kardiomyopatii, nealkoholickému poškození jater, narušené
glukoneogenezi, cukrovce, exokrinní nedostatečnosti pankreatu, nedostatečnosti pankreatu, respirační
problémy, včetně periodického nedostatku vzduchu.
13. Snížení výrazu složek reparativních systémů. Reparativní systémy mají schopnost opravit chemické
poškození a zlomení molekul DNA poškozených během jeho biosyntézy. Snížení funkce opravy buněk je
spojeno s některými dědičnými onemocněními (například xeroderma pigmentosa). Rovněž se předpokládá,
že 80 až 90% všech rakovin je spojeno se snížením exprese složek reparativních systémů nebo úplným
nedostatkem opravy DNA [А. С. Коничев, Г. А. Севастьянова. Молекулярная биология. - М.: Академия,
2003].
Zkrácení délky telomer a změny v genetickém kódu mají následující změny:
• Počet buněčných dělení je snížen (změna Hayflickova limitu pro buněčné cykly).
• Vznikne ztráta rezervy buněk. To zase vytváří dva oddělené a současně vzájemně se opakující procesy:
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• snížená schopnost kmenových buněk se samoobnovovat a rozlišovat (méně nových „mladých“, struktur
referenčních buněk)
• stárnutí orgánů a tkání těla (menší a méně intenzivní počet dělení, tvorba tkáňových konglomerátů
tkáňových struktur stagnací "starých" buněk, které nejsou citlivé na apoptózu, zkreslení nebo "zaujatost" v
buněčné komunikaci)
• oba tyto procesy vytvářejí podmínky pro to, aby tělo ztratilo schopnost samoléčení.
• což zase (v průběhu času) vede k různým degenerativním procesům
Další odvětví destruktivních změn při ztrátě buněčné rezervy je:
• snížená rychlost replikace DNA
• snížení rychlosti mitózy (nebo spíše doby přípravy a přechodu z fáze cytokineze na mezifázi - popis fází
mitózy bude o něco dále v sekci „buněčné dělení“)
• poté, v závislosti na biologickém věku, se celkový počet dělitelných buněčných dělení sníží ze standardních
50 dělení na 20 buněčných dělení (pokles v cyklech dělení buněk v jedné větvi / linii dělení buněk). Počet
buněčných dělení v jedné větvi / liniích se nemění - kvantitativní ukazatel Hayflickova limitu se ještě více
snižuje a začarovaný kruh se uzavírá, což dále zhoršuje problémy vyplývající ze snížení nabídky buněk.
Třetí větev destruktivních změn v případě ztráty buněčné rezervy je tvořena:
• snížená funkční aktivita jednotlivých tkání
• v důsledku toho - porušení funkční činnosti těla
• bez řádné korekce nebo obnovy to vede k hypertrofii části organu nebo celého orgánu jako celku
• stejně jako na různé nemoci a patologie
Zkrácení délky telomery a změna genetického kódu může přímo vést k nemocem a patologiím a obejít třetí
větve destruktivních změn.
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Jak je vidět z diagramu se zkrácením telomer, mají přímý vztah:
• Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby
• Senilní demence
• Revoluce epifýzy a brzlíku
• Osteoporóza
• Plicní emfyzém a astma
• Ateroskleróza, mozková mrtvice a srdeční infarkt
• Menopauza a andropauza
• Metabolický syndrom a zvýšená sekrece glukokortikoidů a vasopresinu
• Cirhóza, diabetes a katarakta
• Snížení hladiny sekrece hormonů štítné žlázy
• Stárnoucí pokožku a šedivé vlasy
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Metoda měření telomer FISH
Délku telomer lidských buněk, zejména leukocytů, se nejčastěji používá jako biomarker stárnutí. K měření
jejich délky se používá metoda FISH (Fluorescence In Silu Hybridzation) - fluorescence v místě hybridizace.
Tato cytogenetická metoda se používá k detekci a lokalizaci specifických sekvencí DNA na chromozomech,
mRNA. Metodika je založena na hybridizaci fluorescenčně značené sondy DNA / RNA s komplementární
sekvencí DNA / RNA. K identifikaci štítku dochází pomocí fluorescenčního mikroskopu.
Chcete-li sledovat délku telomer a změny ve vašem biologickém věku, doporučujeme znovu provést krevní
test na telomery šest měsíců až rok od začátku léčby proti stárnutí.
Některé příklady laboratorních a klinických studií závislosti zkracování telomer a vývoje nemocí a
patologických změn:
Ukázalo se, že u pacientů s bronchiálním astmatem jsou telomery lymfocytů a CD4 + buňky periferní krve
kratší než u n astmatických dárců, a takové zkracování telomer se vyskytuje u různých subpopulací v
závislosti na klinické a patogenetické formě astmatu. V podskupině s infekčně závislým astmatem bylo
zkrácení telomery zjištěno u CD4 + a CD8 + T-lymfocytů, u pacientů s atopickým astmatem pouze u buněk
CD4 +. U pacientů s astmatem smíšeného původu nebyly zjištěny změny délky telomer, nicméně byl zjištěn
významný přímý vztah mezi délkou telomer CD4 + a CD8 + T-lymfocytů a koncentrací IgE v séru. Ukázalo se,
že čím vyšší je hladina IgE v krevním séru pacienta, tím delší jsou telomery v obou subpopulacích lymfocytů.
Získaná data ukazují, že ke zkrácení telomery v lymfocytech může dojít nejen s deplecí souboru T-buněk a
homeostatickou proliferací indukovanou lymfopenií, ale také s expanzí buněk reagujících na antigen.
Data se objevila jako výsledek výzkumu Vědeckovýzkumného ústavu klinické imunologie SB RAMS,
Laboratoře klinické imunopatologie, Novosibirsk a Ústavu cytologie a genetiky SORAN, Laboratoře
molekulární cytogenetiky, Novosibirsk [Борисов В.И., Демаков С.А., Сенюков В.В, Кожевников В.С,
Сизиков А.Э, Коненкова Л.П., Герцог О.А., Леонова М.И., Демина Д.В., Козлов В.С. Укорочение теломер
в Т-лимфоцитах крови у больных атопическим дерматитом и ревматоидным артритом // Вестник
уральской медицинской академии наук. - 2006. - Т. 3, № 1. - ст. 22-2].
Bronchiální astma, stejně jako atopická dermatitida, označuje alergická onemocnění, jejichž základem jsou
na rozdíl od atopické dermatitidy imunopatologické reakce okamžité přecitlivělosti. Ústředním článkem v
kaskádě zánětlivé reakce jsou T-lymfocyty, které reagují na antigenní stimulaci aktivací, proliferací a
syntézou cytokinů. Proliferace těchto buněk může vést ke zkrácení jejich telomer [Kay A.B. Allergy and
allergic diseases - First of Two Parts // Engl. J. Med. - 2001. - Vol. 344. - p. 30-37].
Telomery nejen řeší problém nedostatečné replikace DNA, ale také chrání před terminální degradací a
vytvářejí strukturu smyčky, která „uzavírá“ DNA sama k sobě. Tělomery tedy hrají rozhodující roli v integritě
DNA, a tedy v životaschopnosti buněk. Když se však telomery zkrátí na kritickou úroveň, začíná proces
stárnutí a smrti [Allsopp R.C., Vaziri H., Patterson C., Goldstein S., Younglai E.V., Futcher A.B., Greider C.W.,
Harley C.B. Telomere length predicts replicative capacity of human fibroblasts // Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.
- 1992. - Vol. 89, N 21. - p. 10114-10118].
Telomery lze považovat za marker obecného biologického stárnutí, které se může lišit od chronologického.
Opravdu, s věkem se telomery zkracují ve všech krevních buňkách a při různých rychlostech [Борисов В.И.,
Кожевников В.С, Сенюков В.В., Сизиков А.Э, Коненкова Л.П., Герцог О.А., Козлов В.А. Укорочение
длины теломер моноцитов при ревматоидном артрите // Медицинская иммунология. - 2006. - Т. 8, №
1. - ст. 87-90; Rufer N., Brummendorf T.H., Kolvraa S., Bischoff C., Christensen K., Wadsworth L., Schulzer
M., Lansdorp P.M. Telomere fluorescence measurements in granulocytes and T lymphocyte subsets point
to a high turnover of hematopoietic stem cells and memory T-cells in early childhood // J. Exp. Med. - 1999.
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- Vol. 190. - p. 157-167].
V lymfocytech, které nejvíce aktivně reagují na proliferaci infekcí, se telomery zkracují mnohem rychleji, a
to i přesto, že při aktivaci se telomerázová aktivita krátce zvyšuje [Wu K., Higashi N., Hansen E. R., Lund M.,
Bang K., Thestrup-Pedersen K. Telomerase Activity Is Increased and Telomere Length Shortened in T-Cells
from Blood of Patients with Atopic Dermatitis and Psoriasis // J. Immunol. - 2000. - Vol. 165. - p. 4742-4747].
Bylo publikováno několik dlouhodobých studií, které ukazují přímý vztah mezi zkrácením telomer a
úmrtností. Například, pokud mají dvojčata rozdíl v délce telomer v leukocytech, pak jedno z dvojčat, které
má kratší telomery, má mnohem vyšší pravděpodobnost úmrtí dříve, a čím větší je rozdíl, tím vyšší je
pravděpodobnost [Kimura M., Hjelmborg J. v. B., Gardner J.P., Bathum L., Brimacombe M., Lu X.,
Christiansen L., Vaupel J.W., Aviv A., Christensen K. Telomere Length and Mortality: A Study of Leukocytes
in Elderly Danish Twins // Am. J. Epidemiol. - 2008. - Vol. 167. - p. 799-806].
Stále více prací se věnuje skutečnosti, že v důsledku vystavení stresovým faktorům dochází v buňkách k
rychlému zkracování telomer, což je výraznější s rostoucí dobou expozice [Epel E.S., Blackburn E.H., Lin J.,
DhabhaF.S., Adler N.E., Morrow J.D., Cawthon R.M. Accelerated telomere shortening in response to life
stress // Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. - 2004. - Vol. 101. - p. 312-315].
Při oxidačním stresu bylo prokázáno poškození chromozomů, včetně telomerické DNA a jeho zkrácení, bez
ohledu na příčiny stresu [Kurz D.J., Decary S., Hong Y., Trivier E., Akhmedov A., Erusalimsky J.D. Chronic
oxidative stress compromises telomere integrity and accelerates the onset of senescence in human
endothelial cells // J. Cell. Sci. - 2004. - Vol. 117. - p. 2417-2426].
Úroveň zkrácení telomery přímo závisí na kouření. Čím déle je, tím silnější je zkrácení délky telomer v
lymfocytech [Valdes A.M., Andrew T., Gardner J.P., Kimura M., Oelsner E., Cherkas L.F., Aviv A., Spector T.D.
Obesity, cigarette smoking, and telomere length in women // Lancet. - 2005. - Vol. 366. - p. 662-664].
K dnešnímu dni již bylo prokázáno, že rychlé zkracování telomer je spojeno s rozvojem kardiovaskulárních a
infekčních chorob, jako je srdeční choroba, chronické srdeční selhání [Harst P., Steeg G., Boer R.A., Voors
A.A., Hall A.S, Mulder M.J., Gilst W.H., Veldhuisen D.J. Telomere Length of Circulating Leukocytes Is
Decreased in Patients With Chronic Heart Failure // J. Am. Coll. Cardiol. - 2007. - Vol. 49. - p. 1459-1464],
aterosklerózy [Samani N.J., Boultby R., Butler R., Thompson J.R., Goodall A.H. Telomere shortening in
atherosclerosis // Lancet. - 2001. - Vol. 358. - p. 472-473] a infarktu myokardu [Brouilette S., Singh R.K.,
Thompson J.R., Goodall A.H., White N.J. Cell Telomere Length and Risk of Premature Myocardial Infarction
// Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. - 2003. - Vol. 23. - p. 842-846]. U lidí s kratšími telomerami v krevních
leukocytech je úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění 3krát vyšší a na infekce - 8krát [Cawthon R., Smith
K., Brien E. О, Sivatchenko A., Kerber R. Association between telomere length in blood and mortality in
people aged 60 years or older // Lancet. - 2003. - Vol. 361, N 9355. - p. 393-395].
S redukcí kostní denzity a osteoporózou je spojeno zkracování telomer [Valdes A.M., Richards J.B., Gardner
J.P. et al. Telomere length in leukocytes correlates with bone mineral density and is shorter in women with
osteoporosis. Osteoporos. Int. 2007; 9: 1203-10] a replikativní stárnutí osteoblastů [Pignolo R.J., Suda R.K.,
McMillan EA. et al. Defects in telomere maintenance molecules impair osteoblast differentiation and
promote osteoporosis. Aging Cell 2007; 7: 23-31].
Řada případů diabetu typu 1 a typu 2 je vysvětlena stárnutím [Yoon K.H., Ko S.H., Cho J.H. et al. Selective
beta-cell loss and alphacell expansion in patients with type 2 diabetes mellitus in Korea. J. Clin. Endocrinol.
Metab. 2003; 5: 2300-8; Jeanclos E., Krolewski A., Skurnick J., Kimura M., Aviv H., Warram J.H., Aviv A.
Shortened Telomere Length in White Blood Cells of Patients with IDDM // Diabetes. - 1998. - Vol. 47. - p.
482-486].
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Alzheimerova choroba [Panossian L.A., Porter V.R., Valenzuela H.F., Zhu X., Reback E., Masterman D.,
Cummings J.L., Effros R.B. Telomere shortening in T cells correlates with Alzheimer's disease status //
Neurobiol. Aging. - 2003. - Vol. 24. - p. 77-84] a další.
Zhoršení věku imunitním systémem se vysvětluje stárnutím HSC atd. Téměř všechny nemoci spojené s
věkem mohou být zahrnuty do seznamu patologií, je-li to žádoucí [Babizhayev M.A., Savel’yeva E.L.,
Moskvina S.N. et al. Telomere length is a biomarker of cumulative oxidative stress, biological age and an
independent predictor of survival and therapeutic treatment requirement associated with smoking
behavior. Am. J. Ther. 2010 Mar 29. (Epub ahead of print.)].
Ukázalo se, že u imunopatologických chorob, jako je revmatoidní artritida [Борисов В.И., Кожевников В.С,
Сенюков В.В., Сизиков А.Э, Коненкова Л.П., Герцог О.А., Козлов В.А. Укорочение длины теломер
моноцитов при ревматоидном артрите // Медицинская иммунология. - 2006. - Т. 8, № 1. - ст. 87-90;
Ulf G., Goronzy W., Koetz K., Weyand C.M., Jorg J. Perturbation of the T-cell repertoire in rheumatoid
arthritis // Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. - 1998. - Vol. 95. - p. 14447-14452], systémový lupus erythematodes
[Lin J., Xie J., Qian WB. Telomerase activity and telomere length in CD4+, CD8+ and CD19+ lymphocytes from
patients with systemic lupus erythematosus // Zhejiang Da Xue Bao Yi Xue Ban. - 2005. - Vol. 34, N 6. - p.
534-537], atopická dermatitida a psoriáza [Борисов В.И., Демаков С.А., Сенюков В.В, Кожевников В.С,
Сизиков А.Э, Коненкова Л.П., Герцог О.А., Леонова М.И., Демина Д.В., Козлов В.С. Укорочение теломер
в Т-лимфоцитах крови у больных атопическим дерматитом и ревматоидным артритом // Вестник
уральской медицинской академии наук. - 2006. - Т. 3, № 1. - ст. 22-24; Wu K., Higashi N., Hansen E. R.,
Lund M., Bang K., Thestrup-Pedersen K. Telomerase Activity Is Increased and Telomere Length Shortened
in T-Cells from Blood of Patients with Atopic Dermatitis and Psoriasis // J. Immunol. - 2000. - Vol. 165. - p.
4742-4747], dochází k rychlému zkracování telomer v MNC periferní krve. Toto zkrácení přispívá k
předčasnému stárnutí celého imunitního systému, protože právě lymfocyty jsou hlavními regulátory
imunitní odpovědi.
U jaterní cirhózy, bez ohledu na etiologii onemocnění (virová hepatitida, autoimunitní hepatitida,
alkoholismus, sklerotizující cholangitida, primární biliární cirhóza) a věk pacienta, se telomery zkracují v
hepatocytech, ale nikoli v krevních buňkách a nikoli ve hvězdných buňkách. Zvýšené poškození a proliferace
hepatocytů tedy způsobují jejich předčasné stárnutí a nahrazení pojivovou tkání [Wiemann S.U.,
Satyanarayana A, Tsahuridi M. et al. Hepatocyte telomere shortening and senescence are general markers
of human liver cirrhosis. FASEB J. 2002; 16: 935-42].
V oblastech aterosklerotických lézí zkracovaly endoteliální buňky aorty zkrácené telomery [Okuda K., Khan
M.Y., Skurnick J. et al. Telomere attrition of the human abdominal aorta: relationships with age and
atherosclerosis. Atherosclerosis 2000; 152: 391-8].
Také u onemocnění koronárních cév se telomery endoteliálních buněk významně zkracují [Ogami M., Ikura
Y., Ohsawa M. et al. Telomere shortening in human coronary artery diseases. Arterioscler. Thromb. Vasc.
Biol. 2004; 3: 546-50].
Příčinou šedivých vlasů může být stárnutí melanoblastů [Nishimura E.K., Granter S.R., Fisher D.E.
Mechanisms of hair graying: incomplete melanocyte stem cell maintenance in the niche. Science 2005; 307:
720-4].
V J. Cristofalo ve své pozoruhodné práci z roku 1998 zjistil, že ačkoli se proliferativní potenciál fibroblastů
lidské kůže s věkem snižuje, pokud jsou ze vzorku vyloučeni lidé s aterosklerózou, hypertenzí a cukrovkou,
závislost proliferačního potenciálu kožních fibroblastů na věku však zmizí! [Cristofalo V.J., Allen R.G., Pignolo
R.J. et al. Relationship between donor age and the replicative lifespan of human cells in culture: a
reevaluation. Proc. Nat. Acad. Sci. USA 1998; 95: 10614-9].

© Cautor Clavis 2020, translation pro www.opravnalidi.cz SM, rev. VD (non-authorized version) jun2020

Samozřejmě dnes existuje mnohem více potvrzených údajů o vztahu různých nemocí a patologií, o
buněčném stárnutí orgánů a systémů těla z délky telomer a vyjádření jeho změn, buněčného dělení a
epigenetických změn. Každý rok množství těchto údajů roste.
Ačkoli je telomerická teorie v souladu s dostupnými údaji a vysvětluje nejrůznější patologie související s
věkem, jakož i samotný jev biologického stárnutí, často ji vědci nepochopili. Mnoho jich tento přístup
kritizuje, nerozumí teorii a v některých případech dokonce ani nechápe klinickou patologii.
Přesto je již dlouho známo, že jakákoli nová teorie nestačí pouze k tomu, aby byla pravdivá nebo aby měla
data potvrzující to.
K přijetí nové teorie potřebujete čas.

Hlavní mylné představy o telomerické teorii stárnutí
Nejběžnější mylná představa je, že délka telomery je určujícím parametrem stárnutí nebo je přímo
způsobuje. Ve skutečnosti je délka telomer v těle téměř úplně nesouvisející s tím, jak dlouho žije nebo jak
rychle stárne. Jak ukazují údaje, u některých zvířat, například u myší, jsou telomery dlouhé, ale přesto nežijí
dlouho, a například u lidí jsou telomery mnohem kratší, ale my žijeme mnohem déle než myši.
Teorie telomer však nestanoví, že délka těla reguluje proces stárnutí. Stárnutí buněk je řízeno změnami
délky telomer. Toto pozorování je potvrzeno výzkumnými údaji. Klíčovou otázkou není, jak dlouho byly vaše
telomery při narození, ale o kolik se zkrátily během vašeho života. Genová exprese se skutečně mění právě
kvůli rychlosti zkracování telomer.
Pozorování změn délky telomer od narození do stáří u myší a jiných organismů jasně ukazuje, že zkracování
telomer, nebo přesněji změny v genové expresi způsobené zkrácením telomer, jsou hlavní hnací silou
stárnutí.
Částečně z tohoto důvodu má měření délky telomery poměrně omezenou prediktivní hodnotu. Pouze
pokud znáte průměrnou délku telomer pro určitý typ buňky, například krevní buňky CD 8, můžete
vyhodnotit funkční stav těla a stav patologie pouze na základě délky telomer. Například, pokud je známo, že
průměrná délka telomery v leukocytech u dospívajících má určitou referenční hodnotu, a po osmdesáti
letech se tento parametr snižuje na jinou referenční hodnotu, poté, co jsme viděli a porovnali skutečné
hodnoty délky telomer v leukocytech s referenčními hodnotami věku, můžeme vyvodit odpovídající závěry.
Samotná délka, ale bez srovnání, nic neznamená. Nejde o délku, ale o změnu a srovnání délky, jakož i hodnot
dynamiky její změny.
Kromě toho závisí délka telomery také na typu vybrané buňky. V některých buňkách se telomery s věkem
zkracují, v některých nikoli. Mnoho buněk, například buňky stěn tepen, gliové buňky mozku, krevní buňky,
kůže, endotel gastrointestinálního traktu a jater, se během života dělí. Ale mnoho dalších buněk, například
svalových a nervových buněk, se obvykle nerozděluje, takže délka jejich telomer je po celý život téměř
stabilní. Možná, měřením toho, jak se délka telomer v koronárních tepnách snížila, získáme nějaké užitečné
klinické informace, ale měření délky telomer v buňkách srdečního svalu bude téměř zbytečné. Je také
užitečné sledovat, jak se telomery zkracují v mikrogliálních buňkách, ale sledování délky telomer v
mozkových buňkách, kterým slouží, nedává smysl.

Nemoci související s věkem
Po 40 letech se úmrtnost na chronické choroby zvyšuje a po 60 letech prudce stoupá [Источники: Центры
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по контролю и профилактике заболеваний США, "Десять основных причин смерти и инвалидности",
http://www.cdc.gov/injury/wisqars/leadingCauses.html].
Když už mluvíme o nemocích souvisejících s věkem, často se tvrdí, že nemohou být spojeni s telomerami.
Jako argument se tvrdí, že telomery jednoduše nemohou způsobit kardiovaskulární onemocnění nebo
Alzheimerovu chorobu. Vzhledem k tomu, že jde o kardiovaskulární onemocnění, je biologicky potvrzena
skutečnost, že buňky srdečního svalu, kardiomyocyty se téměř nikdy nerozdělují, takže srdeční choroby
nemohou být jednoduše způsobeny zkrácením telomer.
Ve skutečnosti je však patologie komplikovanější než „jednoduchá biologická pravda“. Říci, že zkrácení
telomer nemůže způsobit infarkty, protože telomery se nezkracují v buňkách srdečního svalu znamená
nerozumět klinice tohoto procesu. Kardiovaskulární onemocnění jsou koneckonců způsobena změnami
nikoli v kardiomyocytech, ale v koronárních tepnách, tj. vaskulární endoteliální buňky, které právě zrtácejí
telomery. Tato patologie se vyvíjí v tepnách, nikoli v srdečním svalu. Skutečnost, že se kardiomyocyty
nerozdělují, není důležitá pro rozvoj patologie kardiovaskulárního systému.
Stejná „kritika“ a podobné nepochopení patologie se používají v diskusích o Alzheimerově chorobě. Protože
se neurony téměř nikdy nerozdělují, Alzheimerova choroba nemůže být jednoduše způsobena zkrácením
telomer. Dospělé neurony se téměř nikdy nerozdělují - to je sice pravda, ale mikrogliální buňky, které tyto
neurony obklopují a podporují, se neustále dělí a jejich telomery se zkracují nejen věkem, ale také stresem.
Zkrácení mikrogliálních telomer koreluje s vývojem Alzheimerovy choroby a zdá se, že předchází vzniku
několika výrazných příznaků demence, včetně hromadění ß-amyloidů a tvorby τ-proteinových spletenin.
Bude užitečné rozlišovat mezi přímou a nepřímou patologií související s věkem. Alzheimerova choroba a
kardiovaskulární onemocnění jsou příklady nepřímé patologie, kde neurony a kardiomyocyty hrají
pozorovací roli.
Můžeme s jistotou říci, že stárnutí je způsobeno volnými radikály nebo hromaděným poškozením těla nebo
z jakéhokoli jiného důvodu, který je zcela správný, ale vede k nesprávným závěrům. Můžete popsat vztahy
mezi příčinami a důsledky, podrobněji popsat, jak je stáří způsobeno změnami v buňkách, které jsou zase
důsledkem špatného uzdravení, které vede ke změnám v těle a ke zvýšení pravděpodobnosti rozvoje
některých typických nemocí atd. Bude však přesnější a správnější říci, že zkrácení telomery nezpůsobuje ani
stárnutí, ale postupně nás méně chrání před našimi genetickými slabostmi nebo náchylností k nemocem.
Stárnutí samo o sobě nezpůsobuje onemocnění, ale zvyšuje pravděpodobnost, že dojde například ke
geneticky zděděnému riziku srdečních chorob, které povede k patologii nebo dokonce smrti. Stáří
nezpůsobuje infarkty, ale zvyšuje jejich pravděpodobnost
Stárnutí je dynamická a komplexní kaskáda událostí. Nemá jediný výchozí bod nebo událost, kterou lze
nazvat hlavní příčinou. Buďme upřímní - u někoho, kdo se dožil stáří a s ním souvisejících nemocí, je příčina
vzniku problému sekundární. Nejprve je třeba poznat nikoli příčinu, ale možnou metoda řešení konkrétního
problému. Co lze (pokud vůbec) použít k lékařskému zásahu k léčbě nebo prevenci nemoci?
Co může být účinné při léčbě nemocí souvisejících s věkem?
V reakci na to telomerická teorie stárnutí uvádí, že klíčem k léčbě nemocí souvisejících s věkem jsou:
• Použití telomerázy
• Prodloužení telomer a snížení rychlosti jejich zkracování
• Obnovení genové exprese do nejzdravějšího možného stavu
Až dosud byla lékařská a výzkumná klinická praxe omezena buď na symptomy (např. bolest), nebo na
specifické problémy, které jsou způsobeny změnami v genové expresi (např. zánět). Jen takové úzké pohledy
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však vedou k mnoha klinickým selháním a zklamáním při pokusech o léčbu nemocí souvisejících s věkem.
Například ve studiích souvisejících s Alzheimerovou chorobou se většina klinických studií zaměřila na ßamyloidní proteiny a příbuzné molekuly, jakož i τ-proteiny. Neúspěšný výsledek těchto testů se docela
očekává, protože neřeší větší problémy, které ve skutečnosti způsobují smrt stárnoucích buněk. V těchto
testech se pokusili řešit důsledky (například ß-amyloidní plaky), a nikoli příčiny (například stárnutí
mikrogliálních buněk). Ale když chceme léčit vážné onemocnění, jako je Alzheimerova choroba, nestačí
bojovat pouze s depozity β-amyloidů. Pokud chceme toto onemocnění vyléčit, musíme obnovit expresi genů
v mikrogliálních buňkách, které zpočátku brání ukládání β-amyloidů. Není divu, že pokusy jednat pomocí
jiného klinického přístupu skončily neúspěchem. Prostě „atakovaly“ nesprávný klinický cíl.
Onemocnění související s věkem se vyvíjejí, když se objevují genetické nedostatky v důsledku zkracování
telomer
Takto vypadá vztah mezi genetickou predispozicí a nemocemi souvisejícími s věkem. Například vezměte gen,
který zvyšuje riziko srdečních chorob. Tento gen se neprojevuje jako ateroskleróza, když máte 5 let, ale po
50 letech může výrazně změnit váš život, a dokonce vás zabít. Stejně tak nedostatek fyzické aktivity, špatná
strava a kouření také nezpůsobí srdeční infarkt hned, ale může se tak stát, když stárnete. Existuje tedy
zhruba stejný vztah mezi životním stylem a určitými nemocemi souvisejícími s věkem. Ve skutečnosti není
nemoc způsobena geny, ale jejich expresí a genová exprese je řízena mnoha faktory.
Geny způsobují nebo nezpůsobují onemocnění, v závislosti na tom, co jsou vyjádřeny v datech, na
konkrétních okolnostech. Ani „nebezpečný gen“ nezpůsobuje žádné problémy, pokud je jeho vyjádření
nedostatečné nebo jeho projevy jsou omezeny určitými okolnostmi. Mezi tyto okolnosti patří životní styl,
životní prostředí, psychologické faktory, další geny včetně modulátorů, modifikátorů a regulátorů (účinky
zevnitř a ven) a samozřejmě biologický věk. Z tohoto důvodu se mohou geny, které jsou v mládí zcela
neškodné, ve stáří stát smrtícími.
Telomery se s věkem zkracují, a proto mnoho genů mění expresní vzorce. V některých je exprese zesílena,
v jiných je oslabena, v některých se reakce na jiné geny nebo účinky cytokinů mění, v jiných na změny
prostředí. Pokud si uvědomíme skutečnost, že změny v genové expresi mohou být způsobeny zkrácením
telomer, pak s nástrojem ovlivňujícím telomery, můžeme něco dělat s nemocemi souvisejícími s věkem.
Prodloužením telomer a obnovením genové exprese můžeme léčit nemoci související s věkem.
Nyní existují všechny důvody chovat se ke stárnutí nikoli jako k nevyhnutelnému souboru specifických změn,
které způsobují konkrétní onemocnění, ale jako k okolnosti, jejíž výsledky lze zmírnit. Je třeba zvážit nemoci
související s věkem, především z hlediska prevence a léčby.

Imunitní systém a stárnutí
Mnoho starších lidí neumírá na Alzheimerovu chorobu, aterosklerózu, chronické obstrukční plicní
onemocnění (COPD) nebo na jiné čistě patologické stavy související s věkem, ale na infekce a rakovinu. Z
tohoto hlediska má stárnutí imunitního systému pro seniory zásadní význam.
Imunitní systém v těle by neměl ani na sekundu přestat řádně fungovat, protože je kriticky důležitý nejen
pro zdraví orgánů a systémů těla, ale také pro přežití.
Stejně jako v případě nervového systému má imunitní systém své vlastní „instinkty“ a více či méně složité
vrozené nebo získané (získané) vzorce chování. Tato chování vytvářejí imunitní odpovědi, jejichž rovnováha
je klíčovým prvkem při podpoře celkového imunologického zdraví.
Takže i při narození jsou imunitní buňky schopny rozpoznat celou řadu vnějších hrozeb, ale čím dál tím více

© Cautor Clavis 2020, translation pro www.opravnalidi.cz SM, rev. VD (non-authorized version) jun2020

rostou a získávají zkušenosti, stávají se kompetentnější a čitelnější. Při každé invazi viru, bakterie nebo
houby, s každou novou potenciální rakovinnou buňkou získává imunita zkušenost a stává se zručnější při
odpuzování hrozeb.
Navzdory skutečnosti, že učení pokračuje po celý život, je práce imunitního systému omezena na postupnou
a nevyhnutelnou ztrátu „imunitní paměti“. „Mladý“ imunitní systém, byť energický, je dost „naivní“. „Starý“
imunitní systém samozřejmě ví víc, ale funguje pomaleji a často selže. „Mladý“ imunitní systém
nerozpoznává „vetřelce“ (například pneumokokovou pneumonii) - jednoduše proto, že nezná ani „hosta“,
ani co s ním dělat. Ačkoli „zchátralý starý“ imunitní systém rozpoznává „hosta“, reaguje na „nepřítele“ příliš
pomalu nebo neurčitě. Takové zpoždění může mít za následek infekci, která způsobí například otravu krve,
která zabije celé tělo dříve, než se s ní vypořádá imunitní systém.
Buňky imunitního systému rostou z kmenových buněk kostní dřeně, stejně jako červené krvinky. Jejich
„rodokmen“ je rozdělen do dvou hlavních buněčných linií nebo větví:
• Lymfocyty. Lymfocyty jsou buňky, které cirkulují nejen v oběhu, ale také v lymfatickém systému. V buněčné
linii jsou přirozené zabíječské buňky (NK buňky), T-buňky a B-buňky. Společně tyto lymfocyty zajišťují
fungování většiny imunitního systému.
• Myelocyty. Řadu myelocytů tvoří krevní destičky (podporují koagulaci krve), erytrocyty (červené krvinky
nesoucí kyslík) a různé bílé krvinky - bazofily, neutrofily, eosinofily a makrofágy (bílé krvinky).
Každý z těchto typů buněk má své vlastní speciální funkce, vzorce chování a dělení buněk. To znamená, že
každá ze složek imunitního systému stárne odlišně. V důsledku toho imunitní systém nejen s věkem selhává
- selhává komplikovaně a neočekávaně a prakticky NIKDY neselže úplně (jako celek). Stejně jako v jiných
skupinách buněk v našem těle a imunitním systému existují i rezervní buňky odpovědné za jeho obnovu.
Další otázkou je, proč v jednom případě pracují, v jiném nikoli. Všechny odpovědi na tyto otázky dosud
nebyly nalezeny. Ale z odpovědí, které byly obdrženy, sestává buněčná imunomodulační terapie.
Imunitní stárnutí je u starších lidí docela běžnou příčinou nemocí a smrti, ale zřídka je „pozorováno“ a ještě
méně často diagnostikováno. Mezi klinické projevy stárnutí imunitního systému patří chronický zánět
(včetně latentního), revmatoidní artritida, autoimunitní onemocnění, dále zvýšené riziko pneumonie, sepse,
pásového oparu a různých forem rakoviny. Počet bílých krvinek v periferní krvi s věkem mírně klesá, ale to
samo o sobě nezvyšuje riziko infekce. U většiny starších pacientů dochází v přítomnosti infekce ke zvýšení
hladiny leukocytů (imunitní reakce) stejně rychle jako v mládí. Navíc u mnoha starších pacientů jsou bílé
krvinky v periferní krvi dokonce nad normu. To často koreluje s aterosklerózou, protože u mnoha starších
lidí trpících infarktem nebo cévní mozkovou příhodou byla krátce před událostí pozorována zvýšená hladina
leukocytů. Problém stárnutí imunity tedy není jen příliš malý nebo příliš vysoký počet bílých krvinek v
oběhovém systému, ale také přiměřenost reakce imunitního systému na infekci, časový faktor této reakce
a celková imunitní odpověď na infekci.
Někdy může „starý“ imunitní systém reagovat, i když vůbec neexistuje žádná infekce, a při tom mate mladší
buňky imunitního systému. To může vést k tomu, že v budoucnu imunitní systém místo přesné odpovědi na
infekci jednoduše nebude reagovat. Taková selhání následně vedou k chronickému zánětu, neschopnosti na
infekci rychle reagovat. Neobnovitelný „starý“ imunitní systém tedy ani na hrozby nereaguje, jeho odpovědi
jsou často příliš pomalé nebo horší, nesprávné nebo namířené na nesprávný cíl. Proto je tak důležité,
zejména v pozdějším věku, nejen řešit vzniklé nemoci, ale také provádět pravidelně prevenci imunitního
systému „omlazením“, obnovou jeho buněčných rezerv.
Skutečnost je taková, že se telomery - stejně jako ostatní aktivně se dělící buňky těla - v imunitních buňkách
také s věkem zkracují, i když se ne všechny zkracují stejně. Například B-lymfocyty se obvykle rozdělí v kostní
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dřeni před vstupem do oběhového systému, ale T-lymfocyty se často rozdělí po vstupu do oběhového
systému. Kromě toho ve skutečnosti v krevních cévách cirkuluje pouze asi každých třicet imunitních buněk.
Zbytek je ve tkáních, zejména v lymfatických buňkách, a způsob a doba vstupu do oběhového systému se
liší pro každý typ buňky.

Různé typy buněk imunitního systému, rozdělených do krevních a lymfatických větví; všechny rostou z
kmenových buněk kostní dřeně.
B-lymfocyty mají specifický vzorec stárnutí. Přibližně 2% všech B-lymfocytů v těle se aktualizuje každý den, i
když tento ukazatel s věkem výrazně klesá. Počet lymfocytů zůstává relativně konstantní, protože dělení
buněk je vyváženo jejich smrtí v lymfatických uzlinách a tkáních. I když se počet leukocytů v periferní krvi
zvyšuje, například při infekcích, je to více důsledkem uvolňování existujících buněk do oběhového systému
než vytváření nových lymfocytů dělením.
B-buňky se původně tvoří z kmenových buněk kostní dřeně, ale tyto buňky jsou nezralé a vyžadují „editaci“
nebo „programování“. Nejúčinnější B-buňky (ty, které mohou způsobit autoimunitní onemocnění) jsou
zničeny ještě před opuštěním kostní dřeně. Lymfocyty opouštějící kostní dřeň cirkulují v krvi, dokud nenarazí
buď na svůj specifický antigen a nejsou aktivovány, nebo zemřou, aniž by se s ním setkaly. Ale i poté, co se
dostali do oběhového systému, se dál dělí (zejména to rády dělají uvnitř sleziny - to je místo, kde může být
ovlivněno jejich „programování“, včetně externího kódování EPI). Průměrná délka telomer B-lymfocytů v
oběhovém systému závisí na rovnováze mezi relativně novými a starými buňkami. Nové buňky se objevují v
důsledku nedávného dělení kmenových buněk, a proto jsou jejich telomery delší. Staré B-buňky, které hrají
roli „paměti“, žijí déle, ale mají kratší telomery, a to i navzdory indukci telomerázy. Po jejich antigenní
stimulaci dochází k významnějšímu zkrácení telomer ve srovnání s granulocyty [Weng N.P., Levine B.L., June
C.H. et al. Human naive and memory T lymphocytes differ in telomeric length and replicative potential. Proc.
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Nat. Acad. Sci. USA 1995; 92: 11091-4].
U T-lymfocytů funguje vše jinak než u B-buněk, které se dělí na začátku svého životního cyklu a přestávají se
dělit po kolizi s antigeny (když se změní na B-paměťové buňky). Zpočátku se T-buňky v brzlíku dělí velmi
málo, ale po aktivaci se začnou často dělit. Přestože celkový počet T-buněk zůstává víceméně konstantní,
rychlost jejich dělení na periferii je mnohem vyšší. Výsledkem je, že T-buňky, které byly v oběhovém systému
nejdéle, mají nejkratší telomery ve srovnání s těmi, které se objevily nedávno. Proto může být měření délky
telomer v lymfocytech periferní krve zavádějící.
Počet těchto lymfocytů je pouze 1/30 z jejich celkového počtu. A s opakovaným měřením je velmi zřídka
možné měřit stejné buňky. Při prvním měření tedy můžeme například „zachytit“ buňky, které právě
vstoupily do oběhového systému, a podle toho přesně odrážet délku telomer v kmenových buňkách, ale
další měření již může být zkreslené. Zejména pokud byly buňky „chyceny“ po dlouhodobém nepřetržitém
dělení v konečné fázi své existence v periferní krvi. V tomto případě lze skutečnou délku telomer
podceňovat. Hodnocení stárnutí imunitního systému podle stavu jeho buněk, tj. podle délky leukocytových
telomer v periferní krvi je to nepochybně užitečná věc, ale zároveň je nutné správně a přesně porozumět a
porovnat výsledky. A výsledky srovnání jsou také velmi pečlivě interpretovány. To nemohou pokaždé dělat
neodborníci!
Například u transplantací kostní dřeně je pozorována inverzní korelace mezi počtem nových („mladých“)
transplantovaných mononukleárních buněk a stupněm zkrácení telomer. Je popsáno několik neúspěšných
transplantací, doprovázených velmi silným zkrácením telomer. Navíc takové dárcovství může z těla odstranit
počet buněk odpovídající několika letům normální hematopoézy. Transplantace kostní dřeně vede ke
zkrácení telomer, což odpovídá období 15 let života [Wynn R.F., Cross M.A., Hatton C. et al. Accelerated
telomere shortening in young recipients of allogeneic bone-marrow transplants. Lancet 1998; 351: 178-81].
Kromě skutečné délky telomer je v imunitním stárnutí ještě jedna klíčová otázka - Jak ale skutečně fungují
buňky imunitního systému? Pokud vezmeme v úvahu, že změny ve fungování jsou výsledkem změn ve
vzorcích genové exprese, ke kterým také dochází v důsledku postupného zkracování telomer, mohou být
tyto stejné funkční změny klíčem ke všemu. Je prokázáno, že se takové změny objevují ve většině imunitních
buněk. Zde se však ty nejviditelnější změny vyskytují v populaci T-buněk. V těchto buňkách je signální
transdukce špatně regulovaná, hůře produkují kritické buněčné produkty (např. lymfokiny). Jak člověk
stárne, „mladé a naivní“ T-buňky se zmenšují. Populace T-buněk tak ztrácí schopnost rychle se dělit v reakci
na infekci a antigeny.
Stárnoucí imunitní systém je příliš dobrý, ale reaguje na některé „správné“ věci velmi špatně a dokonce je
ohrožuje. Taková neadekvátní reakce vede k autoimunitním onemocněním.
Stárnoucí imunitní systém se stává „nedbalým“ vůči rakovinným buňkám, virům atd. Přirozené zabíječské
buňky a další cytotoxické buňky jsou zároveň mnohem méně účinné proti chronickým zánětům a jejich
aktivátorům.
Kromě toho postupné zkracování telomer v kmenových buňkách vede k pomalejší obnově
hematopoetických buněk, včetně červených krvinek, lymfocytů a dalších typů buněk. V populaci lymfocytů
se začnou buňky čím dál méně aktualizovat, takže stále větší počet z nich začne fungovat hůře. Pokud k
tomu dojde u červených krvinek, je výsledkem postupná anémie. Stejně jako anémie u chronických
onemocnění. A vzácná anémie související s věkem, se vyskytuje ne proto, že kmenové buňky končí, ale
proto, že se tyto buňky jednoduše rychle přestanou množit. Krátce řečeno se může ve stáří objevit aplastická
anémie související s věkem v důsledku výpadkům v práci kmenových buněk kostní dřeně a rizika spojená s
transplantací kostní dřeně a darováním kostní dřeně již byla popsána výše.
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Fyzickým stárnutím se člověk stává zranitelnějším na infekce, rakovinu, chronický zánět, autoimunitní a další
nemoci. A klinické výsledky ne vždy plně odrážejí všechna rizika spojená se stárnutím imunitního systému.
Najít data přímo směřovaná na stárnoucí imunitní systém je obtížné. Částečně proto, že „stárnutí“
imunitního systému je obtížné oddělit od jiných nemocí souvisejících s věkem. Například, pokud starší žena
zakopne kvůli špatnému zraku, neudrží rovnováhu kvůli slabým svalům, spadne a zlomí jí femorální krk kvůli
osteoporóze, po které se u ní objeví komplikace v důsledku špatného periferního oběhu, nakazí se infekčním
onemocněním a zemře ... Co je považováno za příčinu smrti?
Neexistuje žádná specifická diagnóza „stárnutí imunitního systému“. Lékaři ve svém výchozím nastavení
věří, že u starších pacientů je narušen imunitní systém. Předpokládá se, že senilní „pokleslý“ imunitní systém
nelze vyléčit. Maximem, který lékaři doporučí, po napsání doporučení pro volitelné laboratorní testy, je
dodržovat dietu a často očkování (ačkoli vakcíny mají menší pravděpodobnost, že u starších lidí vyvolají
adekvátní imunitní odpověď oproti mladším), což nepovede k požadovanému výsledku. V tomto případě
terapeutické nebo profylaktické omlazení imunitního systému a aktivátoru telomerázy buněk ΞTALON může
pomoci mnohem efektivněji.

Stárnutí gastrointestinálního traktu a jater
Většina změn trávicího traktu souvisejících s věkem je spojena s fungováním střevních stěn. Ve stárnoucím
střevě, i při absenci specifického onemocnění, se například vyskytují znatelné problémy s absorpcí,
imunitními funkcemi nebo pohyblivostí. Staré střevo neabsorbuje živiny tak účinně a produkuje různé horší
enzymy a koenzymy nezbytné pro účinnější absorpci, zejména železo, vápník, zinek, vitamíny B12 a D.
Perorální přípravky jsou méně vstřebávány, a proto je dávkování léčiv nespolehlivé nebo prostě
nedostatečné. Stěny střeva ztrácejí svalovou sílu, což činí peristaltiku (vlnovité kontrakce, s nimiž se jídlo
pohybuje střevy) méně efektivní. Střevní stěny navíc ztratí svoji pružnost, divertikulum se zanítí
(divertikulóza) nebo se v nich vyvine infekce (divertikulitida), což vede k významnému zvýšení morbidity
nebo mortality u starších pacientů. U téměř poloviny lidí nad 70 let je divertikulóza často doprovázena
dalšími chorobami a zhoršením celkového zdraví.
Obecně mohou buňky gastrointestinálního traktu vykazovat známky významného zkrácení telomer po 40
letech, ale zrychlení takového zkracování je zvláště patrné po 60 letech. V pokročilém věku se buňky, které
jsou odpovědné za absorpci a produkci koenzymů, svalové a imunitních procesy, díky rychlému zkracování
telomer dělí méněkrát, což znamená, že celková buněčná populace stárne a je málo aktualizovaná. Proto
prodloužení telomer s aktivátorem telomerázy buněk ΞTALON a profylaktický účinek epigenetickými látkami
s nejvyšší pravděpodobností pomohou zmírnit změny gastrointestinálního traktu související s věkem. A s
nástupem problémů můžete použít terapeutický buněčný prostředek s dopadem na střevní omlazení.
Podobné problémy se stárnutím se objevují v játrech - orgánu, který si nikdy „nestěžuje“ a pracuje
nepřetržitě. Pro tento orgán je obtížné signalizovat stav jeho zdraví, protože v něm prakticky neexistují
nervová zakončení, a proto játra nebolí. Člověk často nemá příležitost včas si všimnout, že játra potřebují
pomoc. Tento orgán nikdy nespočívá a je ve stálém zatížení. Játra v těle plní současně funkci „chemické
laboratoře“ a „léčebného zařízení“. To je takový druh kontrolního bodu, který stojí v cestě nebezpečným
toxinům, jedům, chemikáliím, dalším škodlivým a nepotřebným látkám, které vstoupily do krevního řečiště
a chtějí proniknout do těla. Jedovaté látky a také v krvi nacházející se krevní produkty z rozkladu buněčného
metabolismu a rozpadající se části samotných buněk, jsou v játrech zachyceny jako ve filtru. V ideálním
případě krev procházející játry pokračuje v cestě tělem, je již očištěna a zdravá. To se však neděje vždy nebo
čištění nefunguje naplno.
Jaterní buňky se mohou rychle regenerovat, ale také rychle stárnou. Počet jejich dělení se snižuje. V tomto
případě je jaterní tkáně málo a není neustále nahrazována „mladými“ buňkami. Zátěž jater se však s věkem
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nesnižuje - dokonce se ještě více zvyšuje. „Staré“ buňky se nemohou vyrovnat se svými povinnostmi a
„mladé“ buňky prostě nemají čas ... Taková nerovnováha se může projevit nejen gastrointestinálními
problémy, ale také se odráží nebo pokračuje ve zcela neočekávané formě na různých místech v těle.
Musíme však být schopni věnovat pozornost signálům přenášeným játry přes buňky jiných orgánů
(intercelulární komunikace v akci). Takové markery mohou být například:
• dysfunkce jater a žlučníku je indikována nažloutlým nádechem kůže a očního bělma.
• „cévní hvězdičky“ v oblasti křídel nosu a tváří
• pignmentální skvrny a tukové pupínky
• kvalita samotné kůže může být také příznakem onemocnění jater - matná a příliš suchá nebo naopak vlhká
kůže s potem
• trvale červená špička jazyka
• akné a zarudnutí, které se objevují na tváři a v oblasti kolem spánků a mezi obočím, jakož i tvorba akné na
těle
• křehké a slabé vlasy a nehty
To jsou hlavní příznaky, které naznačují poruchu v práci jater a žlučových cest. Informace o skrytých
problémech jater však mohou také signalizovat:
• syndrom rychlé únavy a snížené pracovní kapacity
• bolesti hlavy
• zhoršující se chuť k jídlu
• nespavost
• pocit hořkosti v ústech (zejména trvalý)
• hněvivé a podrážděné chování
Neměli byste se snažit skrýt příznaky projevů onemocnění jater maskovací kosmetikou. Užívání vitamínů to
také nezachrání. Je nezbytné nejen zlepšit metabolické procesy v jaterních buňkách pomocí
hepatoprotektorů, ale také pravidelně omlazovat játra. Pak budou hepatoprotektory i stimulanty jater
pracovat na plný potenciál (nemá smysl stimulovat staré buňky). Buněčné omlazení, včetně preventivního
účinku, napomáhá nastolit proces metabolismu tuků a metabolismu uhlohydrátů (jedná se například o
nezbytný krok při cukrovce). A samozřejmě musíte pamatovat na pozitivní emoce. Ano, také přispívají k
hojení jater!
Toxické látky se mohou dostat do krevního řečiště i ze zdravých potravin nebo po užití léků (které lze ve stáří
užívat ve velkém množství). Všimněte si, že nemluvíme o alkoholu, kouření ani jiných škodlivých látkách.
Obraz doplňujeme těžkými kovy a vzduchem zatíženým toxickými emisemi (zejména vzduchem velkoměst),
přidáváme nedostatek kyslíku, trvalé napětí a přetížení. To vše silně ovlivňuje stav jater.
Nejvhodnější strategií by samozřejmě byla profylaktická podpora zdraví jater a omlazení jejích buněčných
struktur.

Reprodukční systém
Změny ve stárnoucím reprodukčním systému znatelně ovlivňují schopnost mít sex, a to u obou pohlaví. Pro
starší muže je stále obtížnější udržovat erekci. U žen dochází k nejvýraznějším změnám společně s
menopauzou ve vaginální sliznici.
A ačkoliv vývoj a závažnost erektilní dysfunkce ovlivňuje mnoho faktorů, například obezita, kouření,
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konzumace alkoholu, nedostatečná fyzická aktivita, není pochyb o tom, že za problém je do značné míry
odpovědné stárnutí. Systém stárnutí reprodukčního systému je stále stejný - buňky odpovědné za vaskulární
reakci, která je nezbytná pro erekci, ztratí svou funkčnost. Když se rozdělí, ztratí telomery. Mění také
epigenetické vzorce. Změna epigenetických vzorců je také způsobena snížením hladin estrogenu. Estrogeny,
stejně jako jiné pohlavní hormony, se vážou přímo na chromozomy a modulují genovou expresi.

Kardiovaskulární onemocnění
Kardiovaskulární onemocnění, zejména infarkt myokardu, jsou hrozné především proto, že záchvaty začínají
náhle. Můžeme se cítit skvěle, v naprosté bezpečí, zcela zdraví, a dokonce ani ne velmi staří, a v příštím
okamžiku přichází bolest, hrůza a možná i náhlá smrt. Zestárnutí systému krevních cév trvá desetiletí, ale o
tomto rostoucím riziku často ani nic nevíme. Klinický výsledek takového rizika ve formě okamžitého
přechodu k bezmocnosti nebo bezprostřední smrti se stává nečekanou, ale nevyhnutelnou realitou.
Termín kardiovaskulární onemocnění je velmi časté, ale ve skutečnosti by bylo přesnější říci vaskulární
onemocnění, protože primární problém je uvnitř krevních cév (téměř vždy tepen), což nakonec způsobuje
sekundární problém v srdci, mozku nebo jiných orgánech. Nejprve se vyvine cévní onemocnění a poté
selhávají orgány. Člověk opravdu umírá v důsledku stárnutí cév, ale uvádí se tragické problémy se srdcem,
mozkem a ledvinami.
Stárnutí nebo ztráta arteriální elasticity je arterioskleróza nebo ateroskleróza. Předpokládá se, že
významnou roli při stárnutí cév hrají cholesterolové plaky. Stěny tepen se však s věkem mění, obvykle se
stávají méně pružnými, bez ohledu na přítomnost plaků. K tomu dochází v každém případě, protože buňky
nemají čas na obnovu extracelulárních proteinů (zejména elastinu a kolagenu), které zajišťují normální a
zdravé fungování krevních cév. V důsledku toho dochází k „zatvrdnutí“ stěn tepen a ty ztrácejí schopnost
natahovat se. Reakce na krevní tlak se mění. Ve stárnoucích tepnách se pravděpodobně vytvoří aneurysma,
které může prasknout nebo prosakovat. Paradox stárnutí oběhového systému je následující - ačkoliv se
naměřený krevní tlak často zvyšuje, průtok krve do orgánů zásobovaným oběhovým systémem se často
snižuje, v důsledku čehož například mozek trpí vysokým krevním tlakem a nedostatečným přísunem
arteriální krve! Ztráta vaskulární elasticity se současným zvýšením tlaku vede ke zvýšenému riziku
hemoragické mrtvice, doprovázené zjevnou slabostí, ve větší či menší míře, ztrátou řeči a mozkových funkcí
(vaskulární demence). A někdy následuje i rychlá smrt. Podobné procesy se vyskytují i v jiných orgánech, v
důsledku čehož se v těle hromadí poškození.
Postupem času může postupné uzavření tepny vést k ischemii a selhání srdce. K tomu dochází, když krevní
sraženina blokuje přívod krve do životně důležitých srdečních svalů a výsledkem je náhlý srdeční záchvat,
který často vede k okamžité smrti. Pokud krevní sraženina jde do mozku, pak velké oblasti mozku najednou
ztratí přísun krve, což má za následek ischemickou mrtvici, doprovázenou ztrátou funkce mozku, často s
paralýzou poloviny těla nebo afázií (ztráta řeči). Krevní sraženiny mohou také způsobit lokální (zónovou)
tkáňovou smrt téměř v jakémkoli orgánu.
Lékaři a lidé vůbec tuto nemoc často nepochopili nebo pochopili ne úplně správně. Například velmi běžný
jednoduchý model, podle kterého vysoký cholesterol přímo způsobuje ukládání cholesterolu v tepnách,
prostě není pravdivý. Pak je zřejmé, že musí existovat i jiné způsoby, které způsobují aterosklerózu. Nemoc
může skutečně korelovat s klasickými rizikovými faktory - kouření, hypertenze, vysoký cholesterol nebo
cukrovka, ale ve skutečnosti se děje něco mnohem složitějšího. Pokud je to skutečně tak (a do dnešního dne
to potvrzují četné údaje), co to vlastně je ateroskleróza?
Abyste pochopili vztah mezi rizikovými faktory a nemocí, musíte pochopit, jak buňky stěn tepen stárnou.
Poškození se hromadí v průběhu několika desetiletí, ale je také pravda, že mladé buňky se lépe vyrovnají s

© Cautor Clavis 2020, translation pro www.opravnalidi.cz SM, rev. VD (non-authorized version) jun2020

poškozením. Jak stárneme, naše telomery se zkracují, buňky se stávají méně funkčními a méně schopnými
samoléčení. Ve věku 20 let mohou naše buňky opravit většinu škod způsobených rizikovými faktory, ale když
dosáhneme středního věku, již nemáme čas na opravu všech škod způsobených kouřením, hypertenzí,
vysokým cholesterolem nebo cukrovkou. Jednoduše řečeno, jakmile naše buňky stárnou, začne se v nich
hromadit poškození. Protože buňky již nefungují normálně a nejsou nahrazeny dostatečně rychle, stěny
tepen jsou tužší a snáze se trhají, v plaku se hromadí cholesterol a tepna přestane fungovat.
I když bereme všechny četné známé rizikové faktory - strava, konzumace alkoholu, obezita, nedostatek
fyzické aktivity, zvýšená hladina homocysteinu, hladina různých frakcí cholesterolu, E4 apolipoprotein,
hladina estrogenu, tokoferol, protrombické mutace, zvýšený počet monocytů, C-reaktivní protein,
myeloperoxidáza, stres, orální infekce, jiné bakteriální nebo virové infekce (herpes, cytomegalovirus,
Coxsackie virus) a všechny zánětlivé biomarkery - obecně zjistíme, že nestačí jeden z těchto rizikových
faktorů k vysvětlení stárnutí tepen. Všechny tyto rizikové faktory jsou samozřejmě důležité, ale jejich projevy
ve formě aktivity aterosklerózy jsou patrné pouze ve stáří (fyzickém věku). V mládí jsou často skryty. A to je
způsobeno dlouhými telomerami v buňkách. Když je člověk mladý, buňky jeho tepen mají čas na opravu
poškození způsobeného rizikovými faktory. Když však buňky stárnou v důsledku zkrácení telomer, již nemají
dostatek času na rychlé obnovení a nahrazení buněk. V důsledku toho se zvyšuje pravděpodobnost infarktu
nebo mrtvice.
To platí zejména pro děti s progerií, jejichž telomery jsou krátké už po narození. Buňky které jsou výstelkou
jejich cév jsou už od začátku „staré“. Narodili se „staří“ a neumí se vyrovnat ani s minimálními rizikovými
faktory. Tyto děti nekouří, nemají hypertenzi, cukrovku ani vysoký cholesterol. Mají pouze „staré“ buňky.
Jejich buňky nemohou podporovat extracelulární elastin a kolagen a nahradit mrtvé buňky. Cholesterol se
hromadí v krevních cévách, i když je jeho hladina v krvi normální, a poté se rychle vyvíjí ateroskleróza,
stárnutí.
Tyto děti umírají na infarkty a mozkové příhody, často před desátým rokem, a obvykle nemají žádné
charakteristické rizikové faktory pro rozvoj kardiovaskulárních chorob. Jak vidíte, krátké telomery jsou
dostačující.
Současně je však možné pozorovat opačný jev u lidí, kteří jsou vystaveni i několika rizikovým faktorům, ale
nevyvíjí se ateroskleróza. Takže mají buď štěstí, nebo mají delší telomery a jejich kontrakce jsou zpomaleny
a „pracují“ geny, které zmírňují normální rizikové faktory.
Čtyři hlavní rizikové faktory (jako, mimochodem, všechny ostatní známé faktory) jsou skutečné složky
aterosklerózy, ale nicméně nepomáhají nám získat alespoň nějaké pochopení aterosklerózy, alespoň
vzájemného vztahu této nemoci s nimi. Abyste to ovlivnili, musíte mít představu o stárnutí buněk ve stěnách
tepen.
V tepenných stěnách jsou buňky uspořádány v několika vrstvách, ačkoli u malých periferních tepen jsou
vrstvy jednodušší a tenčí a stěny kapilár sestávají dokonce z jedné vrstvy buněk. Vnitřní vrstva buněk endotel - je v průběhu času nejvíce poškozena díky přímému vystavení toxinům a jiným materiálům a také
tahovým stresem. Pokud porovnáme krevní řečiště s korytem řeky, můžete věnovat pozornost jedné
zajímavé podobnosti. Břehy řeky procházejí erozí nejvíce tam, kde je proud nejsilnější. Podobně je tahové
napětí ve stěnách tepny nejvyšší tam, kde se tepny otáčejí nebo oddělují. Endoteliální buňky ztrácejí délku
telomer a fungují s věkem stále hůře. Rychlé stárnutí buněk v důsledku toxinů a návalu zátěže je
nejvýraznější u lidí s hypertenzí nebo diabetem a také u kuřáků. Ve všech případech existuje přísná korelace
mezi zkrácením telomer a nástupem arteriálních onemocnění. Kdykoli je pozorována ateroskleróza v
endoteliálních buňkách, zkrácená telomera se silnou dynamikou kontrakce.
Když endoteliální buňky začnou selhávat, nemohou nadále podporovat vnější vrstvy, zejména elastická a
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jiná vlákna. Vnější vrstvy poskytují přístup k toxinům, virům a bakteriím. Poté začnou první pozoruhodné
změny. Monocyty a krevní destičky z krve se připojují k endotelu. Výsledkem je, že endotel funguje hůř,
zánět v subendoteliálních vrstvách postupuje. Makrofágy a další buňky imunitního systému začnou dále
vstupovat do arteriálních stěn, dochází k zjizvení a na tkáni jizvy se hromadí cholesterol. Z tohoto důvodu
stěna tepny bobtná a postupně blokuje tepnu - dokud ji zcela nezablokuje nebo dokud nehrozí riziko, že by
jizva jednoduše praskla a krev by nesla krevní sraženinu dále do oběhu.
Endoteliální buňky tvoří nejvnitřnější vrstvu obklopující dutinu tepny. Toto je otevřený kanál, kterým proudí
krev. Vnější vrstva se nazývá adventiciální. Změna v dynamice buněk, počínaje stárnutím endoteliálních
buněk, vysvětluje většinu událostí vyskytujících se v ateroskleróze, ale nelze podceňovat účinek na vláknité
vrstvy ležící mezi endotelem a hladkými svaly, jakož i na vnější vrstvu, což jsou adventiciální vlákna.
Stárnoucí buňky již nemohou obnovit vlákna elastinu a kolagenu ve stejné kvalitě, které poskytují flexibilitu
a sílu arteriálním stěnám. U mladých lidí jsou velké krevní cévy, jako je aorta, elastické, takže se protahují,
když se srdce stahuje (systola), a nabírají své předchozí rozměry, když je srdce plné (diastola). Tato elasticita
vyrovnává ostré nárazy tlaku a zmírňuje chaotické lomové zatížení, které poškozuje endoteliální buňky. Když
arterie stárnou, endotelové buňky přestanou aktualizovat elastinová vlákna, takže krevní tlak začne
způsobovat větší poškození a endotelové buňky začnou rychleji umírat.
Stárnoucí endoteliální buňky ztrácejí mitochondrie a vykazují obecnou degradaci. Endotelová tkáň se
ztenčuje, není homogenní a někdy zcela chybí. Už nehraje roli bariéry, nereguluje krevní tlak a v důsledku
toho slabě reaguje na vazodilatátory (s pomocí těchto látek tělo reguluje tlak). Tlak se nejen stává vážnějším
problémem, ale také narušuje přívod krve do periferních orgánů.
Patologická kaskáda nezačne v mezilehlých vrstvách, ačkoli změny v nich jsou patrnější. Tukové proužky,
kalcifikace, hromadění cholesterolu, zánět, růst hladkého svalstva, pěnové buňky jsou sekundární, jak v čase,
tak v kauzalitě, ke změnám endoteliálních buněk souvisejících s věkem. Jakýkoli proces, který může urychlit
stárnutí endoteliálních buněk a způsobit onemocnění, se nemusí projevit, dokud nebudou telomery v
endoteliálních buňkách dostatečně krátké. Délka telomer je přímo úměrná rizikovým faktorům, které
způsobují nemoc. Dnešní obecně přijímané chápání aterosklerózy tedy není úplné. Žádný terapeutický
zásah, dokonce ani s nejlepšími úmysly, nemůže léčit nebo předcházet arteriálním onemocněním, pokud se
zabývá pouze rizikovými faktory, jako je hypertenze nebo kouření. Pokud ale můžeme změnit délku telomer
a dynamiku jejich kontrakce v endoteliálních buňkách, můžeme „ignorovat“ většinu známých rizikových
faktorů, které jsou nyní spojeny s arteriálními chorobami.
V laboratorních studiích se podařilo prokázat, že obnovení délky telomery zvrátí změny související s věkem
v lidských endotelových buňkách a tkáních. Mnoho studií potvrzuje fyziologickou účinnost prodloužení
telomer, ale klinické studie z nějakého důvodu ještě nepokročily k testování podobných metod na
pacientech.
Je však možné použít ΞTALON, ale ne jako lék, ale jako doplněk stravy, který obnovuje telomery v
endoteliálních buňkách. Jako preventivní opatření se doporučuje fyzická aktivita, strava a zákaz kouření.
Pokud je to nutné, měly by být použity operace (dělení koronárních tepen a koronární stentování).

Arteriální patologie způsobující mrtvici
Arteriální patologie způsobující mrtvici je úplně stejná jako u infarktu. V obou případech jsou patrné
charakteristické změny ve stěnách tepen, které jsou způsobeny změnami endoteliálních buněk souvisejícími
s věkem. Tyto změny vedou k hromadění poškození a neschopnosti buněk arteriální stěny tato poškození
rychle obnovit. Cévní mozková příhoda se může objevit v kterémkoli věku, ale přibližně v 75% případů se
první mozková mrtvice vyskytuje po 65 letech a prevalence se zvyšuje s každou dekádou. Kromě věku je
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rizikovým faktorem také hypertenze; následují již existující mrtvice, cukrovka, vysoký cholesterol, kouření,
fibrilace síní, hyperkoagulace atd.
Podle převažujících faktorů příčiny smrti je mrtvice na druhém místě na světě.
Trombotická cévní mozková příhoda může být okamžitě léčena trombolytiky nebo (méně často)
neurochirurgií, ale obecně neexistuje účinná léčba mrtvice, jak oficiální věda říká, že po smrti neuronů již
nemohou být obnovena. Využití technologií omlazování buněk, terapie obnovující telomery a epigenetiky
mírně mění moderní myšlenky v přístupu k této nemoci, jakož i její možné opakování. Aby se zabránilo
následným mrtvicím, obvykle se doporučuje snížit krevní tlak pro kontrolu fibrilace síní a rizikových faktorů.
Moderní standardní péče zahrnuje rehabilitaci. Důrazně se doporučuje přestat kouřit.

Hypertenze
Krevní tlak se obvykle zvyšuje s věkem. Tento růst je částečně způsoben změnami ve stěnách tepen
popsaných výše. Ale hypertenze je také spojena se stárnutím jiných tělesných systémů:
• ledviny (hrají důležitou roli při regulaci tlaku);
• endokrinní systém;
• srdce;
• mozek;
Hlavní příčiny hypertenze související s věkem jsou stále neznámé, ale stále více důkazů naznačuje, že klíčové
faktory jsou výsledkem dysfunkce endoteliálních buněk, stejně jako arteriální onemocnění obecně. Stárnutí
endoteliálních buněk ve velkých tepnách vede ke skutečnosti, že se ve zbývající části arteriální stěny hromadí
poškození (ateroskleróza). Z tohoto důvodu se malé tepny zužují a stávají se méně pružnými. A ty nejmenší,
kapiláry, vůbec umírají. Následující skutečnost může být v rozporu s intuicí, ale zvýšení krevního tlaku
nezvyšuje průtok krve do orgánů. Navíc hypertenze ve velkých cévách způsobuje hypotenzi (nízký tlak) v
orgánech, kterým dodávají krev. Při hypertenzi se nejmenší krevní cévy zužují (malé tepny) nebo dokonce
vymizí (kapiláry). V důsledku toho je diagnostikována nejen hypertenze, ale také zhoršená funkce orgánů,
které nejsou zásobovány krví ve správném množství, bez ohledu na tlak, pod kterým krev opouští srdce.
Horší je, že v některých případech reakce těla problém jen zhoršuje. Například ledviny regulují systémový
krevní tlak. Když hypertenze postupuje, perfúze v ledvinových buňkách klesá, takže ve snaze zvýšit perfúzi
ledviny zvyšují svůj tlak ještě více. Bohužel to zvyšuje rychlost stárnutí endoteliálních buněk, které lemují
tepny a kapiláry. Malé úzké tepny, kapiláry umírají a krevní tlak opět stoupá. Jedná se o začarovaný kruh,
který v konečném důsledku vede k selhání ledvin, srdečním infarktům, mozkovým mrtvicím, aneurysmatům
a dalším klinickým tragédiím. Proto je většina případů klinické hypertenze úzce spojena se změnami
souvisejícími s věkem.

Srdeční nedostatečnost (srdeční selhání)
Srdeční nedostatečnost je soubor několika nemocí s různými příčinami. Ve většině případů je to také kvůli
fyziologickému stárnutí. Jako příčina srdeční nedostatečnosti je uváděno špatně fungující srdce. Samotná
nemoc je často rozdělena na selhání levé a pravé komory, i když tato klasifikace je příliš zjednodušující. Levá
srdeční komora přijímá krev z plic a pumpuje ji do celého těla. Pravá komora přijímá krev z těla a pumpuje
ji do plic. V obou případech je jedním z hlavních spouštěčů srdečního selhání infarkt myokardu, po kterém
poškozená část srdečního svalu ztrácí schopnost účinně pumpovat krev. Přibližně tři čtvrtiny všech případů
srdečního selhání lze přičíst stárnutí buněk, ale některé další příčiny, jako je kouření, virové infekce nebo
onemocnění srdečních chlopní, buď zcela nesouvisejí s věkem, nebo jejich spojení s problémy způsobenými
stárnutím buněk je velmi nepřímé.
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Srdce a věk - morfologické změny
Stárnutí je přirozeně přicházející období vývoje věku. Stárnutí je doprovázeno akumulací procesů degradace
a opotřebení, se snížením schopnosti jednotlivce se rozmnožovat (nejen sexuální aktivita, ale také
fyziologická aktivita buněk reprodukčního systému). Člověk začíná stárnout postupně, nejprve pomalu, a
pak s konstantním zrychlením. S věkem dochází ke zhoršení fungování orgánů a systémů a tento proces
probíhá téměř současně v celém těle. Funkční a ochranné vlastnosti těla jsou porušeny, v důsledku toho se
objevují chronická onemocnění, která se obvykle označují jako spojená s věkem. Lidské srdce není výjimkou
a také podléhá s věkem řadě morfologických a funkčních změn.
Stárnutí srdce je složitý proces, zahrnující mnoho buněčných a molekulárních změn, což vede k tvorbě
různých fenotypů stárnutí v rámci stejného typu buněk. Stárnutí tohoto orgánu na molekulárně genetické
úrovni je doprovázeno poměrně složitým a multifaktoriálním procesem. To je do značné míry způsobeno
různorodostí tkání, které tvoří srdce, a také přítomností konstantní hemodynamické zátěže. Za 24 hodin je
srdeční sval schopen vytvořit až 100 tisíc kontrakcí (srdeční rytmus), během celého života toto číslo
přesáhne 2,5 miliardy. Mnohonásobné změny buněčných molekul v srdci, při takovém zatížení, mohou s
věkem vést k postupnému zvyšování nebo progresivnímu poklesu fyziologické funkce Na molekulární
genetické úrovni je rychlost stárnutí tohoto orgánu regulována interakcí několika procesů (somatické
mutace, zkracování telomer, oxidační stres a mitochondriální defekty). Většina z těchto procesů způsobuje
významné poškození srdečních makromolekul (a jsou dobře známé a popsané). Dosud však není známo,
kolik mrtvých buněk bude skutečně zapotřebí pro nevratnou funkční poruchu.
Většina moderních teorií stárnutí srdce je založena na principu akumulace různých stupňů poškození
jaderné (mDNA) a mitochondriální DNA (mtDNA). Přes rozmanitost opravných systémů DNA začnou v
průběhu času převládat poškození pod vlivem řady agresivních epigenetických faktorů a životního stylu.
Mnoho studií ukázalo, že nárůst počtu somatických mutací a dalších forem poškození DNA překonává se
stárnutím přirozenou potenciální aktivitu oprav DNA [Burke A. Physiology and pathophysiology of poly (ADPrebosyl) ation. Bioessays 2001; 23: 795–806]. Některé mutace způsobené poškozením mohou urychlit
nástup stárnutí [Karanjawala ZE, Lieber MR. DNA damage and aging. Mech Ageing Dev 2004; 125: 405–16].
Důležitým faktorem v těchto mutacích je dynamika kontrakce telomer a slabá aktivita telomerázy.
Proto je ve vyšším věku zapotřebí další podpora zdraví a dlouhověkosti buněk. Jedním z těchto druhů
podpory může být modifikace buněčných struktur nebo aktivace telomerázy.
Kritickým bodem je udržení stabilního zdravého stavu buněk během stárnutí. Toto zdraví je v neposlední
řadě závislé na endogenní biosyntéze mikro a makro prvků v buňce a na jejich vstupu do těla z vnějšku
(přímo z potravinových a výživových doplňků). Prvky, jako je například L-karnitin / acetyl-L-karnitin, koenzym
Q10 a kyselina lipoová, jsou velmi důležité pro bioenergetiku srdečních buněk. Zvyšování jejich hladiny v
těle prostřednictvím exogenních zásahů, včetně profylaktických, zejména ve starších letech, je považováno
za slibnou strategii pro udržení zdraví a zpomalení stárnutí [Jan Gruber, Sebastian Schaffer, Barry Halliwell.
The mitochondrial free radical theory of ageing - Where do we stand? Frontiers in Bioscience 2008; 13:
6554-79].
Zvýšení syntézy ROS s věkem je také spojeno s poškozením jiných intracelulárních organel, různých
makromolekul myocytů (proteiny, lipidy). To má za následek změnu ve vlastnostech membrán, narušení
enzymatických systémů a v důsledku toho zvýšení počtu stárnoucích buněk. Například se zvýšením
antioxidační aktivity katalázy je pozorováno zpomalení vývoje aterosklerózy související s věkem, pokles CP a
hladina delecí mtDNA v myocytech, což vytváří předpoklady pro zvýšení střední délky života [Ren J, Li Q, Wu
S, Li SY, Babcock SA. Cardiac overexpression of antioxidant catalase attenuates aging-induce cardiomyocyte
relaxation dysfunction. Mech Ageing Dev 2007; 128: 276-85]. Experimentální údaje o ROS však nejsou vždy
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konzistentní. Například nadměrná exprese hlavních antioxidačních enzymů (AOF) u myší v řadě pokusů
nezvyšovala jejich životnost [Lee CK, Pugh TD, Klopp RG, et al. The impact of alpha-lipoic acid, coenzyme
Q10 and caloric restriction on life span and gene expression patterns in mice. Free Radic Biol Med 2004; 36:
1043-57]. I když jsou ROS důležitými signálními molekulami, nadměrná exprese antioxidantů a snížení
produkce ROS mají zanedbatelný vliv na zvýšení délky života. To znamená, že zvýšená ochrana proti
působení CP by měla být doplněna řadou dalších akcí a změn [José Marín-García. Aging and the Heart. A
Post-Genomic View. Springer 2008; 16-8].
Při hledání příčin stárnutí buněk byla odhalena určitá vlastnost struktury DNA, která se mění s věkem. Tato
funkce je změna a dynamika redukce délky telomer a redukce telomerázové aktivity. Vědci poznamenali, že
čím kratší je telomera, tím je buňka starší. A naopak: pokud je aktivita telomerázy doplňující telomery vysoká
a stejná délka telomery je neustále udržována, buňka zůstává mladší. Po 60 letech věku, v endoteliálních
buňkách krevních cév, buněk hladkého svalstva (MMC) a kardiomyocytů (CMC) je aktivita telomerázy
jednoduše nedostatečná. A uměle indukovaná exprese proteinové složky telomerázy v kultuře těchto buněk
vede k obnovení buněčné aktivity a zpomalení procesu stárnutí [Young AT, Lakey JR, Murray AG, et al. In
vitro senescence occurring in normal human endothelial cells can be rescued by ectopic telomerase activity.
Transplant Proc 2003; 35: 2483-5]. Například řada studií prokázala korelaci mezi délkou telomer v
mononukleárních buňkách periferní krve a funkcí levé komory (LV) odhadem ejekční frakce (EF) u skupiny
pacientů> 85 let [Collerton J, Martin-Ruiz C, Kenny A, et al. Telomere length is associated with left ventricular
function in the oldest old: the Newcastle 85+ study. Eur Heart J 2007; 28: 172-6].
Bylo také zjištěno, že narušení funkce telomerázy, dostatečné pro rozvoj "těžkého" poškození telomer, vede
k předčasné degeneraci tkání, tvorbě ložisek neoplazie a buněčné smrti [Mikhail V. Blagosklonny. Impact
papers on aging in 2009. Aging, marh 2010; 2 (3)]. Protože destrukce telomer ovlivňuje proces stárnutí
srdce, bylo by logické předpokládat, že hlavní úsilí by mělo být zaměřeno na zachování integrity DNA a
zejména jejích telomerických oblastí [Bryan TM, Englezou A, Gupta J, et al. Telomere elongation in immortal
human cells without detectable telomerase activity. EMBO J 1995; 14 (17): 4240-8].

Morfologické změny srdce na buněčné úrovni během stárnutí
Morfologické změny v srdci, které se objevují s věkem, jsou charakterizovány ztrátou kardiomyocytů (CMC),
následovanou hypertrofií zbývajících životaschopných buněk. Odhadovalo se, že mezi 20 a 90 lety zemře v
srdci člověka přibližně 35% CMC, přičemž 2/3 z nich spadají do 50+ délky života. Snížení počtu CMC je
důležitým patogenetickým článkem vysvětlujícím mnoho procesů remodelace srdce během stárnutí. S
věkem se ztratí nejen buňky myokardu, ale také buňky vodivého systému srdce, zejména sinoatriální a
atrioventrikulární uzly, což způsobuje různé poruchy rytmu a vedení. Dříve se věřilo, že CMC dokončují
mitotickou aktivitu v novorozeneckém období a u dospělých po poškození buněk nedochází k regeneraci
srdečních buněk. K dnešnímu dni však experimentálně a klinicky potvrzená data ukázala, že syntéza
srdečních buněk je možná díky aktivaci progenitorových buněk a také díky zvýšení jejich počtu.
Například při vývoji aterosklerózy je pozorováno snížení hladiny endoteliálních progenitorových buněk
[Schmidt-Lucke C, Rossig L, Fichtlscherer S, et al. Reduced number of circulating endothelial progenitor cells
predicts future cardiovascular events: proof of concept for the clinical importance of endogenous vascular
repair. Circulation 2005; 111: 2981-7; Werner N, Kosiol S, Schiegl T, et al. Circulating endothelial progenitor
cells and cardiovascular outcomes. N Engl J Med 2005; 353: 999-1007] nebo při srdečním selhání [Valgimigli
M, Rigolin GM, Fucili A, et al. CD34_ and endothelial progenitor cells in patients with various degrees of
congestive heart failure. Circulation 2004; 110: 1209-12].
A se zvýšením hladiny těchto buněk je naopak pozorována inhibice procesů remodelace levé srdeční komory
u pacientů s post-infarktovou kardiosklerózou [Leone AM, Rutella S, Bonanno G, et al. Mobilization of bone
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marrowderived stem cells after myocardial infarction and left ventricular function. Eur Heart J 2005; 26:
1196-204].
Kromě snížení počtu CMC během stárnutí jsou také pozorovány četné morfologické změny ve zbývajících
buňkách. V CMC dochází ke snížení syntézy proteinů, včetně kontraktilních nebo ukládání lipidů a
lipofuscinu, nedegradovatelného stárnoucího pigmentu. Lipofuscin snižuje autofagotickou sílu buňky, čímž
v ní zvyšuje počet poškozených organel a vede ke stárnutí. Srdeční buňky naplněné lipofuscinem (staré
buňky) vytvářejí větší citlivost na změny v období kontrakce a relaxace (srdeční frekvence) [Terman A, Dalen
H, Brunk UT. Ceroid/lipofuscin-loaded human fibroblasts show decreased survival time and diminished
autophagocytosis during amino acid starvation. Exp Gerontol 1999; 34: 943-57].
Za podmínek konstantní hemodynamické zátěže na myokard a ztráty CMC s věkem, bez odpovídajícího
"zvýšení", se vyvíjí reaktivní hypertrofie CMT, s neschopností proliferovat v reakci na zvýšení pracovní zátěže.
A také buněčná reakce na stres.
Procesy stárnutí srdce ovlivňují nejen kardiomyocyty, ale také intersticiální prostor. S věkem je pozorována
difúzní proliferace mezibuněčných látek, což se projevuje zvýšením počtu fibroblastů nebo změnou jejich
funkce. Začnou intenzivně syntetizovat kolagenová vlákna. Zvýšení jejich počtu a tloušťky je zaznamenáno
v důsledku zvýšení mezimolekulárního zesíťování kolagenu. Obsah tuku a elastických vláken se s věkem
zvyšuje. To vše vede ke vzniku tzv. intersticiální fibrózy [Pollack M, Phaneuf S, Dirks A, Leeuwenburgh C. The
role of apoptosis in the normal aging brain, skeletal muscle, and heart. Ann NY Acad Sci 2002; 959: 93-107].
Mechanismus zodpovědný za zvýšení fibrózy myokardu ve stárnoucím myokardu není v současné době
znám. Existují však náznaky, že fibróza je důsledkem nucené náhrady mrtvé CMC pojivovou tkání. Snížení
úmrtnosti CMC by proto mělo snížit riziko fibrózy myokardu.
Mnoho chronických kardiovaskulárních chorob je také spojeno se snížením počtu kmenových referenčních
buněk (nárůst objemu starých buněk) a hromadění pojivové tkáně v myokardu. To vše je hlavním příznakem
hypertrofické remodelace myokardu - stárnutí myokardu. Výsledkem budou morfologické změny v orgánu.
S věkem roste hmotnost srdce, tloušťka jeho stěn, zejména levých oddělení, která se projevuje formou
hypertrofie myokardu. Objem srdečních komor se zvyšuje. Se stárnutím se v důsledku zvyšování objemu
levých částí srdce zvyšuje napětí jeho stěn. Vyšší diastolický tlak je vytvořen za účelem překonání
nadměrného následného zatížení. K rozvoji hypertrofie přispívá dlouhodobé napětí stěny myokardu. Zvýšení
hmotnosti myofibril je kompenzační mechanismus zaměřený na udržení síly kontrakce myokardu a snížení
napětí ve stěně levé komory [Burlew BS. Diastolic dysfunction in the elderly - the interstitial issue. Am J
Geriatr Cardiol 2004; 13: 29-38].
Se stárnutím dochází k zahušťování endokardu, viditelnějšího v levé síni a ukládání plaků na jeho povrchu.
Také se mění struktura levé síně. Zvyšuje se velikost, zvyšuje se napětí jeho stěn.
Procesy biologického stárnutí srdce jsou doprovázeny progresivním a nevratným poklesem fyziologických
funkcí, což je nejčastější příčinou úmrtí starších osob. Srdeční choroby doprovázející tento přirozený proces
jsou přičítány vnějším příčinám stárnutí srdce. Potlačení změn v kardiovaskulárním systému spojené se
stárnutím může snížit riziko vzniku nemocí souvisejících s věkem. Definice a výběr léčebné taktiky však
vyžaduje pochopení toho, co se děje v procesu stárnutí, a to jak na buněčné, tak na mikromolekulární úrovni.

Neurologické nemoci související s věkem
Mnoho neurologických onemocnění je spojeno s pokročilým věkem. Nejznámější z nich jsou Alzheimerova
choroba a Parkinsonova choroba. Existuje však mnoho dalších neurologických onemocnění a stavů
souvisejících s věkem:
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• ztráta motorické koordinace;
• špatné fungování reflexů;
• poruchy spánku související s věkem;
• atd.
Zvažme zvlášť Alzheimerovu a Parkinsonovu chorobu a hippocampus.

Alzheimerova choroba
Ze všech neurologických onemocnění souvisejících s věkem je Alzheimerova choroba považována za
nejhorší. Některé nemoci související s věkem zabíjejí, jiné omezují schopnost něco dělat, ale Alzheimerova
choroba omezuje samotnou schopnost člověka něco pochopit. Odebírá vnitřní já, mysl, intelekt, osobní
život. Zbavuje člověka jeho schopnosti být tím, kým je. To je hrozná realita Alzheimerovy choroby.
Mnoho lidí, kteří vědí něco o telomerách, ale nic o lidských patologiích, tvrdí, že stárnutí buněk nemůže
způsobit Alzheimerovu chorobu. Naivně říkají, že jelikož se neurony (obvykle) nedělí, jejich telomery se s
věkem nemohou zkrátit. Takže stárnutí buněk nemůže být v žádném případě spojeno s Alzheimerovou
chorobou.
Ale stejně jako u srdečních chorob je tento argument zcela irelevantní. Neurony nemusí stárnout přímo, ale
trpí výrazným stárnutím buněk, které zajišťují jejich výživu. Stárnou mikrogliální buňky v mozku, takže
neurony ztratí podporu. Výsledkem je Alzheimerova choroba.
Stejně jako v případě aterosklerózy je patologie Alzheimerovy choroby komplikovanější, než si někteří vědci
a lékaři myslí. V případě Alzheimerovy choroby je třeba pochopit roli β-amyloidu a τ-proteinů. Ano, tyto dva
proteiny hrají roli „zlých vykonavatelů“ nemoci, nicméně hlavní tragickou roli hraje mikroglie, která vede
útok. Mikrogliální buňky procházejí stárnutím. Glie tvoří asi 90% všech mozkových buněk a mikroglie tvoří
asi 10% všech gliových buněk. Mikroglie jsou častěji lokalizovány poblíž neuronů. Mikrogliální buňky jsou ve
skutečnosti imunitní buňky, které vnikají do mozku z oběhového systému a usazují se kolem neuronů. Když
jsou aktivovány traumatem nebo infekcí, proměňují se v makrofágy, dělí se a snaží se vypořádat s problémy.
Při dělení se jejich telomery zkracují a postupem času začnou hůře fungovat. Toto je první krok k rozvoji
Alzheimerovy choroby.
Stárnoucí mikrogliální buňky jsou stále méně účinné při podpoře práce neuronů, zejména pokud jde o
produkci a obnovu beta-amyloidů. Mikrogliální buňky jsou aktivovány a mění jejich tvar a funkci. Nyní
způsobují stále více a více zánětů, což pouze zvyšuje poškození. Mikroglie a neurony začínají produkovat
krátké, poškozené β-amyloidní molekuly, oligomery, které jsou pro neurony jedy. Čím silnější je poškození,
tím více β-amyloidního plaku se hromadí. Když jsou neurony příliš poškozeny, jejich τ-proteiny, které jsou
životně důležité pro podporu axonů, a tedy i přenos signálu z jednoho neuronu do druhého, se začnou
hromadit v těle neuronů. Nakonec se neurony již nemohou vyrovnat s poškozením díky zánětu (selhání
mikrogliálních buněk), jedovatými β-amyloidy a τ-proteinovými spleti a zemřou.
Alzheimerova choroba se začíná rychle rozvíjet. Nyní začínáme chápat, že stárnutí tepen hraje také roli ve
vývoji Alzheimerovy choroby, ale většina vědců se zaměřuje výhradně na nervové buňky. Kvůli tomuto
úzkému pohledu ignorují změny nejen v cévách, ale také v jiných strukturách, jako je například
hematoencefalická bariéra a další typy buněk, včetně gliových buněk. Z historického hlediska je zúženost
názorů pochopitelná. Nejviditelnější histologické změny jsou pozorovány v neuronech mozkové kůry a právě
v těchto buňkách se primárně spojujeme s kognitivními schopnostmi. Kromě toho již dlouho víme, že smrt
neuronů je doprovázena akumulací β-amyloidního proteinu kolem neuronů a τ-proteinů uvnitř neuronů.
Toto příliš zřejmé pozorování bohužel vedlo k četným, nákladným a vždy neúspěšným pokusům o vyléčení
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nebo prevenci Alzheimerovy choroby. Pouhý „boj“ pouze s β-amyloidy a τ-proteiny – tak to nelze dělat.
Výsledky klinických studií byly depresivní - nic nefungovalo. Více než 2 000 klinických studií zatím nevedlo k
ničemu, kromě toho, že některá léčiva poskytují pouze symptomatickou úlevu (například inhibitory
acetylcholinesterázy), ale nemění průběh patologie, nezpomalují a navíc nemohou zastavit vývoj nemoci.
Bohužel neexistuje žádný důkaz, že přímý lékařský zásah zaměřený na β-amyloidy a τ-proteiny má nějaký
přínos. A to naznačuje, že jsou pouze důsledkem nemoci, nikoli její příčinou. Navzdory chronickým
nepříjemným selháním se z nějakého důvodu stále vynakládá obrovské množství peněz na řešení následků,
nikoli však na příčinu.
• Kde je začátek a jaký je důvod?
• Co se děje v kaskádě patologií, které vedou k onemocnění?
• Kde hledat nejdůležitější bod aplikace terapie?
Co přesně způsobuje poškození mikroglie a aktivaci mikrogliálních buněk, stále není známo. Existují náznaky,
že různé viry a mikroby způsobují v těchto buňkách zánětlivou infekci, imunitní odpověď se spouští v
mikrogliích a mikrogliální buňky se začnou dělit. A protože mikrogliální buňky jsou součástí imunitního
systému, podobné makrofágům, které napadají subendoteliální vrstvy koronárních tepen, může být
předpoklad zcela pravdivý. Kromě toho několik studií ukázalo, že různá antibiotika, včetně doxycyklinu,
mohou pomoci zpomalit vývoj Alzheimerovy choroby, ačkoli žádná z těchto studií neprokázala významné
přínosy a nedostala mnoho uznání. I když vezmeme jako základ, že mikrobiální infekce je jednou z možných
příčin onemocnění, stále není známo, proč se mikrogliální buňky aktivují a dělí.
Je však známo, že aktivace mikroglie předchází všem ostatním zřejmým patologickým stavům a že telomery
mikrogliálních buněk jsou zkráceny na výskyt β-amyloidních depozit nebo na akumulaci τ-proteinů v
postižených neuronech. I zde tedy před ostatními změnami předcházejí zkracování telomer a stárnutí
buněk. Ale je možno se přít o jiném problému - je-li buněčné stárnutí nezbytné pro rozvoj patologie, to
znamená, způsobuje-li to, nebo je to jen další vedlejší účinek základní patologie. Logika problému naznačuje,
že stárnutí buněk, jako nejdůležitější součást nemoci, způsobuje více nemoc, než je jejím důsledkem.
Všechna data dokonale konvergují a neexistují žádná vyvracující data. Nejde jen o to, že podobná základní
kaskáda patologií se vyskytuje v jiných systémech, například v koronárních tepnách, ale že změny ve funkcích
buněk poskytují jasné vysvětlení, proč u tohoto onemocnění dochází k akumulaci β-amyloidů a τ-proteinů.
Nejdůležitější otázkou zůstává lékařský zásah. Za předpokladu, že stárnutí mikrogliálních buněk vyvolá
kaskádu patologií vedoucích k Alzheimerově chorobě, v jaké fázi bychom měli zasáhnout? Můžete se pokusit
zabránit hypotetické infekci, ale ani nevíme, jestli tato infekce vůbec existuje, nemluvě o tom, jak ji lze
spolehlivě diagnostikovat a léčit. Navíc poté, co mikrogliální buňky stárnou a začnou pracovat hůře, žádná
antibiotika (i kdyby jim dříve pomohla) nezastaví patologii. Když je fungování těchto buněk narušeno, je
obtížné si představit, jak a kde najít terapeutické činidlo, které odstraní β-amyloidní depozity a rozpustí τproteinové spleti, přičemž neurony zůstanou zdravé a udržují dostatečné množství β-amyloidů a τ-proteinů
na správných místech, takže neurony získají vše, co potřebují.
Microglie je místo, kde se hromadí všechna poškození. Můžete se tedy pokusit ovlivnit mikrogliální telomery,
které řídí stárnutí buněk, a zkontrolovat, zda jsou účinným cílem pro léčbu Alzheimerovy choroby.
Alzheimerova choroba s největší pravděpodobností začíná ještě před stářím, ale je diagnostikována až 1020 let po nástupu drobných změn v mozkových buňkách. Patologická lavina začíná dlouho před smrtí prvních
neuronů a poprvé si všimneme kognitivních problémů. Počáteční klinická diagnóza se obvykle provádí po 65
letech, i když existují formy s dřívějším nástupem. Alzheimerova choroba je nevyléčitelná a fatální. Průměrná
doba mezi diagnostikou a smrtí je 7 let. V malém počtu případů, zejména u Alzheimerovy choroby v rodině,
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hraje roli genetické riziko, ale nejvýznamnějším faktorem je fyziologický věk. Alzheimerova choroba má
genetické riziko - gen, který má největší souvislost s Alzheimerovou chorobou, kóduje protein apoE4, jednu
ze tří forem apolipoproteinu, které se často vyskytují v astrocytech a mozkových neuronech. ApoE4 hraje
důležitou roli při transportu lipidů (lipoproteiny, vitaminy rozpustné v tucích a cholesterol) a reakci na
nervové trauma. Většina lidí má geny kódující „nevinnější“ formy bílkovin, apoE2 (7% populace) a apoEZ
(79% populace), ale u lidí s genem kódujícím apoE4 (14% populace) se vyvine Alzheimerova choroba s větší
pravděpodobností a v dřívějším věku. Lidé se dvěma kopiemi genu apoE4 mají mnohem vyšší riziko vzniku
Alzheimerovy choroby (10-30krát) než ti, kteří gen apoE4 vůbec nemají. Přítomnost genu apoE4 však nevede
automaticky k rozvoji Alzheimerovy choroby a rozhodně ji nezpůsobuje.
Počáteční diagnóza se obvykle provádí na základě stížností pacienta nebo jeho rodinných příslušníků na
ztrátu paměti, intelektuální funkce nebo jiné změny chování. Až donedávna byla diagnóza založena hlavně
na klinickém vyšetření a neuropsychologickém testování, ale nyní lékaři začínají používat objektivnější
metody, například laboratorní testy krve nebo mozkomíšního moku, radiologické studie nebo
oftalmologické studie drobných biochemických změn v čočce nebo sítnici.
POZOR! V současné době neexistuje způsob, jak léčit nebo zvrátit Alzheimerovu chorobu. Zatím se více či
méně spolehlivě snažíme jen zpomalit její postup.

Parkinsonova nemoc
Na rozdíl od Alzheimerovy choroby, která postihuje hlavně kognitivní funkce, postihuje Parkinsonova
choroba motoriku. Ale to ji nečiní nebezpečnější. Mezi Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou je tolik
společného, že je lze prakticky považovat za jednu nemoc, která se objevuje pouze ve dvou různých částech
mozku. Alzheimerova choroba postihuje neurony mozkové kůry, zejména předního mozku, a Parkinsonova
nemoc postihuje neurony středního mozku, zejména substantia nigra a caudate nucleus.
Charakteristickými rysy Parkinsonovy choroby jsou změny chůze, třes, svalová ztuhlost, neschopnost začít
se pohybovat nebo zastavovat, změny pohybů prstů, které se podobají rychlému počítání mincí, problémy
s řečí, obecné problémy s kontrolou a koordinací svalů.
Přestože hlavní lézí při Parkinsonově nemoci je střední část mozku, onemocnění může působit na řadu jejích
částí. Proto jsou často pozorovány takové klinické příznaky, jako je demence a jiné kognitivní změny. Jedním
z klíčových rozdílů mezi Parkinsonovou chorobou a Alzheimerovou chorobou je však to, že místo depozitů
β-amyloidů a τ-proteinů (projevy Alzheimerovy choroby) se ukládá a-synukleinový protein. Na začátku
vývoje Parkinsonovy choroby hrají hlavní roli změny v gliových, a zejména v mikrogliálních buňkách. A co je
nejdůležitější, tyto změny jsou zásadní v progresi této patologie. S Parkinsonovou chorobou tedy
mikrogliální buňky a gliové buňky ve tvaru hvězdy - astrocyty - na samém začátku selhávají. U pacientů s
Parkinsonovou chorobou se a-synukleiny hromadí v neuronech a vytvářejí Lewyho tělíska. Patologie
hromadění abnormálních proteinů začíná v neuronech, když je pacient z klinického hlediska stále zdravý.
Než se objeví klinické příznaky, neurony již začínají houfně umírat. Když je patologie omezena na neurony
středního mozku (substantia nigra), jsou příznaky hlavně motorické. Když postihuje mozkovou kůru, příznaky
již zahrnují demenci a připomínají Alzheimerovu chorobu. Dysfunkce gliových buněk při Parkinsonově
nemoci vede k smrti neuronů, které měly být těmito buňkami podporovány. U nich dochází k selhání
intracelulárních organel, včetně mitochondrií, ribozomů, proteazomů a lysozomů. Neurony potřebují zdravé
gliové buňky, ale když přestanou fungovat, neurony umírají.
Parkinsonova nemoc jasně souvisí s věkem. Průměrný věk nástupu onemocnění je 60 let, ale může se
vyskytnout téměř v každém věku. Otrava určitými pesticidy a herbicidy, stejně jako poranění hlavy, jsou
častými rizikovými faktory tohoto onemocnění. Parkinsonova nemoc se obvykle nepovažuje za genetickou,
ale existuje genetická predispozice k ní a je způsobena řadou mutací. Incidence a závažnost průběhu
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onemocnění se s věkem zvyšuje. Neexistují žádné jednoduché laboratorní nebo radiologické testy, které by
potvrdily Parkinsonovu chorobu, takže ve většině případů je původně diagnostikována anamnéza a výsledky
obecných vyšetření.
Protože hlavním znakem nemoci je ztráta neuronů produkujících dopamin, je většina léčení Parkinsonovy
choroby spojena s léčivy obsahujícími agonisty dopaminu, které zvyšují dopaminergní účinek těch
dopaminových neuronů, které stále fungují. Tyto léky bohužel mají silné vedlejší účinky a při progresi
onemocnění také ztrácejí svou účinnost. V těchto případech se uvažuje o neurochirurgii, stimulaci mozku
nebo transplantaci buněk (např. kmenových buněk). Existuje spousta tipů na stravu a cvičení a většina z nich
je nesprávných. Pravda je však velmi jednoduchá - neexistují žádné konkrétní diety, tréninky ani formy
meditace, ale existují poměrně realisticky účinné způsoby, jak udržet zdraví déle, a jedním z nich je použití
doplňků stravy s epigenetickým účinkem, omlazení buněk a aktivátoru telomerázy - které mohou ve
skutečnosti v určitém stupni zpomalit proces stárnutí a obnovit biologickou aktivitu buněk, zatímco se
hledají účinnější metody expozice.

Hippocampus
Hippocampus je součástí mozku, který pomáhá tvarovat, třídit a ukládat vzpomínky a zároveň je spojovat s
emocemi a pocity. Bylo zjištěno, že u lidí se zkrácenými telomerami v leukocytech (jak již bylo uvedeno, lze
posoudit délku telomer jiných buněk v těle) byla velikost hippocampu menší než u těch, jejichž telomery
byly delší. Hippocampus se skládá z buněk, které vyžadují stálou regeneraci, což znamená, že pro udržení
dobré paměti musí být tělo schopné účinně aktualizovat hippocampální buňky.
Mimochodem u starších lidí s krátkými telomerami nebyl jen menší hippocampus, ale poklesy byly zjištěny
i v jiných částech limbického systému mozku, zejména v časných a parietálních lalocích. Jak víte, tyto části
mozku spolu s hippocampem pomáhají řídit paměť, emoce a úrovně stresu.
Vědci z Dallasu tak dospěli k závěru, že krátké telomery v krevních buňkách jsou jasným znakem stárnutí
mozku. Je docela pravděpodobné, že za stárnutím buněk - snad jen hippocampu a možná i dalších buněk
v těle - existuje důležitý mechanismus pro rozvoj demence. Je přesně známo, že je obzvláště důležité, aby
lidé, kteří nesou alelu ApoE genu, pečovali o své telomery (mimochodem, on také zvyšuje riziko vzniku
Alzheimerovy choroby). V jiné studii bylo zjištěno, že lidé s touto alelou a zkrácenými telomerami mají
devětkrát vyšší riziko předčasné smrti ve srovnání s těmi, kteří měli dostatečně dlouhé telomery s ApoE-4
[Honig, L. S., et al., “Shorter Telomeres Are Associated with Mortality in Those with APOE Epsilon4 and
Dementia,” Annals of Neurology 60, no. 2 (August 2006): 181–187, doi:10.1002/ana.20894].

Stres
V dlouhodobém horizontu (šest měsíců nebo více) je délka telomery a hladina telomerázy nepřímo úměrná
průměrné úrovni stresu, který člověk zažívá. Může životní styl ovlivnit délku telomer a množství telomerázy?
Odpověď zní ano.
Stresy, které aktivně ovlivňují telomery, lze rozdělit do tří velkých skupin: fyzický, psychologický a toxický
stres.
Když je náš systém reakce na stres plně funkční, tělo začne produkovat další části stresových hormonů kortizolu a adrenalinu. Tlukot srdce se zrychluje, krevní tlak stoupá. Vagusový nerv, který obvykle pomáhá
kontrolovat fyziologickou odpověď na stres, přestává normálně fungovat. Proto je obtížnější dýchání,
sebeovládání, schopnost dívat se na situaci v duhových barvách. Když člověk zažívá chronický stres, tělo
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neustále zůstává v pohotovosti a popsané reakce v něm probíhají nepřetržitě, i když s menší silou.
Studie ukázala, že několik aspektů fyziologické odpovědi na stres, včetně snížené aktivity nervu vagu a
zvýšených hladin kortizolu a adrenalinu během spánku, je přímo spojeno se zkrácením telomer nebo
snížením hladin telomerázy [Epel, E. S., et al., “Cell Aging in Relation to Stress Arousal and Cardiovascular
Disease
Risk
Factors,” Psychoneuroendocrinology 31,
no.
3
(April
2006):
277-287,
doi:10.1016/j.psyneuen.2005.08.011]. Taková reakce zřejmě urychluje proces biologického stárnutí.
Objevili jsme zcela nový důvod, proč lidé, kteří jsou ve velkém stresu, vypadají vyčerpaní a častěji onemocní:
stres ničí jejich telomery.
Ale stres je nevyhnutelný společník našich životů, ke kterému dochází víceméně neustále. Kolik stresu
mohou lidé snášet, než začne zkracovat telomery?
Četné studie provedené v posledních několika desetiletích ukázaly, že reakce telomer na stres přímo závisí
na jeho množství. V malých dávkách stres telomery nepoškozuje. Navíc krátkodobý stres, který lze snadno
zvládnout, může být dokonce prospěšný: díky tomu tělo trénuje, aby překonalo obtíže. Vytvářejí se
dovednosti a rozvíjí sebedůvěra nezbytná k překonání životních obtíží. Z fyziologického hlediska může
krátkodobý stres zlepšit zdraví buněk (v medicíně se tento jev nazývá horeze). Takže vzestupy a pády, kterým
čelíme v každodenním životě, obvykle telomery nezničí. Ale chronický stres, který nás po léta ovlivňuje,
může způsobit velké poškození těla.
Dnes již existují silné důkazy o vztahu mezi redukcí telomer a některými typy stresu, jako je dlouhodobá
péče o vážně nemocného příbuzného a syndrom vyhoření v práci. Je snadné uhodnout, že vážná
psychologická zranění - a nezáleží na tom, zda byla přijata v nedávné minulosti nebo v raném dětství - jsou
také spojena s poškozením telomer. Mezi taková zranění patří znásilnění, sexuální obtěžování, zneužívání,
domácí násilí a dlouhodobé šikanování ze strany vrstevníků [Oliveira, B. S., et al., “Systematic Review of the
Association between Chronic Social Stress and Telomere Length: A Life Course Perspective.” Ageing
Research Reviews 26 (March 2016): 37–52, doi:10.1016/j.arr.2015.12.006; Price, L. H., et al., “Telomeres
and Early-Life Stress: An Overview.” Biological Psychiatry 73, no. 1 (January 2013): 15–23,
doi:10.1016/j.biopsych.2012.06.025].
Stres, který se vyskytuje při domácí péči o těžké a chronické pacienty, je klasifikován jako nejzávažnější.
Často v sobě zahrnuje jak fyzické, tak psychologické složky. Je vyčerpávající fyzicky i emocionálně. Je to
především kvůli skutečnosti, že neexistuje žádný způsob, jak se od takové „práce“ odpočinout. Taková péče
je často nejen úzce propojena s každodenním životem pečovatele, ale také se zcela „podřizuje“ požadavkům
pacienta. Dokonce i v noci jsou tito lidé stále ve službě. Znovu a znovu se musí vzbudit, aby pomohli
pacientovi. Nikdy nemají dost času na to, aby se o sebe postarali. Po čase katastroficky potřebují odpočinek,
aby dali do pořádku své tělo i mysl.
Telomery se samozřejmě nezkracují kvůli obtížné situaci samé o sobě, ale kvůli stresu, který lidé v této situaci
zažívají. Ale i za okolností, které vyvolávají stres, hraje hlavní roli dávka. Problémový měsíc v práci
samozřejmě proklepe vaše nervy, ale telomery téměř jistě nebudou mít čas trpět. Jsou dost silné, aby
vydržely takovou ránu, jinak bychom dlouho nevydrželi. Nedávná přehledová studie zjistila korelaci mezi
krátkodobým stresem a krátkými telomerami, ale tento účinek je natolik nevýznamný, že je
nepravděpodobné, že by významně ovlivnil jedinou osobu [Mathur, M. B., et al., “Perceived Stress and
Telomere Length: A Systematic Review, Meta-analysis, and Methodologic Considerations for Advancing the
Field,” Brain, Behavior, and Immunity 54 (May 2016): 158–169, doi:10.1016/j.bbi.2016.02.002]. I když však
krátkodobý stres vede ke zkrácení telomer, účinek bude pravděpodobně dočasný a telomery rychle obnoví
ztracené páry bází. Když se stres táhne a stává se hlavním leitmotivem v životě, lze jej porovnat s kapátkem
naplněným pomalu působícím jedem. Kapka po kapce v průběhu let ničí vaše telomery. Proto je životně
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důležité, aby se každý člověk vyhnul situacím, které každý den otravují jeho psychiku.
Jak stres ovlivňuje lidi? Možná se budete muset naučit, jak změnit svůj postoj k němu, a to nejen proto, aby
se váš každodenní život zpříjemnil, ale také aby to pomohlo telomerám nezkracovat se tak rychle.
Deprese. Situace s depresí byla obtížnější. Data zatím nestačila k úplnému odstranění pravděpodobnosti, že
stárnutí buněk do určité míry přispívá k rozvoji deprese [Gotlib, I. H., et al., “Telomere Length and Cortisol
Reactivity in Children of Depressed Mothers,” Molecular Psychiatry 20, no. 5 (May 2015): 615–620,
doi:10.1038/mp.2014.119]. Musíte pochopit, že tato nemoc může být také dědičná. Navíc s depresí funguje
kauzální vztah v obou směrech - krátké telomery mohou předcházet depresi a deprese urychluje kontrakci
telomer.
Reakce na hrozby. Podobná reakce se u lidí vyvinula během evoluce a ve skutečnosti byla plánována pro
případ osobního setkání s predátorem, který člověka chtěl sežrat. Ve skutečnosti tato reakce připravuje tělo
a mysl na následky útoku (boj, útěk nebo zůstat v „ustrnutí“). Je to časté opakování reakce hrozby ve formě
útěku nebo setrvání v „ustrnutí“ - neprospívá telomerám. Pokud člověk zjistí, že při stresu neustále dochází
k nadměrné reakci na hrozby, neměl by neustále utíkat a navíc by neměl uzavřít hrozbu v sobě. Je lepší
transformovat tuto reakci tak, aby nepoškozovala telomery.
První věc však je pochopit, co je reakce na hrozby a jaké pocity je doprovázena. Z fyzického hlediska tato
reakce způsobuje zúžení krevních cév - to je nezbytné ke snížení ztráty krve v případě zranění, ale současně
se zhoršuje přísun krve do mozku. Nadledvinky začínají produkovat kortizol, který stimuluje syntézu glukózy
a dodává tělu další energii. Nerv vagus, který přímo spojuje mozek s vnitřními orgány a obvykle v nás udržuje
pocit klidu a bezpečí, přestává tuto funkci plnit. V důsledku toho se srdeční rytmus zrychluje a tlak stoupá.
Osoba může omdlít nebo dokonce se pomočit. Větve nervu vagu dráždí svaly obličeje, a když ztratí svou
aktivitu, je pro jiného člověka obtížnější správně interpretovat váš výraz obličeje. Zamrznete na místě, vaše
ruce a nohy jsou chladnější, což ztěžuje pohyb. Reakce na hrozbu v plném rozsahu způsobuje spíše
nepříjemné fyziologické důsledky, ale také ovlivňuje psychoemocionální stav spojený s dlouhodobým
strachem a úzkostí.
Pocit hanby. Silný pocit hanby, když se člověk bojí zneuctění před ostatními, ovlivňuje telomery podobně,
jako silná reakce na hrozby. Vliv hanby se zpravidla projevuje ještě častěji v situacích, kdy lidé začínají
prožívat všechno dopředu a představovat si špatný výsledek situace. Dělají to, aniž by věděli, jak se situace
začne rozvíjet. Budoucnost vnímají jako hrozbu ještě dříve, než začne. Takoví lidé jsou často překonáni
strachem a úzkostí, například poté, co uslyší nebo obdrží „vágní“ informace o nadcházejícím úkolu nebo
akci. Mezi takové lidi patří ti, kteří předem očekávají, že pro ně nic nebude fungovat, a začnou se bát a stydět
se ještě před dokončením úkolu nebo akce. Můžeme tedy říci, že poškození telomer je doprovázeno
předčasnou reakcí na hrozbu, tj. takovou, která vzniká a neprobíhá nebo nás blokuje, pouze s jedinou
myšlenkou na nadcházející stresové faktory.
POZOR! Jde nejen o samotnou stresující událost, ale také o doprovodný pocit ohrožení, k němuž navíc
dochází ještě dříve, než k této události dojde.

Proti tomu můžete a měli byste vyvolat reakci výzvy
Naučte se vnímat stresující událost jako výzvu. Samozřejmě si zároveň můžete dělat starosti, ale hlavním
faktorem v tom bude vzrušení a nárůst síly. Musíte si pomyslet: „Dobře, uvidíme, co z toho bude!“
Reakce výzvy (boj). Na rozdíl od reakce na hrozby, reakce na výzvu pomáhá aktivovat vnitřní zdroje a
připravuje tělo k překonání bolesti. Během hovoru je tep rychlejší, krev je nasycena kyslíkem, což vám
umožňuje zvýšit přísun krve tam, kde je to nejvíce potřebné, zejména v mozku a srdci (když člověk cítí
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hrozbu, stává se opak - krevní cévy se zužují). Ačkoli nadledvinky na začátku stresové události také vrhají
dostatek kortizolu do krve, jeho sekrece se rychle zastaví, protože cytokinové signální funkce jsou aktivovány
v reakci na vnímání reakce při výzvě. Tím se zvýší množství dostupné energie. Tak vypadá „zdravý stres“.
Odezva na výzvu vám pomůže přijímat informovanější rozhodnutí a lépe se vypořádat s nejrůznějšími úkoly.
Navíc pomáhá zpomalit stárnutí mozku a snižuje riziko demence [Jefferson, A. L., et al., “Cardiac Index Is
Associated with Brain Aging: The Framingham Heart Study,” Circulation 122, no. 7 (August 17, 2010): 690697, doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.109.905091; and Jefferson, A. L., et al., “Low Cardiac Index Is
Associated with Incident Dementia and Alzheimer Disease: The Framingham Heart Study,” Circulation 131,
no. 15 (April 14, 2015): 1333-1339, doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.114.012438]. Cvičení a cvičení mohou
také vypadat jako „zdravý stres“, ale pouze pro lidi na ně připravené. Známá skutečnost je, že sportovci,
jejichž tělo reaguje na stres jako výzvu, s větší pravděpodobností vyhrají. Nejúspěšnější sportovci,
podnikatelé a jednoduše úspěšní lidé vnímají jakékoli problémy jako výzvu a snaží se je překonat všemi
možnými způsoby. [Sarkar M., Fletcher D., Brown, D. J., “What doesn’t kill me…: Adversity-Related
Experiences Are Vital in the Development of Superior Olympic Performance,” Journal of Science in Medicine
and Sport (July 2015). 18 (4): 475-9. doi:10.1016/j.jsams.2014.06.010].
Když se člověk dostane do stresující situace, má řadu myšlenek a emocí. Existují dva opačné typy reakcí na
stres: první je charakterizován pocitem ohrožení, strachem z porážky, možná dokonce hanbou; druhý je
charakterizován sebevědomím ať je výsledek událostí jakýkoliv.
Reakce na hrozbu je proto odsouzena k porážce, protože očekává nepříznivý výsledek a tělo se automaticky
připravuje na zranění nebo stud a neodváží se jednat. Reakce na výzvu naopak vytváří příznivé fyziologické
a psychologické podmínky k účinnému jednání a ukáže nejlepší výsledek i v nepříznivých případech.
Pokud u člověka převládá reakce na hrozbu, v průběhu času se dostane do jeho buněk a „podráží“ telomery.
Reakce na výzvu naopak pomáhá chránit telomery před negativními účinky chronického stresu.
V žádném případě bychom samozřejmě neměli bagatelizovat škody, které telomerám způsobují obtížné
nebo nezvládnutelné životní situace. I když však někdy nedokážete ovládat události, které způsobují vážný
stres, přesto můžete „ochránit“ telomery změnou svého vnímání těchto událostí.
Naše emoce nejsou objektivní reakcí na svět kolem nás. Jsou pouze důsledkem toho, jak sami
interpretujeme, co se děje.
Toxický stres. Jakákoli toxická zátěž nebo toxický stres vede ke zkrácení telomer (alkohol, drogy, kouření,
chemické prvky a hromadění těžkých kovů, záření a nadměrné UV záření, toxické dávky potravin a otravy,
dávky drog). Vezměte si například alkohol. Konzumovaná sklenka vína samozřejmě nepoškodí zdraví a může
být dokonce prospěšná. Ale pokud pijete několik sklenic vína každý den nebo pijete silnější alkohol, situace
se radikálně změní. S rostoucí dávkou se začíná objevovat toxický účinek alkoholu. Ničí játra, srdce a zažívací
trakt a současně zvyšuje riziko dalších vážných zdravotních problémů.
Zloba nebo posedlost negativními myšlenkami. Lidé s podobnými tendencemi vykazují známky předčasného
stárnutí. Systolický tlak u těchto lidí stoupá a zůstává po dlouhou dobu po ukončení mentální „stresující
události“ zvýšený. Mnoho mužů nemá dostatek vnitřních zdrojů k potlačení takových negativních myšlenek
nebo jejich nahrazení jinými, což by obvykle zmírnilo hněv nebo negativitu. Například jim chyběl optimismus
nebo jen intimní kontakt s lidmi [Mathur, M. B., et al., “Perceived Stress and Telomere Length: A Systematic
Review, Meta-analysis, and Methodologic Considerations for Advancing the Field,” Brain, Behavior, and
Immunity 54 (May 2016): 158-169, doi:10.1016/j.bbi.2016.02.002]. Z hlediska duševního a fyzického zdraví
měli tito muži extrémně vysokou pravděpodobnost časného vývoje nemocí souvisejících s věkem.
Mimochodem, pro ženy je nepřátelství méně charakteristické a nemá tak znatelný vliv na stav jejich srdce.
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Psychické zdraví žen však negativně ovlivňují další psychologické problémy, zejména nízká sebeúcta (časté
srovnávání se s ostatními) a deprese [O’Donovan, A. J., et al., “Stress Appraisals and Cellular Aging: A Key
Role for Anticipatory Threat in the Relationship Between Psychological Stress and Telomere Length,” Brain,
Behavior, and Immunity 26, no. 4 (May 2012): 573-579, doi:10.1016/j.bbi.2012.01.007].
Tendence k posedlým myšlenkám, potlačování pozitivních myšlenek nebo k negativnímu myšlení,
nepřátelství a pesimismus – to vše poškozuje telomery. I když nejste schopni zcela změnit své automatické
reakce - protože někteří pesimisté a milovníci přírody „přežvykují“ stejné myšlenky, je ve vaší moci zajistit,
aby vás tyto návyky nepoškodily. Můžete se dokonce naučit vnímat je s humorem.
Cynická nepřátelství. Z emocionálního hlediska je cynické nepřátelství charakteristické silnou hořkostí a
nepříjemnými myšlenkami na to, že lidem okolo se nedá věřit. Takový člověk začíná kypět hněvem nebo
vypouštět nepřátelské komentáře k jakékoli pro ně nepříjemné situaci nebo k těm, kteří ho podle jeho
názoru jednoduše nemají rádi. Lidé, kteří jsou převážně charakterizováni cynickým nepřátelstvím, jsou často
náchylní k přejídání, kouření a pití. Jsou náchylnější ke kardiovaskulárním onemocněním, metabolickým
poruchám a častěji umírají předčasně. Z pohledu duševního a fyzického zdraví mají tito lidé velmi vysokou
pravděpodobnost časného vývoje nemocí souvisejících s věkem. A samozřejmě mají kratší telomery.
Podezírání a pesimismus. Jedním z hlavních úkolů mozku je neustálé skenování prostředí a jeho porovnávání
s tím, co bylo zažito dříve, aby bylo možné odhalit potenciální ohrožení organismu. Mozky některých lidí
hledají hrozby příliš ochotně. Dokonce i v nejistých nebo neutrálních situacích si tito lidé myslí, že to nekončí
ničím dobrým. Okamžitě očekávají to nejhorší. Jinými slovy, jsou to pesimisté.
Lidé vysoce pesimističtí mají kratší telomery.
U podezíravých lidí se onemocnění související s věkem, jako jsou rakovina nebo srdeční onemocnění,
zpravidla vyvíjejí a postupují zrychleným tempem. Podezřelí lidé a pesimisté navíc často umírají v raném
věku. Pesimisté a podezíraví lidé se podle definice cítí ohroženi ve stresových situacích. Častěji si myslí, že
se jim nedaří, že se problém nezvládnou a jeho řešení bude trvat dlouho. V zásadě nejsou vyladěni, aby
účinně překonali vzniklé obtíže.
Cynická nepřátelství, hněvivé nebo posedlé negativní myšlenky, podezírání, pesimismus, nadměrné
sebepotlačování a nízká sebeúcta přispívají k redukci telomer a redukci buněčného dělení.
Radostné probuzení. Bylo zjištěno, že v imunitních buňkách lidí, kteří se vzbudí s pocitem radosti, se nachází
více telomerázy a ranní skok v kortizolu je méně výrazný než v těch s probuzením doprovázených
negativními emocemi a strachem. Stále není známo, zda skutečně existuje příčinný vztah, ale přesto vám
doporučujeme přemýšlet o tom, jaké budou první minuty po probuzení. Záleží na nich, jak bude plynout
zbytek dne. Bez ohledu na to, co pro vás dnes osud připravil, můžete začít den pocitem vděčnosti. Jakmile
se probudíte a než začnete mentálně třídit seznam nadcházejících úkolů, pozdravte nový den - „Děkuji za
začátek dne, děkuji za život!“. I když nemůžete znát svou budoucnost, stále můžete obrátit pozornost na to,
jak velký den začal, nebo zažít vděčnost za příjemné malé věci v životě.
Mezi stresem, kontrakcí telomer a stavem imunitního systému existuje velmi nepříjemný vztah.
Po velmi dlouhou dobu vědci nedokázali plně pochopit, jak stres, který se rodí a „žije“ v hlavě, může
utlumovat imunitní systém. Dnes je hádanka alespoň částečně vyřešena. Důvodem je rychlost kontrakce a
délka telomer. U lidí vystavených chronickému stresu se telomery rychle zkracují a příliš krátké telomery
mohou vést k předčasnému stárnutí imunitních buněk, což oslabuje imunitní systém. Chronický stres
potlačuje imunitní systém, díky čemuž jsme náchylnější k infekcím. Mimochodem, po vakcinaci je v těle
starších lidí produkováno méně protilátek a jakékoli rány se hojí déle, než je obvyklé [Gouin, J. - P., L.
Hantsoo, and J. K. Kiecolt-Glaser, “Immune Dysregulation and Chronic Stress Among Older Adults: A
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Review,” Neuroimmunomodulation 15, nos. 4-6 (2008): 251-259, doi:10.1159/000156468].
Existují imunitní buňky, T lymfocyty, které aktivně bojují proti infekcím. Zrají v brzlíku - thymusu (odtud jejich
název) a po uzrání ho opouštějí a začnou nepřetržitě cirkulovat v celém těle. Na povrchu každého Tlymfocytu je přítomen jedinečný receptor připomínající skener. Tento skener zkoumá tělo při hledání
„cizinců“ - maligních a infikovaných buněk. Při studiu procesu stárnutí je zvláště zajímavý určitý typ Tlymfocytů - jedná se o buňky CD8. T-lymfocyty CD8 jsou hlavními detektory "cizinců". T-lymfocyt CD8 však
nestačí k detekci patogenní buňky. K dokončení úlohy musí obdržet potvrzovací signál z povrchového
proteinu CD28. T-lymfocyty, když „zabijí svůj cíl“ „si pamatují“ jeho vlastnosti, aby v případě, že stejný virus
napadne v budoucnu tělo, předal tuto informaci mnoha tisícům následných kopií. Společně tyto buňky
poskytnou silnou imunitní odpověď proti tomuto konkrétnímu viru. Tento princip je základem očkování.
Vakcína je obvykle vyrobena z proteinu, který patří viru nebo zabitého viru samotného. Výsledná imunita
přetrvává celá léta, protože T-buňky, které reagovaly na stopy viru ve vakcíně, zůstávají v těle dlouhou dobu
(někdy po celý život) a jsou připraveny kdykoli vyhlásit válku s infekcí, pokud se její patogen odváží znovu
objevit.
Lidské tělo se může pochlubit celou řadou T-lymfocytů a každý jednotlivý typ těchto buněk dokáže rozpoznat
pouze jeden specifický antigen nebo virus. Dostaneme-li virovou infekci, několik T-lymfocytů, které mají
správný receptor pro boj s tímto virem, musí naléhavě vytvořit široké potomstvo, abychom dokázali
odolávat nemoci. V procesu tak intenzivního buněčného dělení se mnohokrát zvyšuje hladina telomerázy.
A přesto nedrží tempo s telomery, které se při vysoké rychlosti zkracují. Telomeráza začíná chybět a
telomery v T-lymfocytech se neúprosně zmenšují. Toto je cena zaplacená za hrdinství. Když jsou telomery T
lymfocytů příliš krátké, buňka stárne a ztrácí marker povrchového proteinu CD28, což je nezbytné pro
účinnost imunitní odpovědi. Tělo se stává městem, které vyčerpalo rozpočet pro policisty - je jich jen málo
a nefungují efektivně. Z pohledu ze strany takové město vypadá stejně, ale je extrémně citlivé na útoky
zločinců. To je důvod, proč lidé s rychle stárnoucími buňkami, včetně starých lidí a těch, kteří trpí chronickým
stresem, jsou tak často nemocní, a proto je tak těžké snášet chřipku, pneumonii atd. Nakonec je to jeden z
důvodů, proč se HIV přeroste do AIDS. [Cao, W., et al., “Premature Aging of T-Cells Is Associated with Faster
HIV-1 Disease Progression,” Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes (1999) 50, no. 2 (February
1, 2009): 137–147, doi:10.1097/QAI.0b013e3181926c28].
Když jsou telomery v T-lymfocytech příliš krátké, začnou být častěji nemocní i mladí lidé. Lidé s kratšími
telomerami imunitních buněk, zejména CD8, nejenže začnou stonat častěji, ale také rychleji (například
nachlazení), mají také závažnější příznaky těchto nemocí. Buňky CD8 (hlavní nárazová síla imunitního
systému) jsou zjevně zvláště zranitelné.
Čím kratší telomery, tím více zánětů. Když se telomery stárnoucích CD8 buněk vyčerpají, začnou vylučovat
zánětlivé cytokiny - jedná se o bílkovinné molekuly, které spouštějí systémový zánět. V průběhu času se
telomery stále zkracují a buňky CD8 zcela ztrácejí účinnost, ale odmítají zemřít a hromadí se v krevním
řečišti. Obvykle T-lymfocyty CD8 typu postupně umírají přirozenou buněčnou smrtí - apoptózou. Apoptóza
zbavuje tělo starých nebo poškozených imunitních buněk, aby neznečistily krev a neproměnily se v maligní
buňky, které způsobují leukémii. Tyto odpadlé T-lymfocyty jsou analogem zahnívajícího ovoce nebo zeleniny
v krabici, díky jejichž hnilobě začnout hnít i kusy v jejich blízkosti. A pokud neodstraníte zdroj rozpadu včas
(veškerá ovoce nebo zelenina postižená hnilobou) - zbytek shnije také. Zhruba na podobném principu
vylučují T-lymfocyty každý rok stále více a více látek, které přispívají k zánětu. Pokud se v krvi hromadí příliš
mnoho starých buněk, zvyšuje se riziko vážné infekce a různých zánětlivých onemocnění, která mohou
ovlivnit klouby, srdce, kosti, nervy a dásně. Když CD8 buňky stárnou kvůli stresu, člověk sám stárne rychleji,
bez ohledu na to, jak je starý podle cestovního pasu.
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Buněčné omlazení a inhibice stárnutí
Telomerázové aktivátory
Dosud je použití aktivátorů telomerázy pravděpodobně nejelegantnějším řešením pro zvrácení procesu
stárnutí. Jedním z těchto aktivátorů ve formě potravinového doplňku, ale nikoli léčiva, je „ΞTALON cell“.
Tento doplněk aktivuje nebo „zapíná“ lidskou vnitřní telomerázu a pomocí genu hTERT obnovuje genovou
expresi. Současně je stimulována aktivita onkosupresorů p53, p16 a ARF a jsou vytvářeny podmínky
(modifikační akce) pro konstitutivní nadměrnou expresi reverzní transkriptázy, která je jednou z částí
telomerázy. U lidí, zejména ve vyšším věku, vede tato reaktivace ke zvýšení délky telomer a ke snížení
dynamiky jejich redukce, ke zpomalení různých ukazatelů stárnutí a k celkovému zlepšení buněčného
„zdraví“. Tato aktivační cesta není jen elegantní, je bez nadměrného onkologického rizika – rizika vzniku
rakoviny.
ΞTALON cell - zahrnuje epigenetický proces adaptivních schopností pro prodloužení telomer (Epigenetic,
Talomer, Adaptivní schopnosti pro prodloužení, insertiON - ΞTALON). Technologie modifikace RNA reverzní
transkripce telomerázy, která zvyšuje aktivitu telomerázy pro prodlužování telomer (tedy snižování
dynamiky jejich kontrakce), se nazývala „programy genetické rekonstrukce“ a jejich účinek se nazývá
„přeprogramování buněk“.
Přeprogramování však lze provést i jinými způsoby - například zavedením speciálních buněčných
strukturních složek (řada aditiv EPI nebo G-TON, jakož i nelineárních, nelineárních, biologicky aktivních
složek s nízkou molekulovou hmotností - BAC-x). Kombinací takových účinků se vytvářejí synergické
podmínky pro maximalizaci dopadu a dosažení maximálního možného výsledku. Výsledné „programované“
buňky se chovají podobně jako buňky „mladého“ organismu a dělí se nejen mnohonásobně intenzivněji, ale
mají také méně genetických selhání.
Doplněk stravy ΞTALON cell se skládá z několika komplexů látek a aktivních složek BAC, které jsou vzájemně
propojeny v určitém poměru:
• komplex astragalosidu, kyseliny hyaluronové, cykloastragenolu, sloučeniny křemíku a fosforu, sloučeniny
vitamínů (A, C a E), isoramnetinu, kvercetinu, kempferolu, hyperosidu a selenu
• komplex 25 volných a 16 vázaných aminokyselin, kyseliny kofeinové a ferulové, 1-oktadecinu, 1osvědčeného, heptakosanu, hexakosanolu, s přítomností zlata, platiny a vzácných kovů
• oba komplexy jsou rozpustné v olejovém roztoku cholekalciferolu obsahujícího 20 000 IU / g D3
Obal a plniva obsahují modifikovaný kukuřičný škrob, rostlinnou celulózu a glycerin, jakož i vyčištěnou vodu.
Je však třeba vzít v úvahu, že maximální molekulovou hmotností doplňků „ΞTALON cell“ je vitamin D, aktivní
astragalosid (BAC-14) a cykloastragenol (BAC -16), jakož i kyselina hyaluronová.
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ΞTALON cell neobsahuje: Umělé příchutě nebo sladidla, cukr, škrob, mléko, laktózu, sóju, vejce nebo vaječné
přísady, pšenici, jiné glutamáty, droždí, stearát hořečnatý a konzervační látky. Může být použit se všemi typy
stravy nebo dietními omezeními.
Použití aditiva umožňuje další aktivaci proteinů zapojených do procesu „přistání“ telomerázy na telomer v
určitém okamžiku buněčného cyklu a stimulaci proteinů, které regulují aktivitu enzymu.

Vitamin D a telomeráza
Vědci použili dvojitě slepou, randomizovanou studii s použitím placeba k měření aktivity telomerázy před
experimentem a po 4 měsících. Po všech 16 týdnech účastníci experimentu v jedné skupině užívali jednu
tabletu placeba nebo 2 000 IU vitamínu D v druhé skupině.
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V důsledku toho, jak je vidět na grafech vlevo, se hladina 25 vitaminu D v séru zvýšila z 35 na začátku na 103
na konci experimentu. Aktivita telomerázy ve skupině, která dostávala skutečné léčivo vitamin D, vzrostla o
19,2% [Zhu, H., Guo, D., Li, K., Pedersen-White, J., Stallmann-Jorgensen, I. S., Huang, Y., Parikh, S., Liu, K., &
Dong, Y. (2012). Increased telomerase activity and vitamin D supplementation in overweight African
Americans. International Journal of Obesity, 36(6), 805-809]

Bezpečnost a přesnost („cílení“) doručení
Aby se maximalizoval biologický účinek zavedených látek, je nutné přesné dodání. To znamená, že je nutné
mít doručování systému na požadovanou "adresu" do správných buněk. V některých buňkách je doručení
poměrně rychlé a v některých je třeba více času. Existují však místa, kde je doručení omezené - například
hematoencefalická bariéra mozku velmi omezuje možnost doručení.
V těle probíhá produkce nesmrtelných buněk. Jedná se o kmenové buňky, které jsou potřebné pro produkci
neustále vytvářených tělních tkání (např. epitelu). Kromě nich jsou rakovinné buňky naprogramovány na
podobný nesmrtelný cyklus.
Pokud zcela deaktivujete omezovač telomerázy (počítadlo) v buňkách těla, budou všechny buňky žít navždy
a tělo se změní na jeden solidní rakovinový nádor. Může to být velmi nebezpečné. Počítadlo proto potřebuje
jen trochu „přetočit“.
Na internetu existuje mnoho reklam, které propagují produkci telomerázy. Jejich výrobci tvrdí, že je to
možné. Telomery a telomeráza mají opravdu úžasné vlastnosti, které nám umožňují vyhýbat se obludným
chorobám a cítit se déle mladí. Nejsou však nádherným elixírem nesmrtelnosti. Nepomohou překonat mezní
délku života druhu. Nejen to, pokud se pokusíte „prodloužit“ svůj život na dlouhou dobu, bez přerušení,
uměle zvyšující se rezervy telomerázy v těle, pak se vystavujete pouze riziku. Jak již bylo zmíněno,
problémem je, že permanentní telomeráza má také temnou stránku. Pokud se jí objeví příliš mnoho ve
špatném čase, pak se telomeráza může stát rakovinotvornou! A pak začne stimulovat nekontrolovaný růst
buněk. Nemá smysl předčasně napájet buňky umělou telomerázou, která může vyvolat jejich transformaci
na maligní. Jinak se v závislosti na individuální predispozici zvyšuje riziko například mozkového nádoru,
melanomu nebo rakoviny plic. Možná proto jsou naše buňky schopny udržet telomerázu pod „přísnou
kontrolou“.
Takže více - v tomto případě daleko od nejlepšího řešení!
Doplněk stravy „ΞTALON cell“ a jeho podávání jsou navrženy tak, aby zohledňovaly děsivé informace o
rizicích rakoviny. „ΞTALON cell“ mírně stimuluje aktivitu telomerázy a hladina enzymu stoupá pouze v
bezpečných mezích (počítá se s tzv. počitadlem telomerázy). Takže se nebojte. Při užívání „ΞTALON cell“ se
pravděpodobnost vzniku rakoviny vůbec nezvýší ve srovnání s obvyklým rizikem. A dokonce i naopak - pokud
budete postupovat podle doporučení výrobce „ΞTALON cell“, může se díky obnově imunitních buněk snížit
onkologická riziko u starších osob.
Existují určité typy rakoviny, které se naopak nejčastěji rozvíjejí, pokud jsou telomery příliš krátké kvůli
nedostatku telomerázy. To se týká zejména leukémie, rakoviny kůže (s výjimkou melanomu) a některých
typů gastrointestinální rakoviny, jako je rakovina pankreatu. Takže po 60 letech věku je prodloužení telomer
možné a dokonce nezbytné, včetně snížení rizika rozvoje těchto onkologických onemocnění.
Použití potravinového doplňku „ΞTALON cell“ významně sníží počet buněk s krátkými telomerami. Dostupné
důkazy naznačují, že doplněk, i když nejde o lék, má nicméně pozitivní účinek na některé biomarkery, které
slouží jako přímé nebo nepřímé markery nemoci. Zejména dlouhodobé používání doplňku „ΞTALON cell“
může snížit počet stárnutí cytotoxických T-lymfocytů CD8 + / CD28- a přirozených zabíječských buněk.
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Doporučená kúra, aplikace dávky „ΞTALON cell“ - 12-18 měsíců používání s přestávkou 1,5-2 roky a
opakování použití (další fáze). Můžeme říci, že v průměru se lidem ve věku 50 až 65 let doporučuje používat
doplněk „ΞTALON cell“ po dobu 1 roku s přestávkou po dobu 2 let (1 kúra za 3 roky) a pro lidi po 65 letech
věku se doporučuje postupné, případně okamžité zvýšení vstupu na 1,5 roku s 1,5letou přestávkou.
Použití doplňku stravy „ΞTALON cell“ může snížit „pocit“ stáří až o několik desetiletí. „ΞTALON cell“
samozřejmě nesnižuje fyzický věk člověka, a navíc ho neučiní fyzicky mladším, ale „pocit“ věku, „kvalita“
stárnutí a „biologická mládí“ buněk, a tedy i celý organismus, se změní pozitivním směrem (zlepšení zdraví
orgánů a systémů těla).
Samozřejmě existuje celá řada různých, někdy dokonce nepropojených, buněčných mechanismů, které
vedou ke stárnutí, ale dynamika těchto procesů je nakonec stejně řízena telomerami.
Moderní aktivátor telomerázy „ΞTALON cell“ se skládá z pečlivě vyčištěného, speciálně připraveného
extraktu kořenů astragalus (technologie extrakce) v gelových pilulkách. Ano, sušený kořen astragalus se
prodává v čínských obchodech a je součástí čajů a jeho výtažky lze zakoupit samostatně v lékárnách, které
prodávají bylinné výživové doplňky. Ale musíme si uvědomit, že to nejsou spolehlivé zdroje pravidelných
astragalosidových molekul, které aktivují telomerázu. Pro potvrzení toho je třeba poznamenat, že v
analýzách nakoupených čajů astragalus a levných extraktů bylo nalezeno pouze stopové množství
nezbytných látek. To neumožňuje mluvit o terapeutické hodnotě.
Nyní je stále více důkazů, že aktivace telomerázy přináší významný klinický přínos v kombinaci s terapií
používanou k léčbě onemocnění souvisejících s věkem.
Za posledních 25 let se v telomerické oblasti proti stárnutí vytvořily dva směry:
• Fundamentálně-vědecký. Základní věda získala mnohem větší uznání (dokonce včetně Nobelovy ceny), ale
přes všechny úspěchy nemá prakticky žádný dopad na životy obyčejných lidí. Základní věda začala
pozorováním, že stárnutí buněk je spojeno se změnami délky telomer. Omezená část telomerické teorie
stárnutí získala uznání asi 20 let poté, co byla teorie zformulována.
• Klinický. Anti-aging terapie a léčba nemocí získávají uznání. Jsou založeny na širším pohledu na
telomerickou teorii stárnutí a epigenetiky, buněčné mikrobiologie a mezibuněčné komunikace. Telomery
tedy ovlivňují procesy buněčného stárnutí, a to zase ovlivňuje dynamiku buněčného dělení a stárnutí těla
jako celku. Klinický pokrok byl omezen neschopností pochopit a přijmout nové myšlenky, ale v posledních
několika letech jsme se opět začali pohybovat kupředu. Vědci i široká veřejnost začínají tento problém lépe
chápat a začínáme pracovat na velkém průlomu v medicíně.
Shrnutí:
1. V důsledku laboratorních studií mitotického dělení somatických buněk bylo prokázáno, že redukce
telomer je jedním z hlavních mechanismů způsobujících omezení buněčného dělení a související zrychlení
degenerativních procesů, včetně stárnutí orgánových systémů.
2. Ukázalo se, že délka telomer (krátké telomery) ovlivňuje vývoj takových chorob a patologií, jako jsou:
Bronchiální astma, atopická dermatitida a psoriáza, revmatoidní artritida, systémový lupus erythematosus,
časné stárnutí a dysfunkce celého imunitního systému, koronární srdeční selhání, chronické srdeční selhání
, ateroskleróza, infarkt myokardu, osteoporóza, diabetes mellitus 1. a 2. typu, Alzheimerova choroba,
Parkinsonova choroba, demence, cirhóza, metabolický syndrom a mnoho dalších.
3. S věkem se lidem nejen rychle zkracují telomery, ale také snižuje počet cyklů buněčného dělení. Telomery
tedy lze považovat za marker obecného biologického stárnutí, které se může lišit od kalendářního.
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4. Buňky s kratšími telomerami mohou zůstat stabilní, pokud podpůrný systém telomer funguje správně.
Tento systém zahrnuje produkci nebo stimulaci proliferace a působení telomerázy, která chrání telomery.
Snížení růstu produkce telomerázy je pravděpodobně dřívějším markerem výše uvedených možných
onemocnění a jejich důsledků.
5. Během roku se mohou objevit významné změny v telomerách, aktivita telomerázy se však může výrazně
zvýšit i po 3-4 měsících.
6. Náš životní styl může způsobit, že telomery urychlí proces stárnutí buněk, nebo naopak zpomalí.
Emocionální reakce na problémy, přítomnost stresu, včetně toho z dětství, stupeň důvěry mezi námi a
ostatními - tyto a mnoho dalších faktorů ovlivňuje telomery a schopnost zabránit předčasnému stárnutí na
buněčné úrovni.
7. Dalším tajemstvím dlouhého a zdravého života je aktivní stimulace obnovy buněk.
8. V důsledku dlouhodobého příjmu potravního doplňku „ΞTALON cell“ bylo zjištěno zvýšení aktivity
telomerázy. Při porovnání výsledků krevních testů bylo prokázáno, že použití „ΞTALON cell“ je schopno
prodloužit délku již zkrácených telomer, čímž zpomaluje „stárnutí“ buněk.
9. Ve vnímání moderního člověka se stárnutí stalo dynamickým procesem. Dynamika procesu naznačuje
jeho možné zpomalení nebo zrychlení. Takže naše stárnutí nemusí být zaměřeno na nemoci a postupné
umírání. Ano, nepochybně je pravda, že my všichni určitě zestárneme, ale jak se to stane, bude do značné
míry záviset na „zdraví“ našich buněk.
10. Péčí o telomery a maximální dělení buněk zvýšíte své šance ne ani tak na prodloužení života jako spíše
na zlepšení jeho kvality. To znamená, že bude možné žít jeho „závěrečnou fázi“ co nejúplněji. Takže můžete
začít s procesem aktualizace vašich buněk a telomer právě teď.

Epigenetika, buněčná mikrobiologie a mezibuněčná komunikace
Jedinečnost řady EPI potravinových doplňků EPI-(kód) spočívá v synergii a síle jejich působení na tělo
prostřednictvím přípravy předepsaných základních přírodních složek shromážděných nebo pěstovaných v
čistých oblastech (místech). V důsledku dodržování určitých podmínek sběru, přípravy a sušení, jakož i
technologie přípravy, která se liší od standardních průmyslových technologií, má hotový produkt schopnost
dopadu na mikromolekulární, epigenetické úrovni. Odtud pochází název řady EPI. „Kódem“ - je tzv. možné
místo použití / aplikace.

Možné aplikační body pro řadu aditiv EPI
Název
EPI T

EPI P
EPI D

EPI I

Indikace
Normalizace trávicího traktu, optimalizace metabolismu tuků, a tedy redukce hmotnosti,
částečná detoxikace tenkého střeva a dvanáctníku, je možná normalizace funkce jater
(reakce na zatížení potravou).
Podpora a pomoc při normálním fungování kloubů, obnova kosti a chrupavky, optimalizace
prostaty, ledvin a močových cest.
Regulace metabolismu, regulace a podpora motility enzymu, a jako výsledek, pomoc při
odstraňování toxinů, včetně z buněk, podpora muskuloskeletálního systému a pomoc při
inkontinenci.
Podporuje přirozené obranné mechanismy těla (stimulace imunitního systému),
antioxidant, zlepšuje krevní oběh v kapilárách a mikrovaskulárních částech oběhového
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EPI N
EPI S

systému.
Vyvažování nervového systému, klid a relaxace, optimalizace fungování dýchacího systému.
Normalizace srdce a celého oběhového systému, normalizace krevního tlaku a hladiny
cholesterolu.

Potravinové doplňky na bázi směsí EPI jsou vysoce aktivní, mnohokrát potencované živiny (velmi vysoká
biologická aktivita při všech úrovních expozice).

Injekční multidisciplinární imunomodulátor G-TON
Injekční přípravek G-TON je komplex bioaktivních, nehormonálních organických látek s nízkou molekulovou
hmotností odvozených od embryonální tkáně, který obsahuje glykopeptidy, peptidy, nukleotidy,
aminokyseliny. Vysoká a přesně cílená farmakologická aktivita preparátu je určována obsahem
nízkomolekulární hmotnosti, konkrétně vybraných peptidů, které společně s dalšími prvky komplexních a
předem zavedených buněčných EPI kódů (buněčných struktur) aktivují přirozené, evolučně formované,
řídící tělesné systémy odpovědné za nalezení a odstranění patologických změn.
Komplex moduluje imunitní systém, aby urychlil regeneraci poškozených a destrukci vznikajících
abnormálních buněk a tkání. Hlavní imunomodulační účinek léčiva se projevuje především působením na
nově se rodící NK-buňky v těle, jakož i vazbou makrofágů odpovědnou za opravu poškozených buněk a
obnovení funkční aktivity orgánů a tkání. Terapeutický imunomodulační účinek se projevuje prostřednictvím
N- a T-zabijáků (N and T killers), které jsou zodpovědné za destrukci poškozených buněk, které nejsou
schopny regenerovat, nebo za abnormální buňky a tkáně (mutantní, maligní, buňky nesoucí virus atd.).
Současně má G-TON také imuno-stabilizační účinek. Pokud je stav imunity již narušen, aktivuje T-lymfocyty,
Th1-pomocníky a T-zabijáky, zatímco inhibuje aktivitu Th2-pomocníků a B-lymfocytů. To je důležité pro
obnovení rovnováhy mezi buněčnou a humorální imunitou, zejména u rakoviny, nebo pro potlačení
autoimunitních procesů. V závislosti na stavu imunity těla G-TON koriguje aktivitu několika dalších faktorů
humorální a buněčné imunity. Například indukuje syntézu a-, P- a y-interferonů a faktoru nekrózy nádorů,
zesiluje působení exogenních přípravků interferonu a současně snižuje jejich toxické vedlejší účinky.
Imunomodulační účinek se začíná rozvíjet 20. až 25. den od začátku podávání G-TON.
Protože tělo regeneruje buňky a tkáně, bude potřebovat více energie než obvykle. Proto na začátku terapie
bude možné pociťovat určitou únavu, protože tělo se soustředí na léčbu a zotavení.
G-TON má injekční formu a podává se denně v / m (intramuskulárně) nebo iv (intravenózně) - od 2 do 6 ml.
za den (denní dávka je regulována podle individuálního terapeutického režimu).
Terapeutické použití G-TON je od 50 do 180 injekcí.
Preventivní nebo podpůrné použití - od 20 do 80 injekcí.
Přípravek se užívá v kúrách. Doba použití je regulována nebo závisí na předepsaném terapeutickém režimu
a pohybuje se od 20 dnů do 8 měsíců. Celý proces obnovy bude trvat šest měsíců až několik let. Konečný
výsledek závisí na tom, jak moc bylo tělo původně poškozeno.
Individuální linie G-TON, která „omlazuje“ buňky, má několik forem a orgánových systémových účinků
(omlazení jednotlivých orgánů nebo vybraných tělesných systémů nebo obnovení jednotlivých buněčných
tkání). Individuální injekce G-TON vám umožňují obnovit a omladit kardiovaskulární, imunitní a respirační
systém, jakož i orgány trávicího traktu - játra, pankreas, střeva.
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Přípravek používá embryonální tkáň, komplex speciálně izolovaných glykopeptidů, nukleové sloučeniny,
zbytky aminokyselinových řetězců, přírodní biologicky aktivní, neproteinové mikroživiny. Komplex může
zavést prvky tzv. EPI kódování, která jsou schopny "programovat" aktivitu jednotlivých zásob kmenových
buněk pacienta, jakož i aktivitu T-lymfocytů, Th1-pomocníků a T-zabijáků, zatímco inhibují aktivitu Th2pomocníků. To uměle vytváří podmínky pro vytvoření vyvážené práce vybraných orgánů a systémů v těle,
obnovuje správné fungování buněk v těchto orgánech. Komplex může také zahrnovat a-, P- a y-interferony,
aktivátory nádorové nekrózy, interleukiny IL-2, IL-10, IL-12, cytotoxické inhibitory, absorbenty těžkých kovů,
toxické, radioaktivní a polysyntetické látky (CD 56+ , CD8 +, CD3 +, CD 16+).
POZOR! Jednotlivé rozsahy G-TON a G-TON nemají při použití s jinými typy terapie nebo léky žádná aplikační
omezení.
G-TON a kognitivní změny nebo změny nervového systému, destrukce mozkových buněk nebo problémy s
mozkovou aktivitou
Jak víte, nervové buňky se neobnovují. Toto pravdivé prohlášení se stále nejeví zcela bezesporným. Částečné
navrácení, obnovení nebo „omlazení“ je stále možné. Toho lze dosáhnout použitím (poměrně dlouhou dobu
a téměř nepřetržitě) úplně jiného přípravku, ale také ze série G-TON - G-TON n-komplex (neuro-komplex).
Na rozdíl od injekční formy G-TON se n-komplex G-TON vyrábí v pitné formě. Protože dlouhodobé
nepřetržité podávání injikovatelného přípravku je poměrně obtížné, byla vyvinuta perorální forma G-TON
neurokomplexu. Je však třeba si uvědomit, že při perorálním podání dochází ke ztrátě 22 až 35% účinku
přípravku, což je třeba vzít v úvahu jak v dávkách, tak i v době aplikace.
G-ton n-komplex
• Stimuluje biosyntézu strukturálních fosfolipidů v membráně neuronů, zlepšuje fungování
iontoměničových pump a neuroreceptorů, má antiedematózní vlastnosti, čímž snižuje edém mozku.
• Potlačuje aktivitu určitých fosfolipáz (zabraňuje zbytkové tvorbě volných radikálů), zabraňuje poškození
membránových systémů a snižuje objem poškozené tkáně a následnou předčasnou buněčnou smrt, zlepšuje
přenos excitace acetylcholinem (slouží jako neurotransmiter v pre- i post-gangliových synapsích
parasympatického systému, v neuromuskulárních synapsích (somatický nervový systém), jakož i v některých
částech centrálního nervového systému - cholinergní spojení).
• Má preventivní a neuroprotektivní účinek při fokálních mozkových mozkových příhodách. Podporuje
rychlou funkční rehabilitaci pacientů s akutním cerebrovaskulárním onemocněním, snižuje ischemické
poškození mozkové tkáně (potvrzeno výsledky rentgenových studií).
• U TBI (traumatické poškození mozku) zkracuje dobu zotavovacího období a snižuje intenzitu
posttraumatického syndromu. Současně přispívá ke zvýšení úrovně mozkové aktivity, snižuje úroveň
amnézie a zlepšuje stav kognitivních, citlivých a motorických poruch, mozkové ischémie. Po použití bylo
zaznamenáno významné zvýšení hladiny cholinu v krevní plazmě.
Byly provedeny speciální laboratorní studie, po nichž následovala izolace speciálních látek (nosné tobolky),
jejichž praktická aplikace ukázala možnost, že biologická dostupnost během orálního podávání je dostatečně
vysoká, ale určité množství aplikované dávky není absorbováno, jak je popsáno výše, tj. je ztraceno v
metabolickém procesu. Po dosažení mozkové tkáně se složky G-TON n-komplexu aktivně integrují do
buněčných membrán, cytoplazmy a mitochondrie, čímž aktivují aktivitu fosfolipidů.
Použití:
• Jakékoli akutní a chronické fáze cévní mozkové příhody;
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• Léčba komplikací a důsledků cévní mozkové příhody;
• Mrtvice (ischemické a hemoragické);
• Traumatické poškození mozku a jeho důsledky;
• Neurologické poruchy (kognitivní, smyslové, motorické) způsobené mozkovou patologií degenerativního
a vaskulárního původu;
• Kognitivní a motorické poruchy (stimulace senzorických, řečových, řečových a motorických funkcí);
• Obnovení poškozených neuro-spojení (biologicky aktivní složky přípravku stimulují proces klíčení axonů,
čímž dochází ke znatelnému nárůstu dendritických větví a jejich hustoty).
G-TON n-komplex může také:
• Stimulovat a zvyšovat účinnost neporušené oblasti mozku, což pomůže podpořit obnovu poškozených
oblastí (posiluje mozkové buňky, zvyšuje jejich schopnost převzít část aktivity poškozených neuronů);
• Stimuluje neurotransmitery, jako je adrenalin, acetylcholin a dopamin;
• Opravuje neurologické behaviorální reakce, úroveň vědomí, pohyby očí, vidění;
• Eliminuje ochrnutí obličeje a související patologie.
Použití G-TON n-komplexu společně s buňkami ΞTALON, EPI N a EPI S ukázalo následující výhody:
• 29% zvýšení pravděpodobnosti oživení denní aktivity;
• 42% zvýšení pravděpodobnosti obnovení funkčních a výkonných funkcí;
• 37% zlepšení pozornosti;
• Významné zlepšení časové orientace;
• Až 65% zlepšení řeči;
• Jako hlavní nebo doplňková terapie při léčbě závažných onemocnění centrálního nervového systému je
nezbytné stimulovat přenos nervové excitace v centrálním nervovém systému, autonomní uzly, zakončení
parasympatických a motorických nervů, pokud jsou jiné možnosti léčby omezeny nebo nejsou optimální;
• Preparáty komplexu stabilizují lipidové rafty, které „nesou“ glutamát transportních proteinů, což zvyšuje
odstraňování excitotoxického neurotransmiteru glutamátu ze synaptických rozštěpů.
POZOR: nepoužívejte G-TON n-komplex současně s léčivy obsahujícími meclofenoxate!
U lidí užívajících tento komplex nedošlo k žádným vážným nežádoucím účinkům. V některých případech se
však při užívání vysokých dávek může objevit břišní diskomfort, který zmizí po snížení dávky. Také se
nedoporučuje brát G-TON n-komplex těhotným nebo kojícím ženám bez předchozí konzultace s lékařem.

Buňky nervového systému a působení s potravinového doplňku DELLIN
Buňky nervového systému tvoří nervovou tkáň a jsou velmi důležitou součástí normálního fungování těla.
Buňky nervové soustavy řídí, koordinují a regulují koordinovanou práci všech orgánových systémů,
koordinují podporu stálosti vnitřního prostředí těla (díky této koordinaci funguje lidské tělo jako celek) a
díky nim je tělo spojeno s vnějším prostředím a jsou regulovány různé odpovědní reakce.
Buňky nervového systému se dělí na neurony a malé satelitní buňky - gliové buňky.
Neuron je základní strukturální a funkční jednotka nervového systému. Jeho hlavní vlastností je excitabilita
a vodivost. Neurony poskytují základní funkce nervového systému: Přenos, zpracování nervových impulsů a
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ukládání informací. Nervové impulsy jsou elektrické povahy a šíří se díky vláknům neuronů. Satelitní buňky
plní nutriční, podpůrné a ochranné funkce, což přispívá k růstu a vývoji nervových buněk.
Neuron se skládá z těla a krátkých, vysoce větvících se vláken - dendritů.
Podle dendritů nervové impulsy (signály) putují nervovou soustavou a vstupují do orgánů těla a z nich. Každá
nervová buňka má jedno dlouhé vlákno - axon, podél kterého jsou impulsy směřovány z těla buňky. Délka
axonu může dosáhnout několika desítek centimetrů.

V závislosti na provedené funkci se rozlišují následující typy neuronů:
• Citlivé neurony - přenášejí signály ze smyslových orgánů do centrálního nervového systému (mícha a
mozek). Těla takových neuronů jsou umístěna mimo centrální nervový systém, v nervových uzlinách
(gangliích). Nervový uzel je nahromadění těl nervových buněk mimo centrální nervový systém.
• Motorické neurony - přenášejí impulsy z centrálního nervového systému (mícha a mozek) do svalů a
vnitřních orgánů.
• Zaváděcí neurony - komunikují mezi senzorickými a motorickými neurony. Toto spojení je zajištěno
prostřednictvím synaptických kontaktů v míše a mozku. Zaváděcí neurony leží uvnitř centrálního nervového
systému (tj. těla a vlákna těchto neuronů nejdou za hranice míchy a mozku).
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Seskupování axonů ve svazky vytváří nervy a jejich plexy, jakož i nervovou tkáň. Například mozek je asi jeden
a půl kilogramu tkáně, která obsahuje asi 1,1 bilionu buněk, včetně asi 100 miliard neuronů. Každý neuron
tvoří 5 až více než 100 tisíc spojení s jinými neurony - tzv. dynapsemi!
Neurony se navzájem spojují prostřednictvím axonů - axon jednoho neuronu se připojuje k tělu, dendritu
nebo axonu jiného neuronu. Axony jsou pokryty myelinovým obalem - elektricky izolační membránou, která
zakrývá axony mnoha neuronů. A místo kontaktu jednoho neuronu s druhým je synapse.
Synapse je tedy prostor mezi sousedními buňkami, ve kterém dochází k chemickému, elektrickému nebo
smíšenému přenosu nervového impulsu z jednoho neuronu do druhého.
Elektrické synapse jsou považovány za nejjednodušší a nesou lineární informace. Umožňují buňkám přímo
se ovlivňovat bez zprostředkovatelů nebo speciálních mechanismů. Signál je přenášen jednoduše
synaptickou štěrbinou (mezerový kontakt). V této zóně tvoří proteinové molekuly speciální válce, které
protínají mezibuněčný prostor a umožňují signálu přecházet z buňky do buňky. Přenos signálu je velmi
rychlý, ale pouze jedním směrem. Tyto signály jsou účinné pro koordinaci jednoznačných akcí efektorových
orgánů a vysokorychlostního fungování nervové sítě, která začíná fungovat jako jedna „obří“ buňka.
Chemické synapse jsou mnohem složitější. Prohrávají v rychlosti oproti elektrickým synapsím, ale vítězí v
obsahu informací. Při průchodu chemickou synapsí se signál obvykle mění. Tato vlastnost je vložena do
samotného synchronizačního zařízení. Část synapse patřící do vysílající buňky vypadá jako baňatý otok
membrány. Může to být kdekoli v buňce. Nejčastěji se však tvoří chemické konce mezi konci vláken. Synapse
vysílající buňky přijímá sekreční granule transportované z buněčného těla. Synaptické vezikuly, ve kterých
dochází k ukládání neurotransmiterů, přicházejí prostřednictvím rychlého přenosu axonů, jehož
implementace je realizována prostřednictvím práce proteinového tubulárního aparátu využívajícího ATP
energii produkovanou v mitochondriích. Sekreční granule se shromažďují na konci baňaté výdutě a hromadí
se v presynaptické membráně.
Je třeba poznamenat, že pro lidský nervový systém je elektrický a smíšený přenos signálu méně
charakteristický než chemický.
Synapse tvoří základ intercelulární komunikace v nervovém systému. Šíření neuronové excitace pomocí
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synapsí je spojeno s vlastností nervové tkáně, jako je vodivost.
POZOR! Vodivost je hlavním ukazatelem zdraví buněk nervového systému.
Každá synapse se skládá ze tří částí:
1. Membrána tvořená nervovým zakončením (presynaptická membrána);
2. Buněčná membrána (postsynaptická membrána);
3. Synaptická štěrbina mezi těmito membránami

Presynaptická část synapse obsahuje biologicky aktivní látku - synaptické vezikuly-mediátory (mediátor),
které zajišťují přenos nervového impulsu z jednoho neuronu na druhý. Pod vlivem nervového impulsu
vstupuje mediátor do synaptické štěrbiny, působí na postsynaptickou membránu a způsobuje excitaci
dalšího neuronu v buněčném těle. Díky synapsi je excitace přenášena z jednoho neuronu do druhého.
Působením přenosu synaptického signálu se synapse dělí na excitační a inhibiční. Excitační přispívají k
výskytu excitace v postsynaptické buňce (v nich v důsledku příchodu impulsu dochází k depolarizaci
membrány, která za normálních podmínek může způsobit akční potenciál). Inhibiční naopak zastaví nebo
zabrání dalšímu projevu účinku, čímž zabrání šíření impulsu. V posledních letech bylo zjištěno, že synaptický
přenos je „slabým článkem“ ve vývoji patologie nervového systému a jeho poruchy jsou základem
patogeneze řady neurologických a psychiatrických chorob. Zejména je synaptická patologie detekována
téměř u všech neurodegenerativních onemocnění (NDD), a to dokonce ještě před začátkem znatelné smrti
neuronů.
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Fyziologie synaptických kontaktů nervových buněk
Každý neuron je tedy schopen vnímat a přenášet informace. Jednotlivé axony obvykle opouštějí tělo
neuronu, podél kterého neuron přenáší akční potenciály nebo postupné signály. Kromě nich neuron vytváří
stromovité dendrity, které jsou hlavní oblastí pro příjem příchozích signálů. Nicméně i přes dendrity může
neuron přenášet signály do jiných buněk. Jak příchozí, tak přenášené neuronové signály procházejí
specializovanými sekcemi buněčné membrány - synapsemi. Počet synapsí se významně liší jak u jednotlivých
neuronů, tak u jejich různých druhů. Mimo synaptickou membránu je izolována od vnějšího prostředí
synaptická štěrbina a za ní je postsynaptická membrána buňky přijímající signál. Po dosažení elektrického
dobití membrány vysílající buňky se obsah membránových vezikul uvolní do synaptické štěrbiny. Bubliny se
spojují s presynaptickou membránou a jejich obsah interaguje s molekulami proteinového receptoru
postsynaptické membrány receptivní buňky. Začne se aktivace receptorové molekuly, která působí jako
selektivní iontový kanál po dobu několika milisekund. Další události se mohou vyvíjet různými způsoby.
Mohou být aktivovány sekundární mediátory uvnitř receptivní buňky nebo se mohou jednoduše otevřít
určité iontové kanály. A co je nejdůležitější, signál se mění. Lze jej mnohokrát zesílit nebo naopak zeslabit.
Reakce buňky přijímající signál spočívá v depolarizaci nebo hyperpolarizaci části postsynaptické membrány.
Pokud mediátory použité v synapsích způsobují depolarizaci postsynaptické membrány, vzniká vzrušující
postsynaptický potenciál a buňka vytváří změněný akční potenciál. S hyperpolarizací (vedoucí k retenci
membránového potenciálu v klidu nebo mírným zvýšením rozdílu v membránovém potenciálu) je
depolarizace postsynaptické membrány potlačena. Absence membránové depolarizace je v podstatě
podobná vzestupnému signálu a inhibuje přenos nervových impulzů.
Při synaptickém přenosu hraje stav buňky a použité mediátory obrovskou roli. V synaptických váčcích
nemusí být jeden mediátor, ale několik. Mohou mít současně alternativní účinek na postsynaptickou
membránu. Tím se dosáhne nejlepší modulace informací přenášených z buňky do buňky. Je třeba
poznamenat, že v jedné buňce může koexistovat mnoho modifikací synaptických kanálů chemické povahy.
Vzhledem k celkovému počtu mediátorů a modulátorů použitých v kontaktech lze říci, že na úrovni přenosu
signálu existují téměř nevyčerpatelné rozmanité možnosti pro individualizaci signálů procházejících
chemickou synapsí nervové buňky.
Vezikuly s neurotransmiterem se tvoří v těle neuronu v důsledku aktivity Golgiho komplexu, transportují se
podél axonu a hromadí se v presynaptickém konci. Když je konec excitován, obsah vezikul (exocytóza) je
vypuzen kvůli skutečnosti, že se vezikulární membrána drží spolu s presynaptickou membránou a „otevírá
se“ do synaptické štěrbiny. Mediátor, jakmile je v mezeře, působí na postsynaptickou membránu. V
důsledku toho se postsynaptická buňka může vybudit nebo utlumit svou aktivitu. To je přesně podstata
procesu přenosu informací z neuronu do neuronu.
Synapse jsou rozděleny do typů v závislosti na strukturách, které je tvoří. Nejběžnější jsou axo-dendritické a
axosomatické synapsie. Existují i jiné možnosti, například dendro-dendritické, somato-dendritické, axoaxonální a další typy synapsí.
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V centrální nervové soustavě jsou jednoduché a složité synapse. Synapse sestávající z jednoho pre- a
jednoho postsynaptického zakončení se nazývá jednoduchá. A podle toho se synapse s velkým počtem
zakončení nazývá komplexní synapse. V tomto případě lze pozorovat, jak presynaptický konec axonu tvoří
„růžici“ membránových výrůstků a kontaktuje několik dendritů či těl několika neuronů najednou. Jiný obraz
je pozorován při vytváření tzv. dendritických páteří (v tomto případě existuje jeden, který je tvořen
charakteristickým růstem dendritu, postsynaptickou částí a existuje několik presynaptických zakončení).
Kompaktní shluky nervových vláken různých buněk mají ještě složitější strukturu a vytvářejí velké množství
vzájemných synapsí - synaptických glomerulů. Typicky jsou takové glomeruly obklopené skořápkou gliových
buněk.
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Interakce účinků sousedních synapsí je jedním z nejdůležitějších prvků zpracování informací v centrálním
nervovém systému a existence komplexních synapsí, zejména synaptických glomerul, umožňuje tento
proces provádět zvláště efektivně.
Největší počet komplexních synapsí se nachází přesně v těch oblastech mozku, kde dochází k nejsložitějšímu
zpracování signálu - v mozkové kůře, mozkové kůře a thalamu.
Jednotlivé neurony, které se spojují prostřednictvím synaptických kontaktů, vytvářejí nervové řetězce a sítě
sestávající ze tří hlavních prvků:
1. Vstupní vlákna.
2. Reléové buňky (Golgiho typ I - buňky jsou větší, obvykle excitační, mají dlouhé axony a dávají efferentní
výstupy ze sítě dalším mozkovým strukturám).
3. Interneurony (Golgiho typu II - tyto buňky jsou menší, častěji inhibiční, mají krátké axony a modulují
aktivitu blízkých nervových buněk).
Každá synapse může být tvořena kterýmkoli z těchto dvou prvků nebo všemi třemi. V tomto případě jsou
vytvořeny nervové obvody, které jsou schopné přenášet signály podél složitých drah, spojovat nebo
oddělovat toky signálů. Takové sítě tvoří nejjednodušší (typické) neurální moduly, které slouží ke zpracování
informací. Fungují jako celek a mohou být mnohokrát opakovány ve struktuře mozku (jádro).
Organizace synaptického přenosu, fáze vezikulárního cyklu
Synaptická konjugace mezi neurony je nesmírně důležitá, protože právě zde buňky přenášejí své signály.
Individuální neuron se utlumuje nebo se vybuzuje, když stimulace přicházející k němu prostřednictvím
mnoha synapsí překročí určitý práh. Neuron je vybit v jednom krátkém pulsu a poté zůstává neaktivní několik
tisícin sekundy. Velikost nervového impulsu je konstantní a nelze jej spustit, dokud stimul nedosáhne
prahové úrovně. Toto je tzv zákon je „všechno nebo nic“. Proto se nervový impuls, jakmile vznikll, šíří podél
axonu a dosahuje mnoha jeho konců. Když se nervový impuls pohybuje podél axonu a dosáhne synaptického
konce, stimuluje tam synaptické váčky. Jsou to malé kuličky obsahující neurotransmitery, které se uvolňují
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po stimulaci. Neurotransmitery pronikají skrz synaptickou štěrbinovou mezeru a jsou zachyceny molekulami
receptivního neuronu umístěného v buněčné membráně. Molekuly mediátoru a receptoru spolu zapadají
jako klíč k zámku. Na základě poměru dvou molekul se permeabilita membrány receptivního neuronu mění
podle principu key-lock
Trvání molekul mediátoru je velmi krátké. V opačném případě, pokud expozice zprostředkovateli trvá příliš
dlouho, nebude možná přesná kontrola. Krátkého trvání akce je dosaženo jedním ze dvou způsobů:
1. Některé neurotransmitery jsou téměř okamžitě odstraněny ze synapsí opětovným zachycením - proces,
ve kterém je neurotransmiter znovu absorbován synaptickými zakončeními, odkud byl uvolněn. Opětovné
zachycení zastaví činnost mediátoru a eliminuje potřebu, aby axon tuto látku dodatečně produkoval.
2. Účinek jiných mediátorů je ukončen v důsledku degradace - procesu, při kterém enzymy obsažené v
membráně receptivního neuronu inaktivují mediátor a chemicky ho ničí.
Uvolňování neurotransmiteru do synaptické štěrbiny je způsobeno aktivní interakcí vezikul s presynaptickou
membránou v rámci tzv. vezikulárního cyklu.
Synaptický přenos je komplexní vícestupňový proces zaměřený na přenos informací mezi neurony, při jejichž
realizaci se podílí velké množství buněčných prvků. Klíčovou roli v izolaci neurotransmiterů v rámci
chemických synapsí patří implementace vezikulárního cyklu. Současně byly přesné mechanismy interakce
různých složek synaptických struktur málo studovány. Podrobnější studium jejich funkční role nám umožní
vytvořit jemnou molekulární základnu pro šíření signálu v centrálním nervovém systému (CNS) a pomůže při
řešení problému kognitivního poškození.
Synaptická dysfunkce v mozkové patologii
V současné době se zvažují posttraumatické a ischemické změny v rámci polysynaptického selhání. Je to
ono, které formuje a reguluje vliv primárních a sekundárních faktorů na integrační funkci mozku.
Narušení synaptického aparátu u neurodegenerativních onemocnění (NDD) je možné na třech úrovních:
1. Na úrovni presynaptického spojení;
2. Na úrovni synaptické štěrbiny;
3. Na úrovni postsynaptického spojení.
Patologie přenosu informací na každé z těchto úrovní může záviset na destrukci různých struktur.
Je třeba pochopit, že v tomto konkrétním případě je často nemožné určit jeden hlavní faktor, který hraje
hlavní roli v narušení synaptické interakce. Často existuje určitý soubor patogenetických mechanismů pro
rozvoj nedostatku synaptického přenosu (porucha signální funkce), které se vzájemně doplňují a vzájemně
se ovlivňují. Takové poruchy nebo změny na presynaptické úrovni mohou být spojeny s nedostatečnou
produkcí neurotransmiterů, narušeným ukládáním neurotransmiterů ve vezikulách, stejně jako poruchou
při uvolňování mediátoru do synaptické štěrbiny. Nedostatek syntézy mediátoru je určován několika faktory.
Mezi nimi jsou nejvýznamnější:
• Nízké množství chemických prekurzorů neurotransmiteru. Nedostatečný počet mediátorových prekurzorů
se vyskytuje v patologii transportu axonů a také v porušování řetězce reakcí syntézy molekul. Dopad procesů
vedoucích k narušení strukturální integrity axonu, jakož i ke snížení jeho dodávek energie a nasycení
trofickými látkami, může vést ke snížení účinnosti transportu axonů, a tím přispět ke zhoršení synaptického
přenosu.
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• Nedostatek enzymů - katalyzátorů pro reakce syntézy mediátorů. K narušení syntézy mediátorů na konci
axonu může dojít v důsledku strukturální patologie a výskytu katabolických procesů pozorovaných pod
vlivem primárních i sekundárních patogenetických faktorů NDD. Zásadní roli hraje nedostatek energie, který
se vyvíjí v důsledku mitochondriální dysfunkce. Tento stav způsobuje poruchu protonové pumpy (H + ATPáza), pomocí které jsou vezikuly naplněny neurotransmitery pro následné ukládání. Nedostatek energie
vyplývající z mitochondriální dysfunkce presynaptického terminálu. Při tvorbě dysfunkce synaptického
aparátu má velký význam narušení interakce mezi proteiny komplexu SNARE, mezi nimiž patří synapsin-1 a
synapsin-2 nejdůležitější místo. Mnoho autorů naznačuje, že u neurodegenerativních onemocnění dochází
obecně ke snížení koncentrace synapsinu-1, což významně zhoršuje synaptickou plasticitu a negativně
ovlivňuje implementaci kognitivních funkcí. Bylo zjištěno, že knokautování genů kódujících syntézu
synapsinu-1 a synapsinu-2 vede k významnému snížení počtu vezikulárních váčků v presynaptickém
terminálu a ke snížení jejich plnění neurotransmitery, jako je glutamát, GABA, dopamin atd. Pokles hladiny
synapsinu v presynaptiku terminálů se snížením množství normálního proteinu prekurzoru amyloidu beta,
který koreluje s úrovní kognitivní dysfunkce. Po mozkové ischemii bylo zaznamenáno porušení procesů
fosforylace / defosforylace synapsinu-1. V tomto případě se hladina fosforylovaného proteinu snižuje.
• Nedostatečné doplnění mediátoru kvůli porušení jeho zpětného vychytávání ze synaptické štěrbiny. V
tomto případě může být výskyt změn spojen s patologií interakce neurotransmiteru s receptorem, stejně
jako s porušením odstranění aktivních molekul. Porušení interakce s receptorem je určeno několika důvody.
Nejprve je možná změna afinity neurotransmiteru s postsynaptickými receptory. V tomto provedení lze
pozorovat jak snížení, tak zvýšení afinity. Snížená afinita nastává, když je vystavena receptorovým
antagonistům nebo antireceptorovým protilátkám. Zvýšení afinity je spojeno s aktivací genetického aparátu
a zvýšením absolutního počtu receptorů. Kromě toho je pod vlivem řady patologických procesů možný
výskyt hyperstimulace receptorů. Například nadměrná stimulace glutamátových NMDA receptorů je
pozorována během hypoxie a poranění hlavy v důsledku zvýšeného uvolňování glutamátu z presynaptického
terminálu. Za druhé je pozorováno přerušení interakce receptorů a neurotransmiterů, když se vyskytnou
patologické konformační změny v postsynaptické membráně, a také pokles absolutního počtu receptorů v
důsledku snížení syntézy receptorových proteinů v neuronu. Odstranění neurotransmiteru se provádí na
jedné straně kvůli opětovné montáži prostřednictvím transportních proteinů a na druhé straně kvůli
degradaci způsobené působením určitých enzymů. Porušení tohoto procesu vede k nadměrné akumulaci
neurotransmiteru v synaptické štěrbině. V důsledku toho se vyvíjí dlouhodobá stimulace postsynaptického
neuronu, což může vést k jeho nadměrnému namáhání a v konečném důsledku k poškození intracelulárních
struktur, což se stává zvláště patrným v patologických stavech, jako je hypoxie a nedostatek energie. Zatřetí,
úroveň možného výskytu blokády synaptické interakce je spojena s poškozením postsynaptického neuronu.
S NDD na této úrovni lze pozorovat změny ve struktuře membrán a iontových kanálů. Obecně může
patologie membrány způsobovat nejen vývoj poruch v procesech bioelektrogeneze, ale také vést k smrti
samotné buňky. Je známo, že membrány neuronů jsou lipidové dvojvrstvy, ve kterých je umístěno množství
strukturálních prvků. U neurodegenerativních onemocnění dochází k významné aktivaci peroxidace lipidů
(LP), jejíž produkty jsou schopné ovlivnit cytoplazmatické a intracelulární membrány. Zvýšená LPO může vést
k nadměrné degradaci jejich fosfolipidových složek. Jak již bylo zmíněno, nejdůležitějším spojením při
narušení činnosti nervových buněk je vývoj nedostatku energie. Příčinou nedostatečného zásobování
energií je mitochondriální dysfunkce, která se zase může rozvinout kvůli narušení struktury jejich membrán
pod vlivem produktů peroxidace lipidů a dalších složek oxidačního stresu. Kromě toho dochází k poškození
mitochondrií v důsledku porušení homeostázy Ca2 +. Za patologických podmínek se objevují předpoklady
pro prudké zvýšení koncentrace intracelulárního Ca2 +, v důsledku čehož se vyvíjí řada procesů závislých na
Ca2 +, které jsou spojeny zejména s aktivací proteáz a endonukleáz, které vedou k buněčné smrti.
Vývoj posttraumatického a ischemického (i když ischemického charakteru je přechodného charakteru) je
tedy kognitivní porucha určována celým komplexem vzájemně se posilujících faktorů, které mohou mít
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potenciační účinek. V tomto případě hraje klíčovou roli patologie synaptické interakce vedoucí k porušení
plastické transformace neuronů, která je základem mechanismů pro realizaci kognitivních funkcí. Je
prakticky nemožné určit úroveň synoptické dysfunkce. Proto by rehabilitace interneuronové komunikace
měla být komplexní.
Porušení může být fokální (poškození segmentu nebo laloku mozkové kůry a odpovídajících subkortikálních
struktur), stejně jako běžné. Komplex rehabilitačních opatření, jak léčivých, tak neléčivých (zejména pokud
bylo vynecháno terapeutické okno a bylo vytvořeno místo nekrózy), je velmi dlouhý a ne vždy úspěšný
proces, jehož podstatou je rozvoj kolaterální interneuronální komunikace se zaznamenáváním informací o
poškozené oblasti. .
K dnešnímu dni zahrnuje komplex lékařské rehabilitace:
• Prostředky schopné obnovit metabolickou funkci neuronu (obnovení glukózy a kyslíku do buňky a využití
metabolických produktů);
• Prostředky pro obnovení homeostázy (obnovení integrity membrány);
• Obnovení mitochondriálních funkcí (dodávka energie do buňky).
Je také známa řada látek používaných ve farmakologii pro korekci synaptické dysfunkce v nouzových stavech
a neurodegenerativních onemocněních. Nejčastěji se jedná o chemické analogy přírodních mediátorů
(dopamin, adrenalin, kofein, atd.) Nebo látky enzymatické povahy, které mohou prodloužit nebo blokovat
akční potenciál v interneuronální komunikaci, a to v důsledku včasného zničení mediátoru v synaptické
štěrbině, což blokuje výstup mediátoru. do synaptické štěrbiny nebo zesílení účinku mediátoru na receptory
postsynaptické membrány. Oba však pracují velmi selektivně a mají vysokou selektivitu pro určitý typ
synapse. Takový účinek je vyvolán na úrovni korekce periferních autonomních procesů nebo korekce
periferních motorických procesů kosterních svalů, ale prakticky nefunguje v korekci centrálních procesů.
Známé preparáty schopné exogenní korekce nevyřeší hlavní problém - obnovení přirozeného funkčního
stavu neuronových a interneuronových spojení na úrovni synapsí.
Proto jsou zapotřebí preparáty, které mohou volně pronikat hematoencefalickou bariérou, mít tropismus
do hlavních struktur mozku, mít prokázaný účinek na neuronové a neuronální struktury, a tedy mít co nejširší
možný terapeutický účinek. Jedním takovým řešením může být použití regulačního peptidu DSIP (peptid
indukující delta spánek).
DSIP je výhradně endogenní látka. Molekula je fylogeneticky konzervativní, není druhově specifická, a proto
nemůže nést antigenní informace. DSIP má však velmi krátký biologický život a syntetickou sloučeninu má
extrémní nestabilitu. Problém jeho stabilizace byl vyřešen v biologicky aktivním doplňku DELLIN, jehož
použití umožňuje dosažení dlouhého terapeutického účinku, v důsledku čehož je vytvořen komplexní,
vícestupňový, kaskádový, regulační proces.

DELLIN a oprava funkčních poruch neuronů
DELLIN - je kompozice založená na syntetizovaném nanopeptidu, který je analogem jednoho z
nejdůležitějších přírodních endogenních mozkových peptidů DSIP (peptid indukující delta spánek), s
přírodními inhibičními neurotransmitery aminokyselin glycinu a taurinu a se specializovaným pufrem pH,
antioxidantem a inhibitorem růst amyloidních fibril - karnosinu.
Mechanismus účinku doplňku DELLIN je založen na neutralizačních, toxických, ischemických nebo jiných
škodlivých účincích endogenního deficitu DSIP. K takovému poškození může dojít při psychoemocionálním
nebo systémovém nadměrném vzrušení, jakož i při úrazech. Dopad doplňků DELLIN pomáhá stabilizovat
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neurony a interneuronální sloučeniny ve fázi delta, aktivuje syntézu neurotrofinů (NTP) a také výrazně
zlepšuje vedení synaptických impulzů. Doplněk DELLIN je schopen ovlivňovat aktivitu mitochondriálních
enzymů v souladu s indexem saturace kyslíkem v buňce, stejně jako funkční stav komplexu
„Endoplazmatické retikulum - Golgiho aparát“ (v Golgiho aparátu jsou reprodukovány všechny základní
neurotransmitery, neurotransmitery, proteiny HSP a enzymové složky antioxidačního systému buňky) .
Zásadní novinkou řízeného antioxidačního účinku DELLINu, na rozdíl od tradičních antioxidantů, není
absorpce již vytvořených reaktivních druhů kyslíku, ale blokování samotného procesu tvorby volných
radikálů. Neuroprotektivní účinek DELLIN se provádí prevencí neuronální hyper excitace během normálních
adaptivních reakcí a zabráněním jejich sebezničení mechanismem ExitoCytoToxicity.
POZOR! Bylo zjištěno, že regulační působení doplňků DELLIN je implementováno prostřednictvím všech
známých neurotransmiterových systémů.

Podívejme se podrobněji na vliv DELLINu na centrální nervový systém

Vystavení škodlivému faktoru. Bez ohledu na typ poškození (traumatické, ischemické, degenerativní) v
populaci neuronů dochází k narušení normálního funkčního stavu buněk se spuštěním adaptačních systémů.
Adaptivní schopnosti buňky často nestačí k úplnému odstranění působení patogenního agens (snížení nebo
ztráta adaptačních rezerv). Parametry homeostázy populace jsou porušeny a zóna poškození je podmíněně
rozdělena na:
• Oblast reverzibilních poruch je paranekróza (je to také oblast penumbry u akutních cévních mozkových
příhod - cévní mozková příhoda);
• Oblast samotné nekrózy (buněčná smrt).
Selhání adaptačních mechanismů může být založeno na těchto faktorech:
• Vývoj akutního energetického deficitu;
• Glutamátová excitační toxicita;
• Laktátová acidóza;
• Cytotoxický edém;
• Snížení syntézy proteinů;
• Snížená selektivní genová exprese.
Začlenění kompenzačních mechanismů závislých na buněčné DSIP do zóny paranekrózy. Experimentálně byl
prokázán přímý účinek přípravku DELLIN na aktivitu enzymatických mitochondriálních systémů ATPázy a
stupeň propustnosti mitochondriálních membrán pro H +, laktát a Ca ++. Je známo, že v důsledku akutní
hypoxie dochází k sekundárnímu nedostatku produkce ATP. Pro kompenzaci produkce ATP zahrnují
mitochondrie glykolýzové reakce, při kterých se glukóza rozkládá na meziprodukty výměny - laktát a H +
(jejich akumulace v cytoplazmě významně snižuje pH buňky). DELLIN, integrující se do systému
adaptogenních reakcí, mění aktivitu frakčních enzymových interakcí membránového a matricového NADzávislého malát dehydrogenového komplexu. Výsledkem je, že kinetické konstanty reverzní malát
dehydrotenázy v mitochondriálních frakcích jsou stabilizovány na nové, střední úrovni mezi normálními a
hypoxickými podmínkami. Zachování interneuronálních spojení v podmínkách ischémie v důsledku přenosu
mitochondrie do stavu hibernace (spící mitochondrie). Kromě toho zůstává mitochondriální membrána
téměř neporušená, protože mírné procesy glykolýzy nepřetěžují schopnosti organel. NADH je „surovina“, ze
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které mozek syntetizuje neurotransmitery, které potřebuje, hraje ústřední roli při produkci energie v těle a
slouží jako prostředník v převážné většině reakcí metabolismu energie přidáváním a uvolňováním vodíku.
Začlenění buněčných DSIP-dependentních mechanismů do působení NTP. Neurotrofin (NTF) je
polypeptidová molekula, která má vysoce homologní aminokyselinové sekvence produkované gliovým
aparátem (astroglie), což pomáhá neuronům udržovat jejich funkčnost. Neurotropin, vázající se na
receptory „radary“ sousedních neuronů, vyvolává v buňkách kaskádu chemických reakcí, které optimalizují
jejich stav. Například k tomu dochází, když je některá část mozku ovlivněna poškozujícím faktorem nebo
ischemií. NTP hraje roli „molekuly hlídacího psa“, schopnou začlenit jak místní, tak systémové obranné
procesy v reakci na škodlivý účinek.
NTP reguluje fyziologické změny v neuronech, větvení dendritů, růst axonů, řídí migraci buněk a mění
excitabilitu a vodivé konstanty nervových vláken. Aktivuje synaptické klíčení, které zajišťuje reverzní
„amplifikaci“ existujících neuronálních proudů (reaktivaci) a vytváření nových polysynaptických spojení,
určuje plasticitu nervové tkáně a tvoří mechanismy podílející se na obnově narušených neurologických
funkcí.
Přirozenou ochrannou reakcí mozku v prvních minutách ischemie je syntéza trofických faktorů a jejich
receptorů. Při rychlé a aktivní expresi genů kódujících neurotrofiny (NTP) nemusí cerebrální ischemie vést k
nekrotickým změnám po dlouhou dobu. V případě vzniku ischemického poškození zajišťuje vysoká úroveň
trofických faktorů regresi neurologického deficitu, a to i při zachování morfologické vady, která jej způsobila.
Neurotrofiny jsou ideálními kandidáty pro léčbu mrtvice, protože mají neuroprotektivní, reparativní a
proliferativní vlastnosti. V 70. letech byl v experimentálních studiích stanoven ochranný účinek nervového
růstového faktoru (NGF) na přežití neuronů, stav jejich energetického metabolismu a syntéza proteinů v
podmínkách ischémie. Avšak významná velikost molekuly NTP polypeptidu mu neumožňuje proniknout
hematoencefalickou bariérou, což vylučuje možnost terapeutického použití NTP.
Další nezbytnou podmínkou pro implementaci biologických funkcí NTF je jejich schopnost vytvářet homo- a
hetero-dimery - dimerizace.
Dimerizace je proces tvorby nové látky spojením dvou strukturních prvků (molekul, včetně proteinů) do
komplexu (dimeru), který je stabilizován slabými nebo kovalentními vazbami.
Podstatou vlivu DSIP (aditiva DELLIN) na produkci a biologický prodej neurotrofinů je tvorba symetrických
hetero-dimerů. Můžete tak dosáhnout:
• Organizace směrovaných taxíků NTF ke zdroji poškození;
• významné zvýšení síly buněčné odpovědi během interakce NTF s receptory tyrosinkinázy neuronu;
• Prodloužení doby expozice buňce (něčeho), zabránění ničení NTP v receptorovém aparátu neuronu;
• Vytvoření stabilního spojení s receptory gliových astrocytů;
• Vytvoření stimulované (nad prahovou) stimulaci gliálních astrocytových receptorů, což zase zvyšuje
produkci růstových faktorů.
Je prokázáno, že DELLIN (DSIP) je schopen komunikovat s následujícími NTF a významně aktivovat nebo
modulovat jejich činnost:
• BDNF (faktor izolovaný od mozku) - má širokou funkční aktivitu. Podílí se na procesech tvorby synapsí, na
procesech diferenciace zrání a přežití neuronů. Použití doplňků DELLIN pomáhá chránit mozkové neurony
před ischemickými útoky a chrání motorické neurony před smrtí vyvolanou axotomií.
• NT-3 (faktor podporující nervovou populaci) - podílí se na regeneraci poškozených neuronálních struktur,
řídí a stimuluje mozkovou schopnost omezené neurogeneze. Schopen stimulovat největší počet
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neuronových populací, jako aktivuje všechny receptory tyrosinkinázy. DELLIN reguluje činnost NT-3.
• GDNF (podrodina gliového NTF mozku) - je považována za autokrinní regulátor neuromuskulární aktivity,
ovlivňuje růst axonů a expresi okamžitých genů včasné reakce (geny pro NGP). Když jsou buňky různých
orgánů a tkání poškozeny, bez ohledu na příčiny tohoto poškození, dochází k velmi rychlé nespecifické
aktivaci řady NGF genů, jako jsou c-fos, c-un, c-myc a nur77. Předpokládá se, že NGFR jsou schopné aktivovat
buněčnou proliferaci, pokud jsou čteny v buňkách na pozadí dostatečného počtu růstových signálů. Práce
NGFR lze tedy považovat za přípravu na reparativní procesy v případě poškození tkáně. Produkty stejného
NGFR však mohou spustit programovaný proces buněčné smrti, pokud je pozadí podporující růst
nedostatečné. Například gen c-myc je důležitým regulátorem buněčné reprodukce, ale pokud je
nekontrolován nad aktivaci, může dojít k procesu buněčné malignity. Produkty genu c-myc tvoří dimery s
produkty jiného genu Mach a tyto heterodimery mají ústřední roli v regulaci buněčného cyklu. V mnoha
buňkách však aktivace těchto genů s nedostatečnou úrovní růstových signálů vyvolává apoptózu. Dalším
příkladem je gen Nur77, který kóduje jaderný receptor steroidního hormonu. Jeho aktivní exprese je
pozorována v různých buňkách, když jsou poškozené. V poškozených buňkách je exprese genu Nur77 dále
zvýšena a vede k přenosu zkreslené genetické informace na další generaci buněk (nebo částečně stejný
proces může nastat během buněčné komunikace). Existuje kruhová závislost: „Aktivace - Poškození - Přes
aktivaci - Větší poškození.“ Prolomení této kruhové závislosti může být použití DELLIN. Gen Nur77 je také
zodpovědný za některé hematologické projevy stresu, jako je lymfopenie a eosinopenie.
• CNTF (podrodina ciliárního NTF mozku) - jsou molekulární faktory spojené s poškozením centrálního
nervového systému. Použití suplementace DELLIN poskytuje poškozené neurony s trofickou podporou a
přežitím po zranění. DELLIN ovlivňuje diferenciaci gliových buněk.

POZOR! Použití doplňků DELLIN umožňuje získat diametrálně opačné výsledky stejných buněčných
programů, v závislosti na permisivním pozadí (dostupnost odezvy se dosahuje nejen na různých úrovních,
ale také regulaci a stabilizaci buněčných odpovědí a reakcí po různých změnách nebo důsledcích, včetně
souvisejících se změnou jak kvantity, tak dynamiky buněčného dělení).
Začlenění kompenzačních mechanismů závislých na systému DSIP do oblasti paranekrózy. Systémová
synaptická regulace DSIP je implementována čtyřmi hlavními způsoby:
1. Časová emise - umožňuje změnit časové intervaly aktivace - deaktivaci sady synaptických procesů
mozkové kůry, aby se normalizoval a reguloval tok pulsů na povrchu kůry a v subkortikálních strukturách.
2. Makro emise je regulace síly a frekvence elektrických nebo chemických impulsů procházejících sadou
synaptických sloučenin konkrétní části kůry.
3. Mikroemise je regulace produkce neurotransmiterů v Golgiho aparátu v těle neuronu, regulace
základních struktur transportu axonů, regulace SNARE složek přenosu signálu na úrovni binuukleárního
cyklu, jakož i regulace doby expozice mediátoru postsynaptické membráně.
4. Trans-emise je regulace oblasti šíření a směru pulsu.
Tedy, ovlivňováním součtu bineronových cyklů v různých segmentech mozku, na různých úrovních (kůra,
subkortex, bílá hmota), může doplnění DELLIN prostřednictvím DSIP vytvářet struktury „aktivních
kolaterálů“ (axon větví), které jsou zase částečně schopné nebo zcela nahradit nervové komplexy ztracené
v důsledku nekrózy a aktivně obnovit zóny paranekrózy.
Experimentálně bylo prokázáno, že procento obnovení ztracených funkcí přímo koreluje s momentem
nasycení DSIP mozkové tkáně. To znamená, že byla zahájena dřívější substituční terapie DELLIN, čím většímu

© Cautor Clavis 2020, translation pro www.opravnalidi.cz SM, rev. VD (non-authorized version) jun2020

nedostatku interneuronální komunikace lze zabránit. Pokud je tedy léčba suplementací DELLIN zahájena v
akutní fázi patologického procesu nebo ve fázi časné rehabilitace, můžete očekávat, že 80–90% odstraní
nedostatek interneuronální komunikace (DMK). Pokud je terapie doporučena ve fázi pozdní rehabilitace
nebo při další exacerbaci chronického procesu (relevantní pro NDD), pak bude eliminace DMK záviset nejen
na době jmenování a použití DELLIN, ale také na použité dávce. Ale tak či onak, s optimálně vybranou terapií,
může pacient počítat s 50-65% zotavením ztracených funkcí.
Doplněk stravy DELLIN a vlastnosti jeho použití
Přísada DELLIN - k dispozici ve formě ampulí s lyofilizovaným práškem bez zápachu. Je vysoce rozpustný ve
vodě. Ampule obsahuje 0,3 mg peptidu indukujícího DSIP indukující delta spánek a zbytek hmoty je speciálně
vybraná směs glycinu, turinu, L-karnosinu a pantelu (výtažek z sobů parohů). Doplněk DELLIN lze odkapávat
pod jazyk, ale jeho účinek je mnohem lepší a aktivnější při intranazální aplikaci na přední třetinu nosního
septa. Doporučuje se také intranazální podání, protože v této oblasti je pozorováno ztenčení sliznice a hustá
cévní síť - Kisselbachův plexus (Locus Kisselbachii). V tomto okamžiku jsou tepny doprovázeny žilní cévy.
Charakteristickým rysem venózního výtoku z nosní dutiny je jeho spojení s venózní plexus plexus
pterigoideus a sinus cavernosus, kterým nosní žíly komunikují s žilami lebky. V této zóně jsou navíc umístěny
větve předního čichového nervu. To vše umožňuje, aby doplněk rychle vstoupil do „zóny aktivity“. Doba
průniku DSIP je zásadním faktorem.
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Doplňky DELLIN procházejí hematoencefalickou bariérou molekuly usnadněním difúze. Jejich nepřímý
transport je prováděn speciálními nosičovými molekulami (agenty pro předávání permeazy). Nasální
„doručovací“ technologie umožňuje, aby doplněk DELLIN dosáhl thalamických jader 1,5–2 minuty po
podání. Okamžitý účinek se rozvine do 3 minut a trvá až 1,5 hodiny. Nepřímý účinek spojený se začleněním
poslů a neurotransmiterů může trvat od 6 hodin do několika dnů.
Použití DELLINu
V dětské neurologii a psychiatrii:
• Kombinovaná terapie dětské mozkové obrny (mozkové obrny);
• Komplexní terapie autismových syndromů;
• Komplexní terapie epilepsie
• Benigní dětská epilepsie se špičkami na EEG ve střední časové oblasti
•

Dětská epilepsie s paroxysmální aktivitou na EEG v týlní oblasti

•

Fokální záchvaty epilepsie beze změny vědomí
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•

Jednoduché parciální záchvaty měnící se na sekundární generalizované záchvaty

•

Myoklonická epilepsie raného dětství

•

Novorozenecké křeče

•

Baby epileptické nepřítomnosti (pycnolepsy)

•

Epilepsie s velkými křečovými záchvaty (babičkou)

• Kombinovaná terapie organických mozkových lézí;
• Traumatická poranění mozku (TBI), a to jak v akutním období, tak ve fázi rehabilitace;
• Syndrom zpožděného neuropsychického vývoje dítěte (ZNPR), navíc, bez ohledu na etiologii;
• mentální retardace (PRH), jakož i poruchy řeči spojené s funkčními změnami v centrální nervové soustavě
(tachylalia, bradyalalia, koktání);
• Aktivní rehabilitace po chirurgických neurochirurgických opatřeních (excize mozkové cysty, stentování
hydrocefalem, odstranění hematomu nebo mozkového nádoru atd.);
• Emoční a behaviorální poruchy v dětství a adolescenci, stav motorické a smyslové disinhibice, jakož i
syndromy hyper excitability CNS;
• Příznaky narušení sociální adaptace na pozadí změny prostředí (umístění, tým, prostředí);
• Tiky;
• Fobie.
Obecná neurologie a psychiatrie:
• Komplexní léčba akutní cévní mozkové příhody (cévní mozkové příhody) - podle ischemického a
hemoragického typu (jak v akutním období, tak ve fázi včasné a pozdní rehabilitace);
• Přechodné mozkové ischemické záchvaty;
• Diencefální poruchy a autonomní krize různých etiologií;
• Vestibulo-ataxické syndromy;
• Kraniocerebrální trauma (TBI), a to jak v akutním období, tak ve stadiu včasné a pozdní rehabilitace;
• Komplexní terapie epilepsie
• Lokalizovaná epilepsie (fokální)
• Symptomatická epilepsie
• Epileptické syndromy se složitými parciálními křečemi
• Generalizovaná idiopatická epilepsie
• Epileptické syndromy - Kozhevnikovův syndrom, záchvaty spojené s užíváním alkoholu, užívání drog,
hormonální změny, deprivace spánku, expozice stresovým faktorům.
• Nespecifikované záchvaty epilepsie
• Malé záchvaty epilepsie (petitmální)
• Velké záchvaty epilepsie (grandmal)
• Neurodegenerativní choroby (NDD), včetně Alzheimerovy choroby a roztroušené sklerózy;
• Rehabilitace po encefalitidě a meningově-encefalitidě;
• Diabetické a toxické polyneuropatie;
• Oprava asteno-neurotického syndromu, včetně syndromu chronické únavy;
• Terapie unipolární deprese (rezistentní deprese, drobná deprese, atypická deprese, postnatální deprese,
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recidivující deprese, dystymie, cyklothymie, vitální deprese bez psychotických poruch);
• Poruchy spánku (narušení zaspání a udržení spánku - nespavost, poruchy ve formě zvýšené ospalosti hypersomnie, porušení cyklického stavu spánku a bdělosti - dysomnie, syndrom obstrukční spánkové
apnoe);
• Závislost úrovní na dlouhodobých pilulkách na spaní;
• Demence (včetně vaskulární demence a senilní demence);
• Úzkostné poruchy a fobie;
• Náprava duševních poruch a poruch chování spojených s užíváním psychoaktivních látek;
• Rehabilitace pacientů po chirurgických, kompresních účincích na mozek;
• Rehabilitace po podchlazení tkání nebo v důsledku chronické hypoxie mozku (například snížení perfuzní
kapacity krevních cév v důsledku aterosklerotických změn).
V narkologické praxi:
• Zmírnění abstinenčních příznaků a prevence nežádoucích stavů;
• Prevence primární patologické přitažlivosti k alkoholu nebo omamným látkám;
• Obnovení geneticky stanovené citlivosti opiátových receptorů.
Dávky doplňků DELLIN podle věkových skupin:
Kúry pro děti do 14 let
• Kúra pro děti od 1 roku do 3 let - 1 ampule denně, v první polovině dne, po dobu 5-10 dnů, je-li to nutné,
opakujte Kúra po 10-15 denní pauze;
• Kúra pro děti od 3 do 6 let - 1 ampule denně, v první polovině dne, po dobu 10-15 dnů, v případě potřeby
opakujte kúra po 10–15 denní pauze;
• Kúra pro děti od 6 do 14 let - 1 ampule denně, v první polovině dne, po dobu 10–20 dnů (pokud se léčba
provádí v akutním období patologického procesu, DELLIN se podává intenzivněji během prvních 5-10 dnů tj. Denní dávka je 2 ampule a pak 1 ampule denně) po 15denní pauze opakujte průběh užívání 1 ampule
denně po dobu 10-15 dní.
Kúry pro děti od 14 let a dospělé:
• Standardní nebo plánovaná terapie patologického procesu - vezměte 1 ampulku od 10 do 30 dnů, v
případě potřeby opakujte průběh po 10-15 dnech, 1 ampulku denně po dobu 10-15 dnů;
• Rané období rehabilitace akutního, závažného, chronického patologického procesu - vezměte 2 ampule
po dobu 15-20 dní a opakujte kúru po 10denní přestávce. Další použití je regulováno současným stavem;
• Rané období rehabilitace akutního, ale snadnějšího patologického procesu - vezměte 2 ampule po dobu 5
dnů, poté 1 ampulku po dobu 15-20 dní a po 15denní pauze opakujte 1 ampulku denně po dobu 10-15 dnů;
• Komplexní léčba akutního patologického procesu - vezměte 2 ampule po dobu 10-15 dní) a po 15denní
pauze opakujte 1 ampulku denně po dobu 10 dnů;
• Pokud pacient podstoupí resuscitaci nebo opatření intenzivní péče, je možné použít 3 až 5 ampulí doplňků
DELLIN denně po dobu 2-5 dnů a poté pokračovat v léčbě podle protokolu akutního, závažného, chronického
patologického procesu.
Nebyly zjištěny vedlejší účinky doplňků DELLIN, kontraindikace jeho použití nebyly stanoveny.
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Doplněk DELLIN je kompatibilní s jakýmikoli lékovými formami a způsoby léčení a je dokonce schopen zvýšit
účinek těchto léků a také snížit jejich průběžné dávky a možné vedlejší účinky.

Praktická aplikace
• Otevřete ampulku suchou látkou;
• Přidejte odměrku (poslední) do ampule od 6 do 10 kapek převařené vody nebo solného roztoku při
pokojové teplotě (naplnění od 60 do 100% tenké části „nosu“ pipety);
• V případě perorálního podání kapejte 1 kapku pod jazyk z pravé a levé části a nechte ji 15 minut „rozpustit“
pod jazykem. Poté se postup opakuje ve stejném pořadí až do konce (zředěná dávka);
• V případě nazálního podání - umístíme pacienta na bok na rovnoměrný vodorovný povrch (pohovka,
postel, gauč), ne pod polštář nebo polštář, ani když je použit v poloze vsedě, nakloňte hlavu co nejvíce na
stranu a kapejte z měřicí pipety. 1-2 kapky na přední třetině nosního septa v intervalu 10-15 minut (kapka
je absorbována ze sliznice nosního septa po dobu 10 minut, + 5 minut, aby se obnovil příjem sliznice).
POZOR! Jedna ampule by měla být nasazena najednou. Více než 5 hodin podávání doplňku významně snižuje
jeho aktivitu. Po 10 hodinách, kdy je ampule v otevřeném stavu, je obsah účinné látky zcela zničen.
Doplněk může být kapán střídavě v jednom běhu nebo, spíše doporučeno, kapat na jedné straně v jedné
nosní dírce celou ampulku (bezezbytku), a na druhý den provádět proceduru na druhé straně.

Systém BIOONO®
Všechny programy pro omlazení, rehabilitaci a obnovu, buněčné, telomerické, telomerázové aktivace,
modulace a modifikace, epigenetické „programování“ a prostředky k provádění těchto účinků jsou součástí
systému BIOONO® (biologická obnova těla).

Podrobnější a podrobnější informace o možnosti využití programů a nástrojů obsažených v systému BIOONO
a o jejich nákladech lze získat od zástupců:
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