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Abstrakt

Stárnutí somatických buněk, které se projevuje jejich neschopností neomezeně 

se dělit, je řízeno procesem postupného zkracování nukleoproteinových konců

lineárních chromozomů, telomer. K zachování určitě délky telomer a trvalé 

proliferaci dochází u buněk germinálních a nádorových. Ve většině případů je 

zachování délky telomer zajištěno aktivitou telomerázy, která je schopna 

prodlužovat konce chromozomů. Záměrem práce bylo shrnutí a interpretace 

poznatků o buněčném stárnutí se zaměřením na telomery jako jeho biomarkery.
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1 Úvod

V úvodních stánkách mé práce se chci zaměřit na definicí stárnutí, a jeho biologii. 

Proces stárnutí je chápán jako děj, při němž dochází k postupné ztrátě fyzických a 

psychických schopností organismu. Tento proces je doprovázen výrazným růstem 

rizika onemocnění a smrti a také mnoha sociálními problémy. Jedná se ovšem o 

zjednodušení. Správnější je vnímat stárnutí jako součást vývoje organismu. Od 

splynutí vajíčka se spermií dochází ke změnám v organismu. V embryonálním 

stádiu a v dětství převládají změny vývojové ve smyslu růstu a zvětšování 

funkčních schopností. Ve vysokém věku převládají změny involuční, ve smyslu 

opačném. Stárnutí je jev přítomný u téměř všech mnohobuněčných organismů.(1)

V dalších odstavcích se nadále budu věnovat stárnutí, ale již více z hlediska 

faktorů, které jej ovlivňují, teorií, které jej vysvětlují a konečně jeho biomarkerům, 

mezi které neodmyslitelně patří telomery.

Prvé poznatky o morfologických a funkčních vlastnostech telomer byly 

uveřejněny již v roce 1978. Následné významné objevy v oblasti molekulární 

biologie a biochemie postupně prokázaly zásadní význam telomerázového 

komplexu v buněčné replikaci, senescenci (stárnutí), v procesu celulární 

imortalizace (buněčné nesmrtelnosti) a nádorové proliferace, čímž se otevřela 

možnost k jejich diagnostickému a terapeutickému využití.(2)
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2 Cíle

Za cíle této bakalářské práce považuji 

 pochopení základních definic vztahujících se k biologii stárnutí včetně vlivů, 

které jej mohou urychlit a v některých případech dokonce navodit 

 popis telomer a jejich molekulárně-dynamický struktury včetně vyhodnocení 

vlivu na mnoho pochodů v lidském organismu

 seznámení se základními vyšetřovací metodami na určení délky telomer 

z biologického materiálu
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3 Teoretická část

3.1.Biologie stárnutí 

Mnoho z našich poznatků, k němuž zpravidla dospějeme již v dětství, 

spočívá v tom, že většina věcí, které známe nebo vidíme kolem sebe, časem mění 

své vlastnosti – zpravidla k horšímu. Týká se to lidí, zvířat i předmětů neživé 

přírody.(3) Stárnutí je zákonitou součástí ontogeneze jedince. Proces progresivní a 

nevratný, univerzální pro celou přírodu.(4) Jako stárnutí dále označujeme pokles 

vitality s věkem a vzestup náchylnosti k různým chorobám. Jedná se o univerzální 

děj, který vypadá u všech organismů stejně, jen různou rychlostí. Z pohledu 

molekulárního jde o neschopnost obnovovat správnou strukturu biomolekul 

neomezeně dlouho = „systemic molecular disorder“ (Hayflick).(5)

Je důležité rozlišovat dva základní pojmy: průměrná délka života = 

statistická veličina; všichni příslušníci populace v místě a čase (např.: rok 2000 -

muži 71 let; ženy 78 let), maximální délka života = odvozeno od toho, jak dlouho 

žijí nejdéle žijící lidé; jak dlouho je možné za optimálních podmínek žít (115-120 

let); nemění se. (5)

Délka života statisticky souvisí s intenzitou metabolismu a v obecných rysech 

platí, že čím větší je intenzita metabolismu daného živočišného druhu,tím máme 

relativně kratší délku života. Odhaduje se, že maximální potenciální délka lidského 

života je v rozmezí 120-130 let.

Optimální délky života není většinou dosaženo, protože existuje celá řada 

vlivů, které mohou zapříčinit předčasné stárnutí a předčasnou smrt. Většinou jde o 

vlivy prostředí, výživy , stresové vlivy, úroveň ionizující radiace a chemické vlivy, 

které mohou nepříznivě zasáhnout do genetického programu jednotlivých období 

organismu včetně stárnutí.(6)
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Stáří je výsledkem procesu stárnutí a konečnou etapou vyměřeného trvání 

života. Definování stáří je velmi obtížné a liší se v různých gerontologických 

školách . V poslední době se ujala ve většině zemí 15letá periodizace lidského stáří 

a toto členění bylo přijato Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Stáří se dělí 

podle následujícího schématu na následující období.:

 60-74 let rané stáří

 75-89 let vlastní stáří 

 90 a více let dlouhověkost 

V současné době je populární označení stáří jako 3.věk, přičemž prvním 

věkem je dětství a dospívání, druhým věkem je dospělost. Jiné možné členění stáří 

je toto.:

 65-74 let mladí staří 

 75-84 let staří

 85 a více let velmi staří (6)

Nyní se odhaduje, že více jak 19% lidí ve vývojově vyspělých zemích 

přesahuje věk 60 let a v roce 2050 to bude pravděpodobně dvojnásobek. V méně 

vyspělých regionech je procento nižší, nicméně trend narůstání je stejný.(7)

Gerontologie

Gerontologie je věda zahrnující poznatky o stárnutí a stáří, která se dělí podle 

problémových okruhů do 3 základních skupin.:
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I. Gerontologie experimentální se zabývá otázkami, proč a jak živé organismy 

stárnou. V současnosti se rozvíjí především na molekulární úrovni. Metodicky 

cenné jsou longitudinální studie.

II. Gerontologie sociální se zabývá vztahem starého člověka a společnosti 

včetně fenoménu stárnutí populace 

III. Gerontologie klinická, neboli geriatrie se zabývá zdravotním a funkčním 

stavem ve stáří, zdravím podmíněnou kvalitou života starých lidí, 

zvláštnostmi chorob, jejich diagnostikováním a léčením ve stáří.(8)

Geriatrie 

Geriatrie je jednak synonymum pojmu klinická gerontologie, jednak označení 

specializačního lékařského oboru (v ČR od r. 1983). Etymologicky je pojem 

odvozen od řeckého gerón (starý člověk) a iatró (léčím). Obor se zabývá 

problematikou zdravotního a funkčního stavu ve stáří, zvláštnostmi chorob, jejich 

diagnostikování a léčení u starých lidí. Vychází z vnitřního lékařství, které 

obohacuje především poznatky neurologie, psychiatrie, fyzioterapie, ergoterapie 

a ošetřovatelství. Geriatrická práce je typicky týmová a vychází z komplexního 

geriatrického hodnocení pacienta.(9)

Fyziologické stárnutí

Dlouhověcí lidé prakticky demonstrují, že je třeba rozlišit fyziologický a 

patologický typ stáří. Fyziologické stárnutí je dlouhodobý zakódovaný biologický 

proces funkčních změn, k nimž dochází u dospělého člověka v závislosti na 

postupujícím věku.  Nejedná se tedy o chorobný stav ale o pokles funkcí. Stárnutí 

vykazuje velké interindividuální rozdíly. Proto také neexistují referenční normy, 
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takže je velmi obtížné posoudit, která naměřená hodnota je vzhledem k věku 

fyziologická.(4) Přehled fyziologických změn je uveden v tab.1.

Systém Fyziologické změny

Nervový systém pokles objemu a hmotnosti mozku, pokles počtu neuronů, 

lipofuscin (nahnědlý pigment hromadící se v buňkách; vzniká z 

tuků a vyskytuje se zejména v játrech, svalech, nervové tkáni 

[lipo- ; lat. fuscus tmavý]) (9) v plazmě, zpomalení 

psychomotorického tempa, …

Smysly senilní katarakta (šedý zákal), závratě, snížení prahu chuti a 

čichu, …

Kosterní svalstvo klesá hmota a síla, zvyšuje se únavnost svalů,…

Klouby snížený rozsah pohybů, bolestivost,…

Kardiovaskulární 

systém 

snižuje se elasticita cév(zvýšení krevního tlaku, tendence 

k trombózám)

Respirační 

systém 

klesá vitální kapacita plic, mění se regulace dýchání, zvyšuje se 

dráždivost plic,…

Výživa a 

metabolismus

snižuje se produkce slin, klesá hmotnost jater, zvyšuje se 

sekrece cholesterolu, snížená syntéza žlučových 

kyselin(kameny),… 

Výživa a 

metabolismus

váhový úbytek, klesají požadavky na energii, neliší se spotřeba-

vitamínů, minerálu, esenciálních aminokyselin,…

Termoregulace klesá tvorba tepla, klesají adaptační termoregulační systémy,…

Ledviny klesá hmotnost ledvin, snižuje se počet glomerulů, klesá 

schopnost zřeďování ledvinami, klesá schopnost ledvin 

hydroxylovat vitamín D–osteoporóza, inkontinence moči,…

Chrup hnědnutí zubů,…

Kosti u žen po menopauze značná ztráta kompaktní a spongiózní 

kosti, u obou pohlaví pokles elasticity kloubní chrupavky a 
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objemu synoviální(kloubní)tekutiny,…

Kůže atrofie-vrásky, zářezy,  záhyby, váčky; ztráta elasticity, 

pigmentace, degenerace pojiva, tendence ke svrbění,…

Endokrinní 

systém

pokles produkce růstového hormonu, pokles glukózové 

tolerance, kortikoidy-snížená adaptace na stres, ztráta ovulace, 

klimakterické příznaky (psychologické,fyziologické), 

andropauza,…

Tělesná voda pokles CTV (celková tělesná voda)

Krev pokles objemu, snížená aktivita kostní dřeně, pokles 

plazmatických bílkovin, hypokalemie, zvýšení triglyceridů, 

zvýšený objem erytrocytů, zvýšení hladiny plazminogenu,…

Imunita snížená protilátková odpověď, pokles IgM imunoglobulinů,

Tab.1. Přehled fyziologický změn (většinou pokles) dělených podle systému.(4)

Nové poznatky o stárnutí ve velmi vysokém věku (10)

Úmrtnost ve středním věku roste velmi rychle s postupujícím stářím. V 

našich podmínkách tento proces začíná mezi třicátým a čtyřicátým rokem života. 

Od tohoto stáří se úmrtnost zdvojnásobí za každých zhruba devět let.

Jen velmi málo lidí se dožívá vyššího věku než devadesát let a století jedinci 

jsou již vzácnými výjimkami. O to více nás zajímá, jak se těmto lidem podařilo žít 

tak dlouho. Pro výzkum stárnutí je důležité vědět, jaké jsou mechanismy stárnutí u 

tak starých lidí. Malé množství takto starých jedinců však dlouho komplikovalo 

výzkum stárnutí stoletých. Teprve v současné době se nashromáždilo dostatek 

statistických dat, potřebných pro výpočty úmrtnosti ve velmi vysokém věku. Tyto 

statistické údaje jednoznačně potvrdily, že růst úmrtnosti se v takto vysokém věku 

zastavuje!

U jedinců, kteří se dožili více než sta let pravděpodobnost úmrtí s dalším 

věkem nejen neroste, ale zřejmě poněkud klesá. To je pozoruhodný paradox. Dalo 
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by se přeci očekávat, že velmi starý a velmi křehký organismus stoletých v jisté 

chvíli definitivně vyčerpá vnitřní zdroje životní síly a prostě velmi rychle zemře. 

Pravděpodobnost úmrtí (což je v podstatě totéž jako úmrtnost) by za takové situace 

měla prudce vzrůstat. Paradoxně je tomu přesně naopak.

Nicméně v současné době je možno zastavení růstu pravděpodobnosti úmrtí 

s věkem u stoletých považovat za prokázaný fakt. Ve vysokém věku se podstatným 

způsobem mění další průběh stárnutí. Je nyní na vědcích, zabývajících se teoriemi 

stárnutí, aby z tohoto jevu vyvodili nové poznatky, které nás přivedou blíže k 

porozumění základním procesům stárnutí.

3.2.Teorie příčin stárnutí

Stárnutí je multifaktoriálně ovlivnitelný děj a proto na jeho vysvětlení 

existuje v současné době více teorií, z nichž alespoň některé je třeba uvést.(6)

Jedna z teorií předpokládá náhodné změny, které se hromadí s časem, jsou 

nevratné a brání normální funkci organismu (mutace, omyly při čtení genetického 

kódu). (11)

Mutační teorie pokládá stárnutí za výsledek mutací, které vznikají 

v genetickém materiálu zevními vlivy, např.ionizujícím zářením, chemickými vlivy, 

virovými infekcemi a podobně. Po zasáhnutí kontrolních genů dochází k jejich 

inaktivaci, což vede k narušení syntézy bílkovin, enzymů, dojde k narušení 

homeostázy a kooperace mezi buňkami.(6)

Jiná teorie soudí, že během života se v těle hromadí odpadní látky, které 

nakonec zabrání buňkám konat jejich funkci a buňky hynou.(11)

Imunologické teorie předpokládají, že se organismus postupně stává 

alergickým na některé látky, které buňky produkují. Produkuje se také méně 

imunokompetentních  buněk. V souvislosti se stárnutím je rovněž patrné postupné 

klesání hladin hormonů: příslušné buňky endokrinních žláz nejsou stimulovány 

k jejich produkci a tím se narušuje humorální regulace funkcí.(11)
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Genetická teorie je založená na pozorování přibližně stejné délky života 

nejenom živočišných druhů, ale také příslušníků rodin. Například úmrtí dvojčat, 

dojde li k němu přirozeným způsobem v krátkém časovém intervalu. Genetické 

teorii se budu podrobněji věnovat v kapitole genetické vlivy na stárnutí organismu.

S touto teorií souvisí a jsou jí blízké tzv. programové teorie. Ty 

předpokládají, že u každého jedince existuje naprogramovaná délka života, která je 

založená na genetických mechanismech. Předpokládají platnost postulátů o časové 

omezenosti funkce jednotlivých genů či skupin genů a jejich naprogramování. 

Platnost těchto teorií podporují experimentální práce Hayflicka (1965) ze 60. let. 

Ten totiž zjistil, že lidské fibroblasty mají v kultuře omezený počet dělení (50 - 60 

pasáží). Počet buněčných dělení byl závislý na stáří dárce. Pro platnost těchto teorií 

ztráty proliferační aktivity hovořil i nález souvislosti mezi délkou života 

jednotlivých biologických druhů a počtem buněčných dělení. Dále  pro tuto teorii 

svědčí i poznatky z molekulární biologie a molekulární genetiky, které zkoumají 

tzv.funkci telomer.(12)(6) 

Mezi mnohé hypotézy, které byly vytvořeny za účelem objasnění procesu 

buněčného stárnuti, patří v současné době mezi nejvíce populární právě„hypotéza 

telomer“. Tato teorie tvrdí, že na proliferaci závislé neustálé zkracování 

specifických struktur na konci chromosomů, telomer, plní funkci vnitřních hodin.  

Mimo to, od doby identifikace telomer a enzymu telomerázy, který má schopnost 

syntézy struktur telomer de novo, vyvstala nová naděje na uskutečnění snu věčně 

trvajícího mládí. (13) 

3.3.Vlivy podílející se na stárnutí organismu

Vlivů, působících na lidský organismus s důsledkem stárnutí je mnoho, 

obecně platí, že s narůstajícím věkem dochází ke „střádání“ chyb v organismu, 

který je následně není schopen plně opravovat.
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Volné radikály

Volné radikály jsou atomy či skupiny atomů obsahující nepárový elektron 

ve vnější elektronové sféře, jsou velmi reaktivní a zpravidla vyvolávají řetěz reakcí, 

končící "neutralizaci" volných radikálů, kdy volné radikály vytvoří neradikálovou 

částici (nepárové elektrony vstoupí do normální chemické vazby). Volné radikály v 

organismu vznikají při řadě procesů, z fyzikálních vlivů je zdrojem volných 

radikálů radioaktivní záření, rentgenové záření a ultrafialové světlo. Nejdůležitějším 

organickým procesem vzniku volných radikálů je jejich produkce uvnitř buněk při 

buněčném dýchání, kde oxidací vzdušným kyslíkem vzniká energie a jako vedlejší 

produkty volné radikály - superoxid (O2) a volný hydroxylový radikál (OH). Za 

normálních okolností 98-99% energie vzniká cestou přes cytochromový systém a 

jen 1-2% jednoelektronovou redukcí, tj. přes volné radikály. Ovšem v kritických 

stavech nemocí může vznikat velká většina energie touto vedlejší cestou. Superoxid 

je účinkem superoxiddismutázy (SOD) zpracován na peroxid vodíku, který není 

volným radikálem, ale je neméně škodlivý a proniká přes buněčné membrány. Tyto 

metabolické produkty volných radikálů bývají označovány ROS (reactive oxygen 

species).(14)(12)

Reakce volných radikálů jsou příčinou četných poruch makromolekul a 

membrán v živém organismu. Předpokládá se jejich role při vzniku řady chorob, 

včetně rakoviny a jejich vliv na stárnutí organismu. (12)

.Vznik volných radikálů v živých organismech. Volné radikály vnikají 

štěpením chemické vazby. Chemická vazba, tvořená elektronovým párem, se může 

štěpit heterolyticky za vzniku aniontu a kationtu (stabilní ionty), nebo homolyticky 

za vzniku nestabilních a velmi reaktivních volných radikálů. (12)

Hlavními zdroji volných radikálů v živých organismech jsou za běžných 

podmínek následující procesy: Běžné životní pochody, při nichž buňka získává 

energii nebo štěpí látky nutné pro buněčnou výživu, některé chemické reakce, 

spontánně probíhající uvnitř buněk, zvláště za přítomnosti cizorodých látek a 

ionizující záření (ultrafialové záření ze Slunce, radioaktivní záření a rentgenové 
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záření). V procesu přirozeného stárnutí má hlavní vliv tvorba volných radikálů při 

buněčném dýchání. Volné radikály, vznikající jako důsledek ultrafialového záření, 

se nepodílí na přirozeném stárnutí, protože toto záření proniká jen do malých 

hloubek pokožky a k životně důležitým orgánům a tkáním se nedostane. Může však 

způsobit předčasné stárnutí kůže. Rentgenové záření a radioktivní záření za 

normálních okolností rovněž nehraje roli vzhledem k obvykle malým dávkám. Při 

intenzivnějším ozařování však může vzniknout tzv. radiační syndrom, což je soubor 

patologických jevů, který v některých rysech připomíná zrychlené stárnutí. Volné 

radikály také vznikají při reakci organismu na některé cizorodé látky. Z tohoto 

důvodů je možné, že rostoucí znečistění životního prostředí, včetně vzduchu a 

potravy, může přispívat k poškození organismu volnými radikály a ke zrychlenému 

stárnutí.(12)

Vliv volných radikálů na živé systémy. Primárně působí volné radikály na 

biologicky důležité makromolekuly, zejména na bílkoviny, tuky a nukleové 

kyseliny. Reakce volných radikálů jsou doprovázeny vznikem nových vazeb uvnitř 

makromolekul, mezi jednotlivými řetězci makromolekul i mezi makromolekulami a 

sousedícími (makro)molekulami. Důsledkem může být ztráta enzymatické aktivity 

bílkovin, to znamená, že bílkoviny neplní svoje funkce, dále ztráta informací u 

DNA, z čehož vyplývá nebezpečí poškození a zániku buňky a vznik rakovinných 

buněk. (12)

Ochrana proti působení volných radikálů. Působení volných radikálů se 

prakticky můžeme bránit dvěma způsoby, enzymaticky (vnitřní ochrana buňky) a 

neenzymaticky, kdy je možné dodávání tzv.antioxidantů. Mezi nejběžnější 

antioxidační látky patří vitaminy C, A, E. U vitamínů A a E však existuje nebezpečí 

z předávkování. Převaha volných radikálů nad antioxidanty se nazývá oxidační 

stres.(14)

Současný stav výzkumu teorii stárnutí zatím potvrzuje, že volné radikály 

hrají důležitou roli mezi primárními procesy stárnutí. Pro komplexní vysvětlení 

hlavních mechanismů stárnutí však teorie volných radikálů nepostačuje. (12)
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K volným radikálům, přesněji jejich metabolickým produktům (ROS),

způsobující oxidační poškození se vrátím,  roste totiž počet důkazů, že jsou 

důležitým faktorem na kumulaci mutací v geonomu DNA, zkracování telomer a 

poškození mitochondriální DNA.(15)

Neuro-endokrinní vlivy(12)

V posledních několika letech se v odborných i laických kruzích hodně 

diskutuje o tzv. neuro-endokrinní teorií stárnutí. Tato hypotéza předpokládá, že 

rozhodující mechanismus, který řídí stárnutí je součástí endokrinního systému. 

Neuroendokrinní teorie dále předpokládá, že řídícím endokrinním centrem je 

epifýza a hlavním endokrinním působkem je její hormon melatonin.

Melatonin. Má prakticky u všech skupin obratlovců roli látky, která řídí 

biorytmy. V posledních několika letech byl prokázán vliv melatoninu na proces 

stárnutí. Zdá se skutečně, že melatonin je výjimečná látka. Především v tom směru, 

že přes široké spektrum positivních působení na organismus nebyl u ní zatím 

popsán žádný vedlejší či negativní účinek.

Fyziologické účiny melatoninu. Melatonin působí na organismus jednak 

jako specifický hormon, řídící tvorbu a uvolňování dalších hormonů a mající tak 

významnou řídící roli v endokrinním systému, jednak přímo na většinu tkání a 

buněk v organismu. Účinky melatoninu zahrnují řízení biorytmů, ovlivňování stavu 

imunitního systému a stimulaci výživy buněk a tkání podporu regeneračních 

procesů. Melatonin je rozpustný v tucích a tak snadno proniká do nitra buněk, zde 

se positivně projevují jeho antioxidační účinky. Samotná přítomnost melatoninu 

uvnitř buněk totiž přispívá k zvýšení ochrany buněk před volnými radikály a jsou-li 

pravdivé vývody teorie volných radikálů, působí proti základní příčině stárnutí.

Role melatoninu v procesu stárnutí. Současný stav znalostí podle řady 

prací potvrzuje, že melatonin positivně ovlivňuje proces stárnutí. Uvádí se, že 

prodlužuje střední dobu života experimentálních organismů. Zlepšuje celkový 
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fyzický stav organismu a zlepšuje stav imunitního systému. Není jasné, zda v tomto 

procesu převažuje antioxidační působení melatoninu, či zda převažuje stimulace 

určitých neuroendokrinních funkcí. Pravděpodobné však je současné působení obou 

složek.

Shrnutí využití melatoninu. Prevence stárnutí a zlepšování stavů starých 

lidí, léčba a prevence nespavosti, zvyšování fyzické zdatnosti sportovců a lidí 

extrémně fyzicky či psychicky zatěžovaných, prevence rakoviny.

Genetické vlivy

Početné zastoupení výzkumů a bádání týkající se stárnutí naznačuje, že 

nejvíce signifikantním vlivem je právě vliv genetický. Například, všichni 

jednotlivci v rámci druhu mají podobnou délku života ale jednotlivé druhy mezi 

sebou se délkou života liší. V rozvojových zemích ženy žijí déle než muži a dlouho 

žijící rodiče mají předpoklad k narození dlouho žijících dětí. Genetické vlivy mají 

příznivý efekt v období raného života, vrcholu reprodukční aktivity a pouze 

v pozdních stádiích se projevuje jejich negativní působení. Tento antagonistický 

model poskytl teoretickou strukturu pro mnoho studií zkoumajících genetický 

základ stárnutí. Z genetického hlediska je stárnutí produktem optimalizace přírodní 

selekcí za účelem reprodukčního úspěch organismu. Povaha genetických 

komponent na stárnutí je složitá. Bylo identifikováno několik možných 

mechanismů, které souvisí s procesem stárnutí. (15)

Nejvíc zřejmá je změna genetické exprese během stárnutí, výsledkem je 

produkce změněných forem proteinů a změněná úroveň jednotlivých proteinů. 

Nicméně, integrita DNA je také důležitá, jak je navrhováno ve studiích 

mitochondrií a telomer. Ačkoli je nepravděpodobné, že nějaká změna samotná 

může způsobovat stárnutí, dohromady jsou pravděpodobně hlavní silou usnadňující 

tento proces. (15)
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Náhodné kumulace mutací genomu. Buňky jsou neustále vystavovány

oxidativnímu poškození z vnějšího i vnitřního prostředí. Expozice oxidativního 

poškození způsobuje modifikaci lipidů, proteinů i DNA, v důsledku čehož dochází 

ke vzniku mutací. Buňky živého organismu v průběhu buněčného života prakticky 

nepřetržitě produkují volné radikály, reaktivní kyslíkové radikály ROS které 

způsobují, mimo jiné, poškození uvnitř buněk, vedoucí ke stárnutí. Tato myšlenka 

byla následně rozvinuta o poznatek, že DNA může být primárním terčem ROS. 

Studie na lymfocytech a epiteliálních buňkách evidentně prokázaly, že frekvence 

mutací se zvyšuje s věkem. Leč existují důkazy pro přítomnost neustálého 

zvyšování počtu mutací v geonomu DNA  během stárnutí, je zde skupina buněk, 

které vykazují významně vyšší počet mutací ve srovnání se starými buňkami, navíc 

ne nijak významně staré. Jedná se o maligní buňky. Některé hypotézy, hledající 

důkaz pro roli kumulace mutací v otázce stárnutí, také potřebují vysvětlení jak 

mohou tyto buňky existovat .(16) (15)

Změna v genetické expresi. Existuje stále více důkazů, že během 

normálního stárnutí organismu savců dochází ke změně aktivity genů. Některé geny 

ukazují zvýšenou expresi spolu s věkem, jiné mají opačnou tendenci.(15)

Mutace mitochondriální DNA. Tento mechanismus předpokládá, že 

mutace mitochondriální DNA (které mají povětšinou charakter delecí) jsou příčinou 

zvýšené citlivosti mitochondriálních membrán k poškození metabolickými produkty

(stejně jako genomová DNA i DNA mitochondriální může být terčem ROS), k 

poruchám metabolických funkcí a v důsledku toho i urychlení degenerativních 

procesů a buněčného stárnutí.(12)(15)

Zkracování telomer. Do jaké míry jsou telomery zodpovědné za proces 

stárnutí bude dále předmětem mé práce.
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3.4. Biomarkery stárnutí

Stáří určujeme v současné době prakticky pouze jediným způsobem: pomocí 

tzv. chronologického neboli kalendářního věku, tj. dobou, která uplynula od 

narození jedince. Pro podrobnější pohled je kalendářní věk nedostatečným 

kriteriem. Nevystihuje totiž například individuální rozdíly průběhu stárnutí ani 

eventuální změny v rychlosti procesů stárnutí provázejících. Z gerontologického 

hlediska je nezbytné mít k disposici metodu umožňující indikovat a kvantifikovat 

změny související se stárnutím, nikoliv pouze kalendářní věk. Je to důležité z 

hlediska teoretické a experimentální gerontologie.

Je tedy zřejmé, že potřebujeme jiné měřítko stáří než je běžně používaný 

kalendářní věk. Již dlouhou dobu se gerontologové snaží nalézt vhodné indikátory 

(biomarkery) stárnutí.(17)

Častým a tradičně používaným biomarkerem stárnutí je senescence 

associated (SA) β galaktosidáza. Dalším používaným biomarkerem je p16INK4a

tumor supresor, jehož exprese se zvyšuje při buněčném stárnutí téměř ve všech 

savčích orgánech. Protože p16INK4a je tumorový supresorový protein, využívá se 

poznatků o něm ve výzkumu rakoviny. Nedávno popsaným biomarkerem je 

formace domén heterochromatinu (kondenzovaná část chromozomu), nazývaná 

(SAHF) senescence-associated heterochromatin foci, závislá právě na integritě 

p16INK4a. (18)

Biomarkery na buněčné úrovni. Mezi první, které byly popsány, patří 

lipofuscin (pigment), jeho množství ve stárnoucí tkání velmi rychle narůstá. 

Dalšími biomarkery, jejichž množství v extracelulární hmotě narůstá, jsou molekuly 

typu kolagenu. S rostoucím věkem se v tkáních mění míra transkripce specifických 

genů, mění se stupeň proteosyntézy a dochází ke změnám v post-translačních 

modifikacích proteinů.(19)
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Komplexněji je orientováno úsilí o nalezení měřítka hodnocení celkové 

úrovně postupu stárnutí.

Biologický věk (BV). Definice BV není snadná. Komplikovanost souvisí 

zejména s komplexností procesu stárnutí a s obtížností rozlišit změny vyplývající ze 

samotného stárnutí od změn vzniklých například vlivem prostředí či vlivem nemocí. 

Zvlášť obtížná je problematika vztahu stárnutí a patologických stavů. Stárnutí 

působí obecně růst rizika onemocnění, onemocnění přitom zpětně ovlivňuje stav 

organismu. Situace je o to komplikovanější, jedná li se o jedince ve vysokém věku, 

kde je incidence onemocnění vyšší.(17)

V následujících kapitolách se budu věnovat otázce telomer jako 

biomarkerům stárnutí. Nejdříve komplexně a pak se zaměřím na jejich roli 

v buněčném stárnutí a dalších vlivech na lidský organismus.

3.5.Telomery jako biomarkery stárnutí

Pro pochopení funkce, struktury a mechanismů zkracování telomer během 

buněčného dělení je potřeba znát základy replikace DNA, procesu tvorby kopii 

deoxyribonukleové kyseliny.

3.5.1.Replikace DNA

DNA(20)

Na počátku dvacátého stolení bylo zjištěno, že geny se nacházejí na 

chromozomech – nitkovitých útvarech v jádře eukaryontní buňky, které je možné 

pozorovat na počátku buněčného dělení. Chromozomy se skládají z DNA a 

proteinů. Navzdory chemické jednoduchosti je DNA ideální materiál pro tvorbu 

genů. Geny každé buňky na zemi jsou tvořeny DNA.
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Molekula DNA se skládá ze dvou dlouhých polynukleotidových vláken 

složených ze čtyř typů nukleotidových podjednotek. Obě tato vlákna jsou vzájemně 

spojována vodíkovými můstky mezi bázemi nukleotidů. Nukleotidy jsou tvořeny 

pětiuhlíkovým sacharidem (v případě nukleotidů v DNA je to deoxyribosa s jednou 

navázanou fosfátovou skupinou), na nějž jsou navázány dusíkaté baze (bazí může 

být adenin(A), guanin(G), cytosin(C) nebo thymin(T)). Nukleotidy jsou spojeny 

v řetězec kovalentními vazbami mezi sacharidy a fosfáty, které tak tvoří„kostru“ ze 

dvou střídajících se částí-cukr-fosfát-cukr-fosfát…

Způsob, jakým jsou nukleotidy spojeny, dává řetězci polaritu. Díky této 

polaritě řetězce DNA je konvenčně jeden konec označován jako 3´ (končí –OH 

skupinou sacharidů) a druhý jako 5´ (končí fosfátovou skupinou). Oba 

polynukleotidové řetězce jsou v dvoušroubovici DNA drženy pohromadě 

vodíkovými můstky mezi bázemi různých řetězců. Všechny baze se musí nacházet 

uvnitř dvoušroubovice s cukr-fosfátovou páteří vně.

Komplementární párování bazí (adenin se váže s thyminem a guanin s cytosinem)

umožňuje párům bazí zaujmout energeticky nejstabilnější konformaci v rámci 

dvoušroubovice. Obě báze se spolu mohou párovat ve dvoušroubovici jen 

v případě, že jsou vůči sobě řetězce antiparalelní. Z párování bazí vyplývá, že 

vlákna dvoušroubovice jsou k sobě komplementární.

Struktura DNA umožňuje zachování dědičnosti (20)

Geny jsou nositeli genetické informace, která je velice přesně předávána 

z generaci na generaci. Informace kódovaná ve struktuře DNA je dána pořadím 

(sekvencí) nukleotidů v řetězci. Organismy se liší navzájem sekvencí nukleotidů, a 

tím i genetickou informací. Geny obsahují instrukce pro tvorbu proteinů. Většina 

genů je tvořena poměrně krátkými úseky DNA, které kódují jednotlivé proteiny –

pro překlad do proteinů je využívána jen menší část genu, převažující nekódující 

oblasti určují, kdy a v jakém množství bude bílkovina syntetizována. Kompletní 

genetická informace organismu se nazývá genom. Během dělení musí buňka 

zkopírovat celý svůj genom, aby obě dceřinné buňky nesly stejnou informaci.
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Replikace DNA

Protože oba řetězce DNA obsahují komplementární sekvence nukleotidů, 

mohou jednotlivá vlákna sloužit jako matrice (templát) pro syntézu nového 

komplementárního řetězce. Díky této vlastnosti je buňka schopná replikovat 

(kopírovat) své geny před rozdělením na dvě dceřinné buňky. Replikace dává vznik 

dvěma novým dvoušroubovicím, které pocházejí z mateřského helixu. Syntéza 

DNA začíná v replikačních počátcích ,kde je dvojvlákno dvoušroubovice rozvinuto 

iniciačními proteiny, které narušují vodíkové můstky. Dalším krokem je tvorba 

replikační vidličky, zde jsou navázány proteiny replikačního aparátu, které se 

pohybují ve směru replikace, rozvíjejí dvoušroubovicovou strukturu za současné 

syntézy nového řetězce. 

Nejdůležitějším enzymem replikačního aparátu je DNA polymeráza, která 

katalyzuje syntézu nového vlákno podle původního řetězce (přidává podednotky na 

3´konec ). Tento enzym je však schopný syntetizovat vlákna pouze ve směru 5´ - 3´

(vedoucí vlákno), ve směru 3´-5´ je vlákno syntetizováno diskontinuálně, dochází 

k syntéze mnoho krátkých oddělených fragmentů (Okazakiho fragmenty) ve směru 

5´ - 3, které jsou následně spojeny v souvislou DNA (opožďující se vlákno).(20) 

Syntéza těchto jednotlivých fragmentů vyžaduje speciální RNA primer, který je 

finálně nahrazen DNA. Primery ale nedokáží vznikat na samotném konci 

chromozomů, proto by při každém kole replikace docházelo ke ztrátám koncových 

oblastí. Eukaryota vyřešila tento problém specializovanými strukturami na konci 

chromozomů, telomerami a existencí enzymu telomerázy. Enzym telomeráza 

přidává na konec templátového vlákna serii kopií stejné sekvence a tím umožní 

DNA polymeráze dosyntetizování zbylého řetězce. Telomeráza obsahuje krátký 

úsek RNA, který je komplementární k repetitivní DNA, tato RNA je templátem pro 

telomerázu při syntéze telomerové DNA.(13)(20)

Problematika zkracování telomer a fungování enzymu telomerázy u lidí je

daleko složitější díky vysoké diferencovanosti jednotlivých buněk. 
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3.5.2. Telomery 

Telomery jsou složité DNA/proteinové struktury na konci eukaryontních 

chromozomů, které je chrání proti DNA degradaci a rekombinaci a tedy podporují 

jejich stabilitu. Dále poskytují „nárazníkovou“zónu proti ztrátám DNA, ke kterým 

dochází při replikaci v buňkách s nízkou aktivitou enzymu telomerázy, ve většině 

případů se jedná o somatické buňky. Jestliže nedochází ke kompenzaci 

telomerázou, průměrná ztráta telomer představuje něco okolo 50-100 pb (pair 

basses = párů bazí) za každé buněčné dělení, nicméně tato hodnota může být 

změněna o jeden řád v obou směrech.(21)

Telomery jsou tvořeny tisíci hexamerických (5´-TTAGGG-3´)n  repetic, 

které jsou replikovány ve směru 5´ - 3´. Řetězec je zakončen 3´ jednořetězcovou 

přesahující strukturou, bohatou na bázi guanin. Tato přesahující struktura ve spojení 

s vazebnými proteiny vytváří velkou telomerickou smyčku - t-loop (obr. 1) Tato 

smyčka má 3-dimenzionální strukturu a slouží k ochraně telomer. K její stabilizaci 

slouží vazebné proteiny telomer TRF1 a TRF2, které reprezentují skupinu proteinů 

spojenou s vysokou specifikou telomer. (18)(22)(2)(23)

Obr. 1: t-smyčka telomery (t-loop)

http://www.vesmir.cz/clanek/alternativne-strategie-replikacie-telomer-i
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Zkracování telomer

Centrální mechanismus podtrhující„hypotézu telomer“ spočívá v tom, že 

během embryogenese se všechny buňky potřebují dělit a v jistých tkáních se tato  

proliferační aktivita zachovává. Během života musí buňky čelit „replikačnímu

problémemu“ DNA-polymerázy, kdy tento enzym nedokáže plně nasyntetizovat 

lineární konce DNA během S-fáze (Období buněčného cyklu mezi G1 fází a G2 fází. 

V této době dochází k replikaci, tedy zdvojnásobení obsahu DNA, jež 

obsahuje genetickou informaci).(13)(2)(24)

Ke zkracování telomer díky „replikačnímu problému“ dochází během 

každého  buněčného dělení. U lidí se telomery fibroblastů (základní buňka

vazivové tkáně rozptýlená u člověka v různých částech těla)(18) zkracují o 50-100 

párů bazí s každým buněčným dělením. Ve chvíli, kdy telomery dosáhnou kritické 

délky, ztrácí schopnost chránit konce chromozomů. Tyto disfunkční telomery jsou 

následně rozpoznávány  DNA kontrolními body. Byli identifikovány dva kontrolní 

body, které limitují délku života buňky jako odpověď na nefunkční telomery. První 

kontrolní bod (first mortality stage = M1) je charakterizovaný trvalým zastavením 

buněčného cyklu. Je nazýván senescencí a je závislý na aktivaci tumoru 

supresorového genu p53. Lidské fibroblasty vstupují do stádia senescence po 50-70 

buněčných dělení. Buňky s mutací proteinu p53 umí tento kontrolní bod-senescenci 

obejít a pokračovat v proliferaci  navzdory přítomnosti kritický krátkých 

nefunkčních telomer. Nicméně, pokračování ve zkracování telomer vede 

k zvyšování počtu disfunkčních telomer navozující druhý kontrolní bod (second 

mortality stage = M2), který je nazýván jako „krizový“. Tento kontrolní bod je p53 

nezávislý a je charakterizovaný masivní nestabilitou chromozomů a buněčnou 

smrtí.(2) Problém během replikace není z daleka jedinou příčinou zkracování 

telomer, dále je z velké části ovlivňováno  působením oxidativního stresu, kdy se 

vytváří zlomy na jednořetězcové DNA, buď přímo nebo jako mezistupeň při opravě 

oxidačně modifikovaných bázích. V kontrastu s genomovou DNA, DNA telomera

nemá velkou schopnost v opravách těchto zlomů. V buňce dochází k akumulaci
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zlomů během G0 a G1 fáze, tyto zlomy jsou překážkou DNA polymerázy. Díky 

tomu dochází ke zkracování telomer znatelně rychleji. (21) 

3.5.3.Buněčné stárnutí

Charakteristiky stárnoucích buněk

Morfologicky se stárnutí buněk projevuje zvyšováním objemu a oploštěním 

cytoplazmy. Dále se objevuje změna v genetické expresi, ve struktuře jádra a 

zpomalení metabolismu. Stárnutí buněk se projevuje postupnou ztrátou 

funkceschopnosti, ztrátou schopnosti dělení a také smrtí - zánikem buněk. Zatímco 

ztráty proliferujících buněk může organismus kompenzovat dělením zbývajících 

buněk, u buněk postmitotických tato možnost neexistuje. Doposud není zcela jasné, 

do jaké míry změny ve funkceschopnosti buněk vyplývají z vnitřního "buněčného 

stárnutí" a do jaké míry jsou vyvolávány negativními změnami stavu vnitřního 

prostředí, které stárnutí provázejí. (18)

Replikační stárnutí závislé na zkracování telomer

Od doby, kdy jsou telomery nepostradatelně provázány s buněčnou

replikací, je zkracování telomer spojováno s buněčnou neschopností replikace. 

Hayflick první definoval omezenou proliferační kapacitu replikačního stárnutí jako 

neschopnost buněk se dělit. Hayflick zaznamenal, že buňky v buněčné kultuře 

ukončí proliferaci po určitém počtu buněčného dělení a předpokládal existenci 

tzv.„replikometru“, který určuje počet buněčných dělení. (18)

Hayflickův limit je definován jako bod, kdy normální buňky přestanou 

proliferovat. Jsou definovány minimálně dvě cesty, které limitují replikaci lidských 

buněk. Jedna cesta je z větší části spojená se zkracováním telomer a je závislá na 



27

tumor supresoru p53. Druhá cesta je vyvolána stresovými signály, tato cesta je 

objasněna pouze z části. Je závislá na p16INK4A a pRb tumor supresoru. (18)

3.5.4.Telomeráza 

Hlavním způsobem udržování délky telomer je syntéza repetic de novo

prostřednictvím enzymu telomerázy. Telomeráza je ribonukleotidový enzym

složený ze dvou esenciálních komponent, telomerázové reverzní transkriptázy

(TERT human telomerase reverse transcriptase) - proteinová část s katalytickou 

funkcí, obsahující reverzní transkripční doménu a funkční telomerázové RNA (TR

human telomerase RNA) - poskytující templát pro novou syntézu telomer. Exprese 

lidské TERT (hTERT) je limitujícím faktorem, ukazujícím na funkčnost enzymu 

telomerázy, hTERT je navíc prioritním terčem inhibitorů telomeráz. 

Většina lidských buněk nedisponuje aktivitou telomeráz. Exprese 

telomerázy probíhá v embryonálních buňkách a zárodečné linii u dospělých mužů, 

nedetekovatelná je u normálních somatických buněk s výjimkou proliferativních 

buněk u obnovitelných tkání. U všech normálních somatických buněk, až na tyto 

s detekovatelnou telomerázovou aktivitou, je proces zkracování telomer zachován, 

eventuálně může vést k obrovskému zkrácení telomer způsobující omezení 

replikační kapacity. Naproti tomu okolo 85% nesmrtelných tumorových buněk

udržuje krátkou délku telomer a mají vysokou schopnost exprese enzymu 

telomerázy. Ukázalo se, že je silná spojitost mezi aktivitou telomerázy a stabilizaci 

zkracování telomer, která může pomoci mimo jiné  jako prognostická indikace 

rakoviny.(18)(2) (25)
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3.5.5.Metody měření délky telomer (26)

Za jakým účelem se provádějí studie týkající se délky telomer ? Záměrem 

těchto studií je zjistit, zda vůbec dochází ke zkracování telomer během stárnutí. 

Využívá se jednoduché metody, zahrnující barevnou reakci v kombinaci 

s dlouhotrvající elektroforézou a slabým elektrickým proudem. Výsledkem je fakt, 

že se telomery zkracují a to v mnohem větším rozsahu, než se předpokládalo. Teorii

telomer týkající se stárnutí a rakoviny se prostřednictvím této metody dává za 

pravdu hned na poprvé. Jako vyšetřovaný materiál se používá krev a sliny.

Existují i studie, které považují funkci zkracování telomer, přesněji řečeno 

restrikčních fragmentů, jako biomarkerů stárnutí za diskutabilní. 

Materiál a metody 

Periferní krev a sliny potřebné k vyšetření byly v této studii shromažďovány 

od zdravých dárců. Genomová DNA byla isolována standardním způsobem. 

K vyšetření byly použity následující metody.: elektroforéza, blotting (přenos 

molekul DNA separovaných gelovou elektroforézou na nitrocelulózovou nebo 

nylonovou membránu), prehybridizace a hybridizace, první a druhé promytí a 

konečně imunologická detekce a barevná reakce. 

Vyhodnocení

Krev: K vyhodnocení slouží dva modely. První model ukazuje, že je možné 

pouhým okem určit věk jedince z kapky krve, avšak druhý ukazuje, že data získaná 

pomocí obrazové analýzy snímačem jsou podstatně přesnější. Je- li délka telomer 

pod 8 kb, můžeme s jistotou říct, že krev je získaná od osoby starší 55 let. Pohybuje 

li se délka v rozmezí 8,5 kb až 10 kb jedná se o osobu mladší 55 let. U telomery 

s větší délkou není možné určit, zda se jedná o osobu mladší či starší.

Sliny:.Druhý model ukazuje podobné výsledky u slin.

Prostřednictvím této neuvěřitelně jednoduché metody je dokázáno, že telomery 

se opravdu zkracují během in vivo stárnutí. Výsledky dávají této metodě dobrou 

perspektivu do budoucího výzkum telomer a vývoje rakovinné terapie založené na 

telomeráze či telomerách.
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4 Diskuze

Během našeho života si u sebe i u svého okolí všímáme změn, závislých na 

toku času. Změny nevratné, kterým se nemůžeme jako žijící bytosti za žádných 

okolností vyhnout, čekají na každého z nás. Tyto změny souhrnně označujeme jako 

stárnutí. Vyvstává otázka, proč vlastně stárneme. Vědecky potvrzených teorií příčin 

stárnutí je několik a zastávám názor, že odpověď na tuto otázku je jistým 

kompromisem mezi těmito hypotézami. Během své práce jsem se zaměřila na 

hypotézu telomer, jako biomarkerů stárnutí. Telomery, struktury na koncích

chromozomů, jejichž poškození - například oxidačním stresem či kumulací mutací 

genomu, či ztráta během buněčného dělení - mají za následek jednak zranitelnost

genomu, což může vést k některým patologickým změnám (například některá 

onkologické onemocnění), a jednak proces stárnutí. Délky telomer nejsou

konstantní. Liší se například v jednotlivých buňkách lidského těla (telomery 

lidských spermií mají okolo 9 kb v porovnání s telomerami somatických buněk,

které mají kolem 4 kb) a mezi jedinci rozdílného věku. Navíc některé genetické 

poruchy jako Wernerův syndrom (soubor příznaků předčasného stárnutí), Downův 

syndrom jsou spojovány s intenzivnější ztrátou telomer. (27) Normální somatické 

buňky jsou charakteristické omezeným počtem buněčného dělení. Naproti tomu 

existence zárodečných a rakovinných buněk je spojena s nekonečnou kapacitou pro 

buněčné dělení. Této vlastnosti je dosaženo aktivitou enzymu telomerázy, který má 

schopnost syntetizovat konce chromozomů de novo.

Spolu s objevením telomer, které s velkou pravděpodobností hrají důležitou 

roli v procesu lidského stárnutí, přicházejí metody schopné determinovat jejich 

délku a prostřednictvím té určit věk jedince. 
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5 Závěr

Úplné proniknutí do podstaty stárnutí a délky života je jistě z jedním 

nejobtížnějších problémů celé biologie.(3) Ve svém práci jsem chtěla nastínit a 

vnést do podvědomí určitá fakta neodmyslitelně spjatá s procesem stárnutí a jeho 

biologií. Dále jsem se pokusila utřídit teorie stárnutí a uvést ty podle mého názoru 

nejpodstatnější a nejvíce progresivní s významem pro budoucí bádání. Již dlouhou 

dobu se gerontologové snaží nalézt vhodné indikátory (biomarkery) stárnutí, a to 

jak na úrovni dílčích systémů, tak z hlediska celkového stavu organismu.(17) Jsem 

bioanalytička, tedy jsem se specializovala na telomery představující moderní a 

perspektivní biomarkery stárnutí. Tyto speciální sekvence DNA na koncích 

chromozomů jsou předmětem mnoha studií a analýz, které se snaží plně rozluštit 

jejich funkci. Nejvíce pozornosti se vztahuje na jejich roli v procesu stárnutí a 

rakoviny. I přes snahu zůstává otázka telomer stále ne zcela objasněnou.
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Seznam zkratek

ROS – reactive oxygen species

SOD – superoxiddismutáza

SA – senescence associated

SAHF – senescence associated heterochromatin foci

BV – biologický věk

pb – pair basses

TRF1, TRF2 – vazebné proteiny telomer

TERT – human telomerase reverse transcriptase
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