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1. Úvod

Starnutie je veľmi zložitý a komplexný jav. Aj napriek tomu, že sa jedná o dej 

fyziologický a typický pre všetky živé sústavy, rýchlosť jeho nástupu je ovplyvnená 

mnohými vonkajšími i vnútornými faktormi. Dôležité je však vedieť odlíšiť geneticky 

programované zmeny bunkových štruktúr spojené so starnutím od možných chorobných 

stavov, ktoré starobu sprevádzajú.

Tento jav je sprevádzaný zmenami na celulárnej (bunkovej), subcelulárnej 

(molekulárnej) úrovni ale i na úrovni celého organizmu. Životne dôležité časti bunky sú 

počas neustáleho používania poškodzované, vypovedajú svoju funkciu, odumierajú 

a nakoniec spôsobujú smrť celého organizmu. 

Starnutie je spojené so stratou sily a objemu svalov srdca aj kostrovej svaloviny. 

Dochádza k znižovaniu efektivity a účinnosti fungovania organizmu, hromadia sa rôzne 

defekty v organizme a klesajú funkcie schopné tieto defekty opravovať, ktoré 

prispievajú k zvýšeniu náchylnosti organizmu k ochoreniam.

Cieľom mojej práce je rozobrať základné teórie starnutia, vysvetliť vplyv vonkajších 

podmienok na bunkové štruktúry (mitochondrie, membrány, proteíny, DNA) a zmeny 

na bunkovej a molekulárnej úrovni bunky počas starnutia.
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2. Starnutie

Starnutie (=senescencia) je komplexný proces typický pre všetky živé sústavy. Jedná sa 

o progresívnu zmenu v organizme, ktorý stráca schopnosť adekvátne reagovať na 

meniace sa podmienky prostredia. Dochádza k rozvratu homeostázy (stálosti 

vnútorného prostredia) a k zvyšovaniu zraniteľnosti a citlivosti organizmu

voči ochoreniam v dôsledku zníženia efektivity protilátok.(Jin, 2010) Je sprevádzaná 

zmenami morfologicko-anatomickými a fyziologickými, ktoré vedú ku zániku 

organizmu. (Avery et al., 2014; Kirkwood, 2008; Troen, 2003; Vasto et al., 2007)

Oslabený imunitný systém je úzko prepojený so zápalovými ochoreniami, rakovinou, 

ochoreniami kardiovaskulárneho systému a s Alzheimerovou chorobou. (Jin, 2010)

Aj napriek tomu, že je tento proces geneticky podmienený, rozhodujúci vplyv na 

rýchlosť starnutia má prostredie. V bunkách sa postupne kumulujú patologické znaky 

starnutia a klesá ich mitotická aktivita (schopnosť delenia). Keď ju napokon úplne 

stratia, dochádza ku smrti bunky alebo celého organizmu. (Ipser, 2005) 

Postupný úpadok vo funkciách bunky súvisiaci so starnutím nie je spôsobený iba 

zmenami v tvorbe alebo aktivite pár génov, ale génov viacerých. (Park S. K., Prolla, T. 

A., 2005)

Na objasnenie molekulárnych zmien v bunkách spojených so starnutím je dôležitá 

analýza pomocou DNA microarrays, pomocou ktorej je možno osekvenovať celý 

génom a zistiť tak zmeny v expresii génov. Súbor profilov expresie génov 

ovplyvňujúcich starnutie tak poskytuje rozsiahly a objektívny pohľad na molekulárne 

zmeny spojené so senescenciou, ale aj vplyv napríklad kalorickej reštrikcie na zmenu 

v expresii génov.(Park S. K., Prolla, T. A., 2005)

2.1 Gerontológia

Gerontológia je veda zaoberajúca sa procesom starnutia u ľudí a iných živočíchov. 

Z hľadiska jej zamerania ju rozdeľujeme na teoretickú gerontológiu a geriatriu.

Teoretická gerontológia skúma základné princípy starnutia (jeho príčinu, mechanizmus 

a vplyv prostredia na jeho rýchlosť) a jej praktickým využitím v medicíne je odbor 
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geriatria, ktorá sa zaoberá problematikou fungovania organizmu v starobe a chorobami 

pre ňu typickými. (Ďoubal et al., 1997)

2.2 Priemerná dĺžka života

Podľa štatistík WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) z roku 2012 je v súčasnosti 

priemerná dĺžka ľudského života 70 rokov. Vďaka zlepšeniu sociálne-ekonomických 

podmienok- zdravotnej starostlivosti a životnej úrovne sa tak v priebehu posledných 

päťdesiatich rokov minulého storočia zvýšila priemerná dĺžka života na dvojnásobok 

a počas nového storočia sa navýšila o ďalších 20 rokov. Ďalším dôvodom je zvýšenie 

hygienickej úrovne, čím sa znížila úmrtnosť, a to hlavne z dôvodu obmedzenia 

nekontrolovateľného šírenia infekčných ochorení a náhlych úmrtí detí..(Blagosklonny 

MV, 2007; Caruso C. et al., 2012; Kolovou G. et al., 2014)

2.3 Modelové organizmy

Vek organizmov, a teda aj dĺžka života sa môže medzidruhovo veľmi líšiť. Rovnako 

výrazný vekový rozdiel je aj u základných modelových organizmov. Medzi ne patrí 

Caenorhabditis elegans (háďatko), ktorý žije 2 týždne, Drosophila melanogaster

(octomilka), ktorá žije 2 mesiace, myš Mus musculus, ktorá žije 2 roky a človek, 

ktorého dĺžka života dosahuje približne 80 rokov. 

Štúdium profilov expresie génov viacerých druhov poukazuje tak na rozdielne 

i spoločné aspekty starnutia medzi týmito druhmi. Zaujímavosťou je aj fakt, že nástup 

úpadku funkcií spojených so starnutím je relatívne rýchlejší u krátko žijúcich a pomalší 

u dlho žijúcich organizmov. Preto štúdium modelových organizmov a najmä myších 

génov má zásadný význam v predlžovaní života ľudí. (Kim, 2007)

3. Príčiny starnutia

Príčin, ktoré sú schopné vysvetliť pokles funkcií organizmu je hneď niekoľko. Pre 

jednoduchý prehľad budú rozdelené do troch kategórií.
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Prvou je kategória, ktorá zahŕňa s vekom súvisiace zhoršenie bunkových 

a metabolických pochodov. Tieto mechanizmy zahŕňajú oxidatívne poškodenie, 

poškodenie DNA, skracovanie telomér, glykáciu bielkovín a transkripčný šum 

(transcriptional noise). Pri prechode z dospievajúceho na dospelého človeka sa postupne 

znižuje funkcieschopnosť buniek, poškodzujú sa biochemické dráhy a dochádza 

k celulárnej dysfunkcií v spojení s prejavmi starnutia organizmu. V určitom veku 

obranný reparačný systém a údržba buniek prestáva byť plne funkčná, čo má 

nepriaznivý dopad na biochemické dráhy v bunke. Vzniknuté poruchy následne vedú 

k dysfunkcii a degradácii buniek.  (Kim, 2007)

Zaujímavosťou je aj fakt, že u háďatka (modelového organizmu) nedochádza ku 

kumulácii chýb v DNA na rozdiel od človeka, a to vzhľadom k menšiemu počtu buniek. 

(Kim, 2007).

Druhá kategória zahŕňa mechanizmy ontogenetické, čiže tie, ktoré sa objavujú počas 

vývoja. Medzi ne patrí antagonistická pleiotropia a kalorická reštrikcia.

Antagonistická pleiotropia

Pleiotropia je jav, kedy jeden gén ovplyvňuje viac biologických systémov, a to kladne aj 

záporne- má navzájom si konkurujúce účinky. Keďže gény nepracujú samostatne, ale sú 

poprepájaným biologickým systémom, nahromadené mutácie môžu mať tak priaznivý 

(evolučný princíp) ale aj nepriaznivý účinok. (Wagner et al., 2008) V mladom veku je 

spôsobená mutácia pre organizmus prínosom, v neskoršom veku však škodí. (Campisi, 

2005)

Strata funkcie jedného génu môže negatívne ovplyvniť viac fenotypových znakov 

a problémom môže byť stav, keď je proteín kódovaný jedným génom dôležitý pre 

viacero funkcií. (Dudley, 2005) Preto mutácia v jedinom géne môže mať mnohopočetné

fenotypové prejavy na rôznych orgánoch alebo orgánových systémoch. (Hodgkin, 1998)

Vznik a účinok priaznivej mutácie je tak vykompenzovaný škodlivými účinkami 

rovnakého génu. Napríklad testosterón v mladšom veku zvyšuje reprodukčnú schopnosť 

jedinca, ale vo vyššom veku môže spôsobiť rakovinu prostaty.(Dudley, 2005)

Aj niektoré dráhy v bunke vykazujú tzv. antagonistickú pleiotropiu, čo znamená, že táto 

dráha je pre organizmus v mladom veku a pri reprodukcii výhodou, ale naopak 
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v neskoršom období organizmu škodí. (Kim, 2007) Typickým príkladom sú rozdiely 

v génoch ovplyvňujúcich rozvoj metabolického syndrómu. Niektorí jedinci môžu 

vykazovať pleiotropiu v apolipoproteíne E, v transportnom komplexe pre estery 

cholesterolu a majú vyššie riziko rozvoja metabolického syndrómu. (Carty et al., 2014)

Kalorická reštrikcia a zníženie telesnej teploty

Kalorická reštrikcia tiež patrí do druhej kategórie, pretože má schopnosť predĺžiť život 

primátom v staršom veku a je priamo prepojená s priaznivými vplyvmi v mladšom 

veku. (Kenyon, 2005) Jej základom je výrazné obmedzenie príjmu potravy. Efekt 

spočíva v kontrole vplyvu rastového faktoru podobného inzulínu (IGF-1) a jeho 

signálnej dráhe. 

Táto schopnosť sa zjavne vytvorila u živočíchov v období hladu a sucha, kedy si

v dôsledku selekčného tlaku vytvorili takýto mechanizmus na predĺženie života 

a reprodukcie. (Kim, 2007) Predĺženie života obmedzením prísunu potravy bolo 

dokázané aj na experimentálnych organizmoch. Predpokladá sa, že rovnaký efekt má aj 

zníženie telesnej teploty. V oboch prípadoch to má za následok zníženie oxidačného 

stresu, ktorý je výrazným faktorom rýchlosti starnutia. Z praktického hľadiska je však 

takéto umelé predĺženie života u ľudí nemožné. (Ďoubal et al., 1997)

Do tretej kategórie patria vonkajšie mechanizmy ako napríklad infekcia alebo zápal, 

ktoré nepochybne patria k vyššiemu veku.

Ako organizmus starne, ubúda mu fyzických síl a stáva sa náchylnejším pre patogény. 

Aj napriek tomu, že ide o nezvratný proces prebiehajúci u všetkých druhov, pri 

porovnaní zmien v transkripcii génov spojených so starnutím zistíme, že sa 

medzidruhovo výrazne líšia. 

Zhodnotením týchto troch skupín zistíme, že spoločným znakom starnutia u všetkých 

druhov sú mechanizmy uvedené v prvej kategórii- poruchy v bunkách a v ich 

metabolických dráhach. (Kim, 2007)
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4. Zmeny v morfológii buniek 
a medzibunkových kontaktoch

Na podklade štúdií fibroblastov bolo zistené, že ku koncu životnosti bunky sa mení aj

jej morfológia. Celá bunka sa viditeľne zväčšuje, splošťuje, zväčšuje sa jadro 

aj jadierko, narastá počet lyzozómov a Golgiho aparátu. (Schulz, 2006) Typické je 

zvýšenie koncentrácie ß-galaktosidázy (hydrolázy), ktorá sa vyskytuje v lyzozómoch.

S rastúcim množstvom lyzozómov v bunke a s ich narastajúcou veľkosťou, sa zvyšuje 

aj koncentrácia hydroláz v bunke. (Čmielová et al., 2010) Zvyšuje sa aj počet vakuol 

a mikrofilament v cytoplazme a narastá počet populácií buniek s členitým jadrom. 

(Schulz, 2006)

Bunky v replikatívnej senescencii sú zoskupením rôznych morfologických typov. 

Starnúce bunky majú nižšiu denzitu, s ktorou súvisí aj ich vyššia citlivosť na kontaktnú 

inhibíciu. (Čmielová et al., 2010) Všeobecne staršie bunky obsahujú menej vody, takže 

cytoplazma je viskóznejšia a hromadia sa v nich odpadové látky a tukové kvapôčky.

(Nečas, 2000)

Poruchy v komunikácii medzi bunkami navzájom spôsobuje aj zníženie obnovy 

starých buniek za nové. Ak bunka odumrie a nie je nahradená novou bunkou, 

vzniknutá medzera medzi nimi zapríčiňuje neschopnosť buniek prijímať podnety od 

okolitých buniek. Tie potom postupne odumierajú. (Schulz, 2006)

    

5. Teória voľných radikálov

Voľné radikály sú vysoko reaktívne formy niektorých prvkov (kyslíka a dusíka), ktoré 

majú vo svojom elektrónovom obale minimálne jeden nespárený elektrón. 

Všetky aeróbne organizmy (využívajú kyslík) tvoria ako vedľajší produkt (asi 2-3%) 

svojho metabolizmu aj reaktívne formy kyslíka.(Ledvina et al., 2004) Najviac 

kyslíkových radikálov sa tvorí v orgánoch a tkanivách, ktoré sú závislé na kyslíkovom 

metabolizme. (Wei a Lee, 2002)
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Ich primárnym zdrojom sú mitochondrie (obr. 1), ktoré zabezpečujú redukciu molekúl 

kyslíka na vodu. Spracúvajú až 90% kyslíka. (Schulz, 2006)

Obrázok 1- Štuktúra mitochondrie (URL 2)

Objavenie mechanizmu starnutia vyvolaného pôsobením voľných radikálov sa pripisuje 

Denhamovi Harmanovi, ktorý v roku 1956 podložil svoju teóriu experimentom. Jeho 

hlavná hypotéza bola založená na pozorovaní pôsobenia žiarenia na živé bytosti 

s cieľom odhaliť zvýšenie tvorby voľných radikálov, ktoré sú príčinou ich zníženého 

prežívania. Nakoniec vďaka experimentu dospel k záveru, že s vekom narastajúce 

oxidatívne poškodenie proteínových štruktúr vedie ku zvýšeniu počtu poškodených 

buniek, k zníženiu ich funkčnosti a následne k bunkovej smrti. (Harman,1992)

5.1 Príčiny vzniku voľných radikálov

V ľudskom tele vznikajú voľné radikály v mnohých základných enzymatických 

a neenzymatických reakciách. Tvoria sa pri syntéze eikosanoidov, pri metabolizme 

estrogénov aj pri glykácii bielkovín. Na druhej strane tvorba reaktívnych foriem je 

zásadná pre funkciu fagocytujúcich buniek. Pomocou nich sú fagocyty schopné 

neutralizovať cudzorodé častice. (Ledvina et al., 2004)

Navyše ich zdrojom môžu byť aj faktory prostredia ako UV, ionizačné žiarenie alebo 

škodlivé látky z atmosféry a spôsobujú oxidatívne poškodenie veľkej škály 

makromolekúl. S týmto súvisí aj prepojenosť rôznych typov poškodení buniek na 

molekulárnej aj bunkovej úrovni primárne spôsobených oxidatívnym pôsobením 

voľných radikálov. (Schulz, 2006)
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Dnes vieme, že hlavných pôsobiskom voľných radikálov sú makromolekulové 

komponenty ako bielkoviny, tuky a nukleové kyseliny. Zmeny bielkovinových štruktúr 

zahŕňajú rozštiepenie peptidových väzieb, sieťovanie proteínov (= cross-linking) alebo 

oxidáciu aminokyselinových zvyškov. (Schulz, 2006; Jin, 2010) Spôsobujú vznik 

väzieb vo vnútri makromolekúl a medzi makromolekulami navzájom. Bielkoviny 

strácajú svoju fyziologickú aktivitu, poškodzuje sa DNA a menia sa vlastnosti 

membrán. (Ďoubal et al., 1997) Nukleové kyseliny obsahujú nadbytočnú bázu alebo 

cukornatú zložku a vznikajú jedno a dvojreťazové zlomy. (Jin, 2010) Nadmerná tvorba 

voľných radikálov je spúšťačom vnútornej cesty apoptózy (oxidáciou intracelulárneho 

glutatiónu a suflhydrylových skupín), následným otvorením membránových pórov 

a zvýšením permeability vonkajšej membrány. (Turrens, 2003) Výsledkom sú 

poškodené bunky, ktoré buď odumierajú, alebo sa menia na rakovinové. (Ďoubal et al., 

1997) Navyše voľné radikály poškodzujú lipidové membrány a výrazne vplývajú na ich 

integritu a funkciu. (Wickens, 2001) Tieto zmeny budú podrobnejšie popísané 

v nasledujúcej podkapitole.

5.2 Antioxidanty

Antioxidačný obranný systém pozostáva z látok neutralizujúcich a vychytávajúcich 

voľné radikály a je pre bunky a celý organizmus nesmierne dôležitý. Jeho efektivita 

však so starnutím výrazne klesá. (Schulz, 2006)

Mnohé enzýmy plnia rolu antioxidantov. K nim patrí superoxiddismutáza (s 

horečnatými iónmi-Mg SOD alebo s meďnatými a zinočnatými iónmi- Cu/Zn SOD), 

glutatión peroxidáza, glutatión reduktáza a kataláza. Ich funkciou je premena 

superoxidov na peroxidy a následne na vodu. Zvýšený pomer medzi oxidovanou 

a redukovanou formou glutatiónu sa vyskytuje v pečeni, obličkách a mozgu myší 

a octomiliek. (Wei a Lee, 2002)

Enzymatickú aktivitu týchto enzýmov môžeme posilniť podaním neenzymatických 

kofaktorov (zinku a selénu) alebo vhodnou voľbou potravy bohatej na antioxidačné 

látky (vitamín C- askorbát, A- retinol, E- tokoferol). (Ďoubal et al., 1997) Vitamíny 

radíme k exogénnym antioxidantom. Navyše podľa niektorých štúdií flavonoidy-

rastlinné látky obsiahnuté  v plodoch ríbezlí, čučoriedok a v červenom víne, dokážu 

znižovať riziko ochorení srdca a ciev. (Ledvina et al., 2004)
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Ďalším dôležitým faktorom sú látky endogenné a to kyselina močová (konečný produkt 

odbúravania nukleových kyselín) a nenasýtení mastné kyseliny. (Ledvina et al., 2004)

Dôležitým humorálnym vychytávačom nebezpečných látok v tele je melatonín. 

Melatonín je hormón epifýzy, ktorého hladina vplýva na striedanie cirkadiánnych 

rytmov organizmu a spolu s vekom sa mení. Rovnako je dôležitý aj na likvidáciu 

vysoko toxických reaktívnych molekúl, ktoré poškodzujú bunky. (Guerrero a Reiter 

2002) Medzi reaktívne molekuly patrí hydroxylový, superoxidový, hydroxyperoxylový 

radikál a mnoho ďalší foriem reaktívnych molekúl dusíku ako peroxynitrit a oxid dusný. 

(Schulz, 2006)

Jeho antioxidačný mechanizmus je posilnený jeho výraznou lipofilitou. Vďaka svojej 

rozpustnosti v tukoch dobre prechádza lipidovými membránami do bunky, kde účinkuje 

proti voľným radikálom. 

Podľa niektorých štúdií má melatonín pozitívne účinky aj v prevencii pred tvorbou 

nádorov a spomaľuje starnutie a rovnako spomaľuje nástup alebo urýchľuje ústup 

nádorového bujnenia. (Ďoubal et al., 1997)

Nevýhodou však je, že hladina melatonínu sa s narastajúcim vekom znižuje a telo 

sa stáva menej odolným voči vplyvu voľných radikálov (Schulz, 2006). V dôsledku 

nižšej produkcie melatonínu sa tak naruší synchronizácia tela, ktorá vedie 

k orgánovej dysfunkcii, útlmu imunitného systému a zníženiu fyzickej zdatnosti 

a dlhovekosti jedinca. (Guerrero a Reiter 2002)

6. Mitochondrie

Mitochondrie v eukaryotických bunkách podliehajú počas starnutia mnohým 

morfologickým a fyziologickým zmenám. Vzhľad mitochondrií je závislý na splývaní

alebo rozpade mitochondrií a súvisí so vznikom trubicovitých alebo guľovitých tvarov 

týchto organel. K rozpadu mitochondrií dochádza pri delení bunky a každá dcérina 

bunka dostáva od materskej bunky rovnaké množstvo mitochondrií (Jendrah et al., 

2005). Rovnováha medzi rozpadom a splývaním je určujúca pre udržanie správneho 

membránového potenciálu a integrity celej mitochondrie, keďže membrána obsahuje 
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množstvo enzýmov potrebných na tvorbu energie. Počas starnutia však dochádza ku 

nevyváženosti týchto dvoch procesov, čo vedie ku kumulácií poškodených 

mitochondrií. (Jendrach et al., 2005; Wickens, 2001) 

Pri vyhodnocovaní štúdie zameranej na kultiváciu endotelových buniek z pupočníkovej 

žily bolo zistené, že staré mitochondrie na rozdiel od mladých mitochondrií tvorili 

agregáty okolo jadra. Mladé mitochondrie boli rozmiestnené rovnomerne v celej 

cytoplazme a nadobúdali najmä tubulárne (rúrkovité) tvary. Znížila sa aj ich 

pohyblivosť. Rovnaká teória preukázala aj poškodenie membránového potenciálu na 

základe zmeny farbenia mitochondrií, kedy normálne mitochondrie sa prefarbili celé a u 

starých mitochondrií zostala farbička nahromadená v cytoplazme. Poukazuje to tak na 

zmenu v priepustnosti membrány vzhľadom na nevyváženosť jej potenciálu. (Jendrach

et al., 2005)

6.1 Membrána

K zmenám dochádza aj v zložení membrán mitochondrie. 

Vonkajšia aj vnútorná membrána a s nimi spojený dýchací reťazec dôležitý na tvorbu

ATP sú hlavným terčom pôsobenia vysoko reaktívnych látok. Vplyvom nadmerného 

množstva reaktívnych látok sa stávajú aj ich zdrojom a sú spúšťačom apoptózy 

a starnutia buniek. (Jendrah et al., 2005)

Vnútorná membrána je zvlnená a vytvára tzv. kristy. Množstvo kríst koreluje 

s intenzitou bunkového dýchania. Bunky s vyšším využitím kyslíka obsahujú  vyšší 

počet kríst. (Ledvina et al., 2004) 

Podľa výsledkov štúdie pupočníkových endoteliálnych buniek staršie mitochondrie 

obsahujú väčší počet štruktúrne pozmenených kríst. V niektorých oblastiach bunky sa 

dokonca nemusia nachádzať vôbec žiadne kristy.(Jendrach et al., 2005)

6.2 Krebsov cyklus a dýchací reťazec

V medzimembránovom priestore a na vnútornej membráne sa nachádzajú súčasti 

komplexu dýchacieho reťazca. Redoxné prenášače sa nachádzajú na vnútornej 

membráne (tvorí tzv. kristy), pyridinové dehydrogenázy, kofaktor NAD+ sú 
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lokalizované v matrix a cytochróm c je naviazaný na vonkajšiu stranu vnútornej 

membrány mitochondrie. Dôležitými procesmi, ktoré tu prebiehajú sú metabolizmus 

živín- betaoxidácia mastných kyselín a cyklus kyseliny citrónovej (Krebsov cyklus). 

(Ledvina et al., 2004) 

Citrátový cyklus je cestou metabolizmu cukrov, mastných kyselín aj bielkovín. 

Základným procesom je rozklad acetylkoenzýmu A na oxid uhličitý a zisk 

redukovaných koenzýmov NADH a FADH2. Pri metabolizme substrátov sa uvoľnujú 

elektróny, ktoré potom vstupujú do reakcie premeny oxidovaných koenzýmov na ich 

redukované formy. V dýchacom reťazci sa z oxidovaných koenzýmov spätne uvoľňujú 

elektróny a viažu sa na silnejšie oxidačné činidlo ako sú oxidované koenzýmy. V 

dýchacom reťazci je to voľný kyslík. Elektróny postupne prechádzajú systémom 

bielkovinových komplexov a malých molekúl- koenzýmu Q a cytochrómu c. Súčasne 

s prechodom elektrónov, prechádzajú vodíkové katióny vnútornou membránou 

mitochondrie. Tento jav spôsobuje zmeny v koncentráciách vodíkových katiónov a na 

membráne sa vytvára koncentračný gradient. Vytvorený gradient je dôležitý pre procesy 

oxidatívnej fosforylácie, kedy sa z molekuly ADP a kyseliny trihydrogenfosforečnej 

tvorí molekula ATP. ATP je základným zdrojom energie pre bunky. (Kmeťová, 

Skoršepa a Vydrová, 2011)

Hlavným zdrojom radikálov je komplex I a Q cyklus komplexu III dýchacieho reťazca. 

(Wei a Lee, 2002; Jendrach et al., 2005) Nahromadené neúčinné mitochondrie 

v konečnom dôsledku nie sú schopné zabezpečiť dostatočnú tvorbu energie vo forme 

ATP.(Wickens, 2001) Navyše postupne sa hromadiace kyslíkové radikály poškodzujú aj 

ostatné bielkovinové a lipidové štruktúry a mitochondriálnu DNA (mtDNA). (Lee 

a Wei, 2002) 

6.3 Mitochondriálna DNA

Keďže mitochondriálna DNA nie je chránená histónmi, je citlivejšia na oxidatívny stres 

(Wei a Lee, 2002). Množstvo oblastí s poškodenou mitochondriálnou DNA je tak 

desaťkrát vyššie v porovnaní s nálezmi v jadre a s rastúcim vekom nastupuje kumulácia 

chýb oveľa rýchlejšie. (Wickens, 2001) Najvýraznejším znakom je 10 až 20-násobné 

zvýšenie množstva oxidovaného guanínu vo forme 8-hydroxyguanínu. Pri oxidácii 



16

mtDNA tak vzniká prepojenosť medzi poškodenou DNA a dýchacím reťazcom, keďže 

enzýmy bunkového dýchania sú kódované génmi. (Turrens, 2003)

Poškodenie mitochondrií v staršom veku je proces neodvratný a neustále sa hromadiaci. 

Na základe toho usudzujeme, že všadeprítomný zdroj oxidatívneho poškodenia je 

dôvodom zníženého prežívania živočíchov. 

U menších živočíchov nie je vplyv poškodenia mitochondrií až taký výrazný ako u ľudí. 

Aj napriek tomu, porovnanie transkripčných profilov starnutia u modelových 

organizmov nám objasňuje kvantitatívny a komplexný pohľad na súvislosti spojené so 

starnutím rozličných druhov. (Kim, 2007)

7. Zmeny proteínov

Počas starnutia sa v tkanivách kumuluje vyššie množstvo modifikovaných foriem 

proteínov. Tvorba depozít pozmenených proteínov v poškodených tkanivách je 

sprievodným javom mnoho ochorení spojených so starnutím ako napríklad 

Alzheimerova a Parkinsonova choroba alebo diabetes mellitus 2. typu. Modifikácie 

často nepriaznivo ovplyvňujú funkčné vlastnosti proteínov, menia ich stabilitu 

a štruktúru a vplývajú na ich biologickú aktivitu. Posttranslačne pozmenené proteíny sa 

kumulujú a poškodzujú bunku a nakoniec celý orgánový systém. (Troen, 2003)

Redukcia biologickej aktivity proteínu sa odráža v znížení hladiny proteínu

v postihnutom tkanive. Príčinou môže byť nedostatočná expresia príslušného génu, 

zmena v posttranslačných modifikáciach alebo defekt syntetickej dráhy proteínu, kedy 

vznikajú chybné polypeptidové sekvencie s narušenou biologickou funkciou. (Schulz, 

2006; Troen, 2003)

Existujú dva druhy modifikácií: kovalentná modifikácia a konformačná zmena.

Pri kovalentnej modifikácii dochádza k chemickej zmene aminokyselinových zvyškov. 

Najčastejšie sa jedná o oxidáciu, glykáciu, glykooxidáciu alebo modifikáciu asparaginu. 

Konformačná zmena zase súvisí so zmenou štuktúry bez chemickej modifikácie. 

(Schulz, 2006)
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7.1 Sieťovanie proteínov

Aktivitou voľných radikálov dochádza k oxidácii a tvorbe spojov medzi proteínmi 

(enzýmami a spojivovými tkanivami). (Wickens, 2001) Pozmenené proteíny v bunkách 

spomaľujú bunkové procesy, čoho výsledkom je bunkové starnutie. (Jin, 2010)

Kolagén sa so zvyšujúcim vekom a pôsobením škodlivých látok sieťuje. (Troen, 2003)

7.2 Oxidácia proteínov

Aminokyselinové zvyšky bielkovín sú vysoko citlivé na oxidáciu. Významne citlivými 

sú SH- (sulfanylové) skupiny enzýmov, hemoglobín a v prvom rade kolagén a elastín. 

Hemoglobín sa vplyvom oxidácie mení na methemoglobín a tkanivá následné trpia 

hypoxiou.

K tvorbe reaktívnych foriem kyslíka prispievajú aj reakcie, pri ktorých dochádza 

k oxidácii redukovaných foriem iónov kovov- medi (Cu+) a železa (Fe2+). Oxidované 

formy (Cu2+ a Fe3+) týmto reakciám nepodliehajú a v tele sa nachádzajú prevažne 

v týchto formách. Meď vo forme ceruloplasminu a železo vo forme ferritínu 

a transferínu. (Ledvina et al., 2004)

Oxidované proteíny tvoria u starších jedincov (v poslednej tretine života) až 30-50% 

celkových proteínov, čo je hlavným dôvodom, prečo dochádza k zníženiu katalytickej 

aktivity mnohých enzýmov u starnúcich buniek. (Wickens, 2001) Množstvo  

oxidatívneho stresu môžeme určovať meraním vzostupu obsahu karbonylu, pretože táto 

funkčná skupina je jasným produktom oxidačných reakcií.(Schulz, 2006)

7.3 Glykácia a glykooxidácia proteínov

Amíny obsiahnuté v proteínoch reagujú s cukrami a vytvárajú pozmenené formy 

proteínov. Enzýmy proteínovej povahy sú tak inaktivované, s abnormálnou funkciou 

a neúčinnou degradáciou. Týmto procesom, glykáciou, dochádza k tvorbe tzv. 

koncových produktov glykácie (AGE- advanced glycation end products). AGEs sú 

zodpovedné za tvorbu prepojení (cross-linking) medzi proteínmi (často kolagénu) a sú 

hlavným faktorom v patogenezi diabetu, aterosklerózy alebo Alzheimerovej choroby. 

Rovnako súvisí aj s nepatologickým starnutím. Najdôležitejším mechanizmom je vplyv 

produktov glykácie na tvorbu voľných radikálov kyslíka. 
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Glykované produkty sa počas starnutia vyskytujú na stenách ciev, v lipoproteínoch 

a lipidových membránach. Sú schopné inaktivovať oxid dusný produkovaný endotelom 

a zabezpečujúci dilatáciu ciev. Výsledkom je poškodenie a zvýšená priepustnosť ciev. 

(Jakuš a Rietbrock, 1999; Ulrich a Cerami, 2001)

7.4 Proteolýza a obrat proteínov

Intracelulárne proteíny sú neustále syntetizované a následne degradované, aby boli čo 

najmenej vystavené škodlivému prostrediu vo vnútri bunky. Aminokyseliny získané z 

rozkladu sú totiž použité na syntézu ďalších látok. Obrat proteínov je teda preventívnym 

opatrením, ktoré zabezpečuje včasné nahradenie proteínov ukončujúcich svoju funkciu 

za nové. Bunka sa takýmto spôsobom chráni pred poškodením externými vplyvmi (UV, 

chemikálie, oxidačný stres). (Schulz, 2006)

Bunka má dva degradačné (proteolytické) systémy: preoteazómy a lyzozómy. 

Proteolytický systém je tzv. kontrolórom kvality. Poškodené proteíny sú najskôr 

rozpoznané molekulovými šaperónmi, ktoré zabezpečujú ich opätovné zloženie alebo 

opravu. Ale ak je poškodenie príliš veľké na reparáciu, extrémne poškodené proteíny sú 

degradované. (Ward, 2002)

Podľa výsledkov viacerých štúdií so zvyšujúcim vekom dochádza k útlmu 

preoteosyntézy. V súvislosti s tým sa predpokladá, že dochádza aj k zníženej degradácii 

opotrebovaných bielkovín. (Ward, 2002)

Poruchy nastávajú pri označení poškodených bielkovín ubikvitínom a ich rozpoznávaní 

v proteazómoch. (Schulz, 2006) Zvyšuje sa ubikvitinácia proteínov a znižuje sa aktivita 

proteozómov a následná degradácia označených proteínov. (Cristofalo et al., 2004)

V lyzozómoch zase dochádza k početným morfologických zmenám, k zväčšeniu vakuol 

a k zvýšeniu množstva nestrávených produktov a tvorbe lipofuscínu. (Schulz, 2006)
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8. Poškodenie lipidov

Lipidy tvoria dôležitú zložku makromolekúl v organizme a majú v tele množstvo 

ďalších funkcií. Sú zásobárňou energie, plnia izolačnú a mechanickú ochranu, podieľajú 

sa na komunikácií medzi bunkami a hrajú dôležitú úlohu vo vnútrobunkovej 

komunikácii. 

Na základe chemickej štruktúry sú rozdelené do troch základných skupín. Jednoduché 

lipidy sú estery nižších mastných kyselín. Fosfolipidy, glykolipidy alebo lipoproteíny 

patria do kategórie zložených lipidov a okrem základného alkoholu a reťazcov 

mastných kyselín obsahujú aj inú funkčnú skupinu. U fosfolipidov je to zvyšok kyseliny 

fosforečnej, v glykolipidoch je zasa naviazaná cukorná zložka. Treťou skupinou sú 

prekurzory a produkty lipidového metabolizmu. (Beránek et al., 2013)

Iným typom rozdelenia je delenie podľa polarity na polárne a nepolárne lipidy. 

Polárne lipidy (obr. 2) sú základné štruktúrne jednotky fosfolipidových membrán 

organel a celých buniek. Zabezpečujú permeabilitu membrán a jej celkovú súdržnosť. 

Navyše sa na povrchu membrán nachádzajú dôležité membránové receptory. (Ayala, 

Muñoz a Argüelles, 2014)

Obrázok 2- Štruktúra fosfolipidu- polárna hlavička a nepolárny chvost (Nečas, 
2000)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mu%26%23x000f1%3Boz%20MF%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arg%26%23x000fc%3Belles%20S%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arg%26%23x000fc%3Belles%20S%5Bauth%5D
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8.1 Zmeny na membráne

S narastajúcim vekom súvisia zmeny v zložení, štruktúre a funkcii membrány.

Voľné radikály vyvolávajú chemické reakcie, ktoré spôsobujú peroxidáciu lipidov 

a zvyšujú produkciu terminálnych aldehydov. Výsledkom sú poškodené bunkové 

membrány vo forme nenasýtených fosfolipidov, ktoré sú citlivé k oxidácii. (Wickens, 

2001) Dvojité väzby sú najčastejším terčom pôsobenia najmä hydroperoxylového a 

hydroxylového radikálu. Dochádza k relatívnemu vzostupu nenasýtených mastných 

kyselín, zosieťovaniu lipidov a proteínov navzájom, a vďaka tomu k zníženiu fluidity 

(tekutosti), elasticity a zvýšeniu permeability membrány (obr. 3), ktoré vedú 

k prasknutiu bunky. (Ledvina et al., 2004)

Obrázok 3- Lipoperoxidácia membrány spôsobená rôznymi faktormi (Repetto et 
al., 2012)

Všetky tieto zmeny spôsobujú stratu asymetrie fosfolipidovej membrány, ktorá je 

zásadná pre základné membránové funkcie. Rovnováha iónov v intracelulárnom 

a extracelulárnom prostredí tiež výrazne závisí na integrite membrány a pre rozdielnosť 



21

v elektrochemických potenciáloch je dôležitá asymetria fosfolipidovej dvojvrstvy. S jej 

výslednou zmenou stavby súvisí aj znížený počet receptorov a proteínov na vonkajšej 

časti membrány alebo ich zmenená funkcia. Prepojenia medzi lipidmi a proteínmi 

spôsobujú poruchu v komunikácii medzi receptorom a druhým poslom v bunke. 

Dochádza k zmenám enzymatických membránových funkcií, napríklad sodno-draselnej 

pumpy alebo enzýmov potrebných na transport vápnika. 

V mladých bunkách a u dlhožijúcich druhov sú mechanizmy na opravu poškodených 

membrán viac efektívne ako u starších typov buniek a krátko žijúcich druhov. 

(Wickens. 2001) Hladina malondialdehydu- vedľajšieho produktu lipoperoxidácie je 

kľúčová pre určenie miery poškodenia membrán. (Ledvina et al., 2004)

8.2 Lipofuscín

Lipofuscín vzniká v sekundárnych lyzozómoch peroxidačným poškodením 

nestráveného fagovaného materiálu. Peroxidované lipidy prispievajú k tvorbe žlto-

hnedého granulárneho pigmentu, tzv. pigmentu z opotrebovania buniek (starecký 

pigment), ktorý sa vo vyššej miere zhromažďuje v starších bunkách. Bunka nie je 

schopná ho odbúravať a je považovaný za hlavný ukazateľ starnutia. U postmitotických 

buniek je hromadenie odpadových látok omnoho výraznejšie. U 90 ročných jedincov 

obsahujú myokardiálne bunky až 7% tohto v intracelulárnom priestore. (Wickens, 2001)

Napriek tomu, že je považovaný za neškodný, jeho kumulácia má aj niekoľko 

negatívnych dopadov na bunku. Vďaka tomu, že je fluorochróm a viaže prechodné kovy 

ako železo a meď, zvyšuje citlivosť lyzozómov a celých buniek na svetlo a oxidatívny 

stres. Lyzozómy sú menej stabilné, rozpadajú sa a uvoľňujú svoj obsah do okolia. Ten 

je následne spúšťačom apoptózy. (Brunk a Terman, 2004; Brunk a Terman, 2002)

Keďže bunka nie je schopná nahromadený pigment odstrániť, jediný spôsob ako jeho 

množstvo znížiť je delenie. Pigment sa síce neodstráni, ale prerozdelí sa medzi materské 

bunky. Najviac viditeľný je v bunkách, ktoré žijú veľmi dlho a málo sa delia

v kardiomyocytoch (bunky srdca) (obr. 4), hepatocytoch (bunky pečene) a neurónoch. 

(Brunk a Herman, 2004)
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Obrázok 4- Lipofuscín v kardiomyocytoch (URL 1)

9. Poškodenie genetickej 
informácie

Ďalším typov molekuly citlivej na oxidatívny stres je DNA. Pri reakcii kyslíkového 

radikálu a DNA dochádza k odštiepeniu bázy alebo ku vzniku zlomov na vlákne 

dvojzávitnice. Každý deň je DNA v priemernej ľudskej bunke napadnutá radikálmi 

v odhade asi 10 000 krát. (Wickens, 2001) Zmeny nastávajú v štruktúre chromatínu 

a histónov. (Campisi, 2005) Kumulácia náhodných chýb v životne dôležitých 

molekulách je základom teórie somatických mutácií. Výsledkom je rozvíjajúca sa

rakovina, úpadok vo funkčnosti bunky a rozvoj glomerulosklerózy. (Troen, 2003)

Našťastie existujú reparačné mechanizmy, ktoré sú schopné bunku ochrániť pred 

poškodením a následným delením takto poškodenej bunky. 

9.1 Obranné mechanizmy

Podľa teórie o zhromažďovaní somatických mutácií dochádza ku poškodeniu DNA 

neustále počas života bunky. DNA polymeráza je schopná opravovať zle zaradené báze, 

ale nie je schopná celkom úplne opraviť spôsobené chyby. Výskyt genetických mutácií 
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sa zvyšuje s narastajúcim vekom, tým pádom rastie počet buniek s poškodenou 

funkciou. (Jin, 2010)

Obrannou reakciou na poškodenie DNA je apoptóza alebo senescencia. Na začiatku sú 

si procesy veľmi podobné, v konečnom dôsledku sa však líšia. Zatiaľ čo pri apoptóze 

dôjde ku zániku celej bunky, pri starnutí v bunke nastane nevratná zástava bunkového 

cyklu. Pri výbere procesu, ktorým možno poškodenú bunku odstrániť, je dôležitý typ 

bunky, ale aj minimalizácia rizika spojeného s ponechaním si bunky s poškodeným 

genetickým materiálom, ktorá môže byť pre organizmus nebezpečná.

Vznik a zhromažďovanie chýb vzniknutých v bunkách je v protiklade s obrannými 

a reparačnými mechanizmami. Nahromadenie neletálnych mutácií (génových) 

v somatických bunkách spôsobuje šum v genetickej informácii a tak je delenie 

bunky zastavené chybnou expresiou génov a bunka sa snaží chybu opraviť. (Nečas, 

2000) Problémom je, že vďaka selekčnému tlaku má organizmus obmedzený počet 

reparácií, ktoré s prevahou využíva hlavne na opravu a ochranu pred akumuláciou 

chýb v reprodukčných bunkách na úkor opravy buniek somatických, u ktorých kvôli 

zvýšenému poškodeniu dochádza k starnutiu. (Kirkwood, 2011)

10. Zmeny génov

Základom teórie o regulácii génov je súvislosť zmeny expresie génov so zvyšujúcim sa 

vekom, kedy sa s rastúcim vekom mení expresia mnohých génov. Zmeny môžu nastať 

aj v génov priamo ovplyvňujúcich starnutie. V nedávnej štúdii bola prezentovaná 

myšlienka, že lokus na 4. chromozóme je zodpovedný za starnutie, keďže obsahuje 

gény, ktoré vplývajú na dlhovekosť. (Weinert a Timiras, 2003)

10.1 Gény dlhovekosti

Dĺžka života je geneticky podmienená. Avšak ukazuje sa, že dedičnosť zohráva 

v starnutí len menej ako 35% významnosť. Aj napriek podstatne nízkemu vplyvu génov 

majú genetické mutácie významný vplyv v modulácií rýchlosti nástupu starnutia. 
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U kvasiniek sa vyskytuje niekoľko génov, ktoré sú schopné meniť ich odpoveď na stres 

alebo nutričné zmeny zmenou metabolickej kapacity a blokádou génov spôsobujúcich 

zrýchlené starnutie.

U mutantných druhov háďatka sa vyskytujú gény, ktoré sú schopné predĺžiť ich 

prežívanie. Medzi ne patria gény: age-1, daf-2 a daf-23, spe-26 alebo clk-1. Ich hlavnou 

funkciou je vplyv na rýchlosť starnutia- na jeho spomalenie, biologické hodiny 

a fertilitu. Mutácia v géne daf-2 je v spolupráci s génom daf-16 schopná až dvojnásobne 

predĺžiť život.

Neskôr bolo zistené, že u kvasiniek a červov sa vyskytuje aj ďalší gén- SIR2. Ak sa 

vyskytuje vo zvýšenej miere, je schopný predĺžiť život ovplyvnením regulácie 

metabolického obratu. 

U octomiliek sa vyskytuje gén Indy, ktorý je podobný ľudskému membránovému 

proteínu zúčastňujúcemu sa na prenose medziproduktov v Krebsovom cykle, a tento 

gén je schopný predĺžiť ich život. 

Mnohé polymorfizmy v mitochondriálnej DNA súvisia s lipidovým metabolizmom 

a majú priamy účinok na dĺžku života. Alela epsilon 4 apolipoproteínu E je spájaná so 

zvýšeným rizikom kardiovaskulárnych ochorení a Alzheimerovej choroby. Naopak 

alela epsilon 2 apolipoproteínu E sa nachádza u ľudí žijúcich aj sto rokov.  (Troen, 

2003)

10.2 Gény skráteného prežívania

Hutchinson- Gilfordov syndróm, Wernerov syndróm a Downov syndróm (trizómia 21. 

chromozómu) sú ochorenia súvisiace so zrýchleným starnutím. 

Wernerov syndróm je autozomálne recesívne ochorenie. U chorých sa vyskytuje 

množstvo zdravotných komplikácií, ktoré sa bežne vyskytujú u starších jedincov a to: 

glukózová intolerancia, poškodenie zraku, šedivenie a strata vlasov alebo menopauza. 

Gény zodpovedné za toto ochorenie sa vyskytujú na chromozóme 8 a sú génmi 

kódojúcimi enzým helikázu, ktorý pre replikácií rozvoľňuje dvojzávitnicu DNA. 

Druhou funkciou helikázy je oprava chýb pri replikácii, ktorej strata v konečnom 

dôsledku spôsobuje nahromadenie génových mutácií a vedie ku chromozomálnej 

nestabilite.
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O niečo rozdielny obraz sa nachádza u chorých s Hutchinson- Gilfordovim 

syndrómom. V porovnaní s Werenerovým syndrómom je menej častý a u pacientov sa 

nevyskytuje intolerancia na glukózu ani katarakty. Typickým obrazom je vrásčitá tvár, 

zhrbená postava a spomalený rast.

U pacientov s trizómiou 21. chromozómu dochádza k rýchlemu nástupu cievnych 

ochorení, chorôb kĺbov a rakoviny. Demencia nastupuje omnoho rýchlejšie ako u bežne 

starnúcej populácie. (Troen, 2003)

11.Obmedzená proliferačná 
kapacita a teloméry

V prvotných štúdiách vedci predpokladali, že jediná bunka odobraná z organizmu je 

schopná prežiť v podmienkach in vitro nekonečne dlho a je nesmrteľná. Neskoršie 

štúdie z Hayflickovho laboratória vo Filadelfii poukazujú na fakt, že bunky in vitro sú 

schopné delenia len určitý počet krát. 

Skúmaným typom buniek boli fibroblasty. V počiatočnej fáze dochádzalo k rýchlej 

proliferácii, po ktorej nasledovalo obdobie proliferačného útlmu. Počas útlmu bunka 

menila svoju veľkosť, morfológiu, akumulovali sa v nej odpadové látky. Strata 

proliferácie teda nemusí byť striktne spojená s narastajúcimi rokmi jedinca, ale je daná 

obmedzeným počtom delení buniek in vitro. Hayflick a Moorhead tak dospeli k názoru, 

že limit v počte delení je pre každú bunku vopred daný a naprogramovaný a pohybuje 

sa v počte okolo 50 ± 10 delení. (Hayflick a Moorhead, 1961)

Za dôležitý biomarker straty mitotickej aktivity sa považuje skrátenie až strata repetíc-

opakujúcich sa sekvencí TTAGGG na koncoch chromozómov tzv. telomér. Teloméry 

sú nukleoproteínové komplexy, ktoré chránia chromozóm pred degradáciou, 

prestavbami, fúziami koncových častí alebo úplnou stratou celého chromozómu 

a následným spustením signálnych ciest reparačných mechanizmov. (von Zglinicki, 

2002; Čmielová et al., 2010)
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Obrázok 5- Postupná strata telomér opakovanými deleniami (Sardi, 2013)

Normálne sú teloméry kryté šelterínovým komplexom, ktorý vytvára koncovú slučku 

a chráni chromozómové konce. Tento jav sa nazýva capping. Množstvo exprimovaných 

proteínov šelterínového komplexu potom súvisí s dĺžkou telomér. (Passos et al., 2007) 

Bolo zistené, že s každým delením sa dĺžka telomér dlhých niekoľko kilobazí skracuje 

(obr. 5) (Schulz, 2006), keďže bunky neobsahujú enzým telomerázu. Telomeráza je 

reverzná transkriptáza, teda enzým, ktorý dokáže kompenzovať straty koncových častí 

chromozómov pri každom delení. Bola preukázané, že nádorové bunky sú schopné 

tento enzým exprimovať. (Čmielová et al., 2010; Nečas, 2000) 

Opakované delenie však nie je jediný determinant vplývajúci na rýchlosť straty 

telomerickej DNA. (Von Zglinicki, 2002) Dôležitým faktorom je aj intenzita a dávka 

oxidatívneho stresu.( Passos et al., 2007) Opotrebovanie telomér súvisí so zvýšeným 

pôsobením UV žiarenia, ionizujúceho žiarenia, peroxidu vodíka alebo chemoterapeutík 

a tým so zvýšenou tvorbou reaktívnych foriem kyslíka (ROS), ktoré prispievajú ku 

skracovaniu telomér a sú jednými z hlavných faktorov starnutia. (Čmielová et al., 2010) 

Oxidatívny stres navodzuje rôzne typy DNA poškodenia- oxidáciu báz, jedno 

a dvojvláknové zlomy, ktoré sú na základe dlhotrvajúceho poškodenia DNA schopné 

aktivovať senescenciu bunky zvýšením tumor supresorových proteínov p53 a p21. 

(Passos et al., 2007) K tomuto procesu dochádza pôsobením ATM (ataxia 

teleangiectasia mutated) kinázy. Táto kináza fosforyluje ďalšie a ďalšie proteíny celej 

kaskády, až dôjde k vzostupu množstva proteínu p53. P53 je významný transkripčný 
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faktor, ktorý je schopný regulovať bunkový cyklus. V prípade neopraviteľného 

poškodenia genetickej informácie je schopný indukovať apoptózu. (Čmielová et al., 

2010) Avšak, ak je intenzita pôsobiacich radikálov nízka, bunka je schopná opraviť 

poškodené bázy a neodumiera. (Passos et al., 2007)

Guaninové triplety obsiahnuté v repetíciach telomerickej DNA sú extrémne citlivé na 

oxidatívny stres a ich poškodenie je ťažšie reparovateľné v porovnaní s opravou 

akejkoľvek inej časti chromozómu. (Passos et al., 2007; Von Zglinicki, 2002) 

Zlepšením mitochondriálnych funkcií a vyššími hladinami antioxidantov je možné 

znížiť množstvo reaktívnych radikálov a tým poškodených telomér a docieliť 

spomalenie skracovania telomérových častí chromozómov. Tieto údaje poukazujú na 

spojitosti medzi telomerickou a mitochondriálnou DNA. (Passos et al., 2007)

Strata telomerickej DNA môže byť spúšťačom stresovej reakcie v bunke a v konečnom 

dôsledku spôsobuje zastavenie bunkového cyklu. (Schulz, 2006) Podľa evolučnej teórie 

má tento proces svoje odôvodnenie. Bunka nemôže byť donekonečna schopná strážiť 

a opravovať genóm, a tak je predurčená deliť sa len určitý počet krát. (Passos et al., 

2007)

Starnutie buniek je tak konečná a nevratná strata schopnosti deliť sa. (Passos et al., 

2007). Zaujímavosťou však je, že profileračná kapacita sa u rôznych typov buniek líši, 

ale u konkrétneho typu buniek je konštantná. (Schulz, 2006) Napríklad skracovanie 

telomér má u ľudí väčší dopad na dĺžku života ako u myší, keďže myši majú teloméry 

dlhšie. (Hemann et al., 2000) Avšak, nie všetky bunky pôsobením genotoxického stresu 

podliehajú apoptóze. Bunky, ktoré dosiahli Hayflickov limit, nie sú schopné ďalšej 

proliferácie a ich rast je permanentne zablokovaný. Tento stav nazývame replikatívnou 

senescenciou, ktorá je charakterizovaná nevratnou zástavou bunkového cyklu. 

(Čmielová et al., 2010)

12.Zmeny bunkového cyklu

Na konci proliferácie buniek in vitro sa rýchlosť syntézy makromolekúl znižuje, zatiaľ 

čo obsah makromolekúl v bunkách (s výnimkou DNA) sa zvyšuje. Dôvodom je možné
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odlúčenie syntézy DNA od celkovej syntézy makromolekúl, ktoré vedie k dysregulácii 

usporiadanosti týchto procesov. (Cristofalo et al., 2004).

V normálnom stave sú bunky diploidné. Avšak ku koncu svojho života in vitro, kedy 

vykazujú zmeny v štruktúre chromozómov, sa u nich zvyšuje výskyt tetraploidie až

polyploidie.

Podľa rozsiahlych štúdií sa rýchlosť bunkového cyklu postupne znižuje s narastajúcim 

počtom kolónií. Počiatočné kolónie sa delia extrémne rýchlo, zatiaľ čo neskoršie 

kolónie sa delia oveľa pomalšie. Dochádza tak k predĺženiu bunkového cyklu 

pravdepodobne v dôsledku predĺženia G1 fázy. Postupne však bunka úplne stráca 

schopnosť replikácie.

Takýmto spôsobom vzniká v bukovej kultúre mix rôznych typov buniek- rýchlo 

proliferujúcich, pomaly proliferujúcich a buniek neschopných sa deliť. Staré bunky 

zostanú nevratne uväznené vo fáze podobnej G0 fáze bunkového cyklu. Rozdiel potom 

nastane v expresií množstva génov exprimovaných v G1 fáze, ktorá je u starnúcich 

buniek zastavením cyklu narušená. Rôzne štúdie tak poukazujú na možné zmeny 

v expresii génov a vplyv regulátorov bunkového cyklu. Príkladom je nadmerná expresia 

génov p16 a p21 pre inhibítory cyklin-dependentnej kinázy (CDK), ktoré znemožnia 

prechod bunky z fáze G1 do S fáze. Zvyšuje sa aktivita proteínu p53, ktorý spúšťa 

aktivitu proteínu p21 a zastavuje bunkový cyklus v G1 fáze a Rb proteínu

(retinoblastomový proteín), ktorý je schopný regulovať transkripčné faktory a tlmí 

delenie bunky. Tým sa celý cyklus zastaví, bunka sa ďalej nedelí a starne. (Gordon, 

2011; Schulz, 2006)

13.Odpoveď na rastové signály

Na základe štúdií fibroblastov bolo zistené, že starnúce bunky strácajú schopnosť 

reagovať na mitogénne rastové faktory. Jedná sa o dej, ktorý je výsledkom poruchy 

prenosu signálov pre zahájenie mitózy. Po naviazaní ligandu na receptor je spustená 

celá signálna kaskáda, ktorá má za následok aktiváciu génov a ich expresie. Všetky deje 

v kaskáde, a to tvorba multiproteínového komplexu, prevrátenie fosfolipidovej 
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membrány, aktivácia proteín kináz, fosfatáz a transkripčných faktorov, sú ovplyvnené 

rastovými faktormi.

Na základe mitogénnych stimulov sú aktivované aj proteíny jadra, ktoré regulujú proces 

bunkového cyklu a zabezpečujú replikáciu DNA. Správna koordinácia všetkých 

procesov nakoniec zabezpečí proliferáciu bunky. Normálne bunky sú schopné reagovať 

na rastové signály z krvného riečiska. Ako bunky starnú, stávajú sa odolnými voči 

rastovým faktorom. Dôvodom nie je menšie množstvo receptorov pre mitogénne 

faktory na povrchu bunky, ale pozmenený prenos signálu po naviazaní ligandu na 

receptor. Poškodené sú najmä dve hlavné cesty transdukcie signálu, a to cesta PI3/Akt 

(fosfatidylinositol-3-kinása/serín-treonínová kináza) a MAPK (mitogen activated 

protein kinase). (Cristofalo et al., 2004; Schultz, 2006)

14.Bunková smrť

Bunková smrť môže nastať dvoma spôsobmi. 

Nekróza je náhodná smrť bunky, sprevádzaná zhlukovaním chromatínu do náhodných 

zhlukov, nabobtnaním organel a rozpadom membrán. 

Apoptóza je programovaná bunková ,,samovražda“ a podlieha aktivite mnohých génov. 

(Troen, 2003)

14.1 Apoptóza

Apoptóza je výsledkom skracovania telomér a nahromadených oxidantov a je dôležitým 

procesom odstraňovania defektných buniek- chráni organizmus pred malignými 

ochoreniami. (Mitteldorf, 2010; Wei a Lee, 2002; Turrens, 2003) 

Zabezpečuje odstránenie komponént bunky pomocou apoptotických teliesok, ktoré sú 

následne fagocytované. (Cristofalo et al., 2004) Fagocytóza je prostriedkom ako predísť 

rozvoju zápalu v okolí usmrtenej bunky. (Zhang, 2003)

Môže byť vyvolaná buď externými faktormi cez vonkajšiu cestu aktivácie, alebo 

faktormi vnútornými cez vnútornú cestu aktivácie. (Turrens, 2003) Vnútorná dráha je 

priamo prepojená s poškodenými mitochondriami, zatiaľ čo vonkajšia dráha je spustená 
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membránovými receptormi v cytoplazmatickej membráne bunky. (Zhang, 2003) Proteín 

p53 je rozhodujúcim sprostredkovateľom odpovede na poškodenie DNA, a to aj 

v prípade starnutia. (Campisi, 2005)

Kaspázy

Spúšťacím mechanizmom apoptózy je aktivácia kaspáz a nukleáz, ktoré rozrušujú 

intracelulárne štruktúry. V porovnaní s nekrózou obsah bunky nie je uvoľnený priamo 

do okolia a nespôsobuje zápalovú reakciu. (Cristofalo et al., 2004) 

Kaspázy sú cysteínové proteázy, ktoré štiepia substrát (peptidový reťazec) za 

aspartátom. V bunkách sa nachádzajú v neaktívnych formách- zymogénoch. Sú 

dôležitým sprostredkovateľom apoptózy, či už vonkajšou, alebo vnútornou dráhou. Obe 

dráhy sú prepojené aj s nekaspázovou dráhou apoptózy. Táto dráha môže fungovať 

samostatne alebo v spojení s kaspázami. 

Dnes existuje 14 druhov kaspáz, ktoré sú dobre preštudované. Kaspázy 1, 4, 5 a 11 

regulujú zápal, kaspáza 14 vplýva na diferenciáciu keratinocytov a ostatné kaspázy sa 

zúčastňujú regulácie apoptózy. U starších potkanov (asi 2 ročných) v porovnaní 

s mladšími jedincami (6- 14 mesačnými) bola zistená zvýšená aktivita kaspáz 3. 6, 7, 9 

a 2. Na základe kanadskej štúdie boli zistené vyššie hladiny kaspázovej mediátorovej 

RNA kaspáz 1, 3 a 8 u jedincov vo vyššom veku. (Lacelle et al., 2002) Rovnako v T-

lymfocytoch starších jedincov sa nachádza zvýšené množstvo kaspáz 3 a 8. Tieto 

lymfocyty takisto vykazujú vyššiu expresiu receptorov smrti- Fas a jeho Fas ligandov, 

vyššiu expresiu proteínovej domény smrti spojenej s Fas receptorom a BAX 

(proapoptický proteín), ale zníženú expresiu Bcl-2 (antiapoptický proteín). Bolo však 

zistené, že kaspázy 3, 8 a 9 v mukóze čreva potkanov vykazujú zníženú aktivitu so 

zvyšujúcim sa vekom. Množstvo ich aktívnych foriem sa s vekom znížuje až o 80%.

Starnutie je ďalej sprevádzané zníženým štiepením PARP (poly-ADP-ribosa-

polymeráza), ktorá zabezpečuje reparáciu DNA a vplýva na bunkovú smrť. U potkanov 

sa vyskytovalo aj zvýšené množstvo antiapoptotického Bcl-xL, a tým aj znížené 

množstvo apoptických buniek. Tieto fakty sú zjavne jednou z hlavných príčin rozvoja 

rakoviny čreva vo vyššom veku. 

Zvýšená aktivita kaspáz 3 a 8 bola zistená aj v mozgu pacientov s Downovým 

syndrómom. Modelovým organizmom na sledovanie ľudskej trizómie 21. chromozómu 
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bola myš s trizómiou 16. chromozómu. Chromozóm 16 u myší a 21 u ľudí totiž 

obsahujú podobné gény. Neuróny myší s trizómiou 16 prežívali v bunkovej kultúre 

kratšie v porovnaní s neurónmi bez mutácie. V kultúre lymfocytoch získaných od ľudí 

s Wernerovým syndrómom bol zaznamenaný nárast apoptózy týchto buniek a znížené 

množstvo kaspáz 1, 2, 3, 4,8 a protiapoptického proteínu Bcl-2 a zvýšené množstvá 

receptorov smrti. (Zhang et al., 2003)

Obrázok 6- Možné príčiny smrti bunky (Nečas, 2000)

Celobunkové zmeny v procese apoptózy

Zmeny nastávajú v celej bunke. Chromatín je viac kondenzovaný, rozložený hlavne na 

periférií jadra, ktoré sa postupne zmršťuje. Pôsobením endonukleáz uvoľnených 

kondenzáciou chromatínu sa znehodnocuje a degraduje DNA. Celá bunka sa zmršťuje 

a poškodzujú sa membránové systémy v bunke. (Nečas, 2000) Sprievodnými javmi 

apoptózy mitochondrií sú zmeny redox potenciálu na membráne, vymiznutie 

redukovaného glutatiónu, znížené zásoby ATP a znížené hodnoty redukovaných 

koenzýmov NADH a NADPH. Následne dochádza k peroxidácii lipidov, zvýšenej 

priepustnosti pórov v membráne  a uvoľneniu cytochromu c. Zvyšuje sa hladina 
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intracelulárneho vápnika a uvoľňujú sa proapoptické proteíny z medzimembránového 

priestoru. Produkcia energie vo forme ATP sa znižuje a spúšťajú sa dráhy apoptózy.

(obr. 6)

S narastajúcim vekom sa znižuje aj množstvo antiapoptického proteínu Bcl-2 a narastá 

množstvo proapoptického proteínu Bax. Tieto poznatky boli dokázané štúdiom 

a porovnávaním ich koncentrácií v srdciach potkanov. Iným spúšťačom apoptózy môžu 

byť nadmerne exprimované p53 a kaspáza-3. (Wei a Lee, 2002)

U háďatka existujú tri gény, ktoré hrajú dôležitú rolu v bunkovej smrti. Jedná sa o gény 

ced-3, ced-4 a ced-9.Ced-3 ovplyvňuje apoptózu, Ced-9 inhibuje apoptózu. U cicavcov 

sa nachádza gén podobný Ced-9 a tým je bcl-2 a bcl-XL. P53 je aktivátor apoptózy, 

pretože zvyšuje množstvo bcl-2, ktorý sa stáva aktivátorom apoptózy. (Nečas, 2000; 

Troen, 2003) Senescentné fibroblasty v kultúre fibroblastov nie sú schopné regulovať 

expresiu bcl-2 a nepodliehajú apoptóze. (Wei a Lee, 2002)

Apoptóza hrá veľmi dôležitú rolu v imunitnom systéme. Až 95% T-lymfocytov je 

odstraňovaných v priebehu negatívnej selekcie. Selekcia je sprostredkovaná pomocou 

povrchových receptorov Fas a v prípade jej pochybenia tieto autoreaktívne formy 

lymfocytov spôsobujú zníženie životnosti. Naopak kalorická reštrikcia aktivuje 

odstraňovanie škodlivých lymfocytov a chráni organizmus pred nástupom 

senescencie.(Troen, 2003) 

Chyby v procese apoptózy sú príčinou mnohých ochorení- Wernerovej progérie, 

neurologických porúch (sclerosa multiplex, Alzheimerova, Parkinsonova choroba), 

AIDS a rôznych druhov nádorových ochorení. (Nečas, 2000; Cristofalo et al., 2004)

14.2 Nekróza

Nedostatočný alebo nadmerný príjem energie z okolia, chemické látky alebo infekcie sú 

príčinou nevratného poškodenia bunky a jej následnej smrti. (Nečas, 2000) 

Ak bunka nie je schopná udržať kontrolu nad integritou membrány a tokom iónov 

nastáva nekróza. Dochádza k precipitácii bielkovín vplyvom prestupu vápnika do 

bunky, zhromažďuje sa laktát, bunka lyzuje a uvoľňuje svoj obsah do okolia. (Campisi, 



33

2005) Bunka, ktorá sa rozpadne, uvoľní do okolia veľké množstvo enzýmov 

a odpadových látok a v okolí bunky vzniká zápalová reakcia. (Nečas, 2000)

15.Nádorová transformácia

Počas bunkového delenia môžu vznikať aj bunky, ktoré nereagujú na regulačné 

mechanizmy. Nekontrolovateľne a nekonečne sa delia a neodpovedajú na signály 

z vonkajšieho okolia. 

Existujú dva typy nádorov vzhľadom na ich invazivitu. Nádory benígne neprerastajú do 

okolitých tkanív. Naopak malígne nádory sú schopné infiltrovať okolité aj vzdialené 

tkanivá a vyskytujú sa vo forme metastáz. (Nečas, 2000)

Zmena bunky pri jej transformácii v bunku nádorovú súvisí aj so zmenami 

v chromatínovej štruktúre. Tieto zmeny sú ďalej prepojené so zmenami v expresii 

génov, najmä protoonkogénov (p21) a tumor supresorových génov (p53 a Rb), ktoré 

vedú k rozvoju malignít. (Nečas, 2000; Campisi, 2005) Preto je bunka schopná 

odpovedať na regulačné mechanizmy dvomi spôsobmi: cestou cez proteín p53 a RB 

(retinoblastomový) proteín. Oba proteíny vplývajú na bunkový cyklus. (Campisi, 2005)

Onkogény a tumor supresorové gény majú priamu súvislosť s nádormi, Napriek tomu je 

zrejmé, že k rozvoju nádoru je nutná aktivácia nielen jedného onkogénu, ale onkogénov 

viacerých alebo inaktivácia viacerých antionkogénov.(Nečas, 2000)

Rakovinové bunky disponujú mechanizmom, ktorý zabezpečuje, že ich teloméry sa

neskracujú. Tieto bunky sú schopné syntetizovať telomerázu alebo zabezpečiť 

alternatívnu cestu predĺženia telomér homológnou rekombináciou medzi existujúcimi 

telomérami. Zvýšené množstvo telomerázy je však typickým znakom nádorových 

buniek a zabezpečuje ich nesmrteľnosť. Myši, ktoré nevykazovali vysokú aktivitu 

telomerázy boli rezistentné ku vzniku nádorov, avšak ak u nich došlo k nadmernej 

expresii telomérového väzbového proteínu, teloméry vykazovali väčšie poškodenie. 

Bunky sa tak delili s rôznymi chromozómovými aberáciami, čo ešte viac podnecovalo 

vznik nádorov. (Collado et al., 2007)
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Rakovina je ochorenie vznikajúce v spojení s rastúcim vekom, pretože so zvyšujúcim sa 

vekom rastie počet chýb v DNA. Staršie bunky viac podliehajú apoptóze alebo starnú. 

Vek však nie je hlavným faktorom vplývajúcim na vznik rakoviny, len rozhoduje 

o dĺžke trvania expozície karcinogénov. Karcinogénne látky tak prispievajú 

k poškodzovaniu buniek. (Kirkwood, 2011)

Štúdium myších jedincov s chýbajúcim p53 poukazuje na zvýšený výskyt tumorov 

u defektných jedincov. Naopak u myší s mutantným p53 tento gén vykazuje zvýšenú 

aktivitu a zabezpečuje týmto jedincom rezistenciu voči rozvoju tumorov. Napriek tomu,

tieto jedince predčasne podliehajú rednutiu kostnej hmoty- osteoporóze, atrofii orgánov, 

znižovaniu hmotnosti, znižovaniu rezistencie voči stresu a zhoršeniu hojenia rán. Vďaka 

tomuto výskumu je možné poukázať na dvojitý vplyv zvýšenej expresie génu pre p53. 

Na jednej strane chráni bunky pred nádorovou transformáciou, na strane druhej 

urýchľuje starnutie. (Troen, 2003)
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16.Záver

Starnutie je teda proces závislý na mnoho faktoroch. S určitosťou sa však nedá povedať, 

čo je jeho hlavnou príčinou. Pravdepodobne ide o súhru viacerých faktorov, či už 

vnútrobunkových, alebo vplyvov z okolitého prostredia. Pôsobenie voľných radikálov, 

mutácie a génová prestavba sú spúšťačmi bunkovej smrti s následným prejavom 

starnutia organizmu. Zo zvyšujúcim sa vekom sa zhromažďujú odpadové látky, ktoré 

bunka nie je schopná odbúrať. Bunka sa stáva náchylnejšou na toxické látky z okolia, 

tie pôsobia na jej genetickú výbavu a dochádza k poškodeniu DNA, keďže bunkové 

reparačné mechanizmy sa s vekom opotrebúvajú a znižujú svoju efektivitu. Každý 

nepriaznivý vplyv tak poškodzuje bunku, ktorá si nie je schopná zabezpečiť správne 

fungovanie a pre ochranu celého organizmu odumiera (obr. 7).

Obrázok 7- Schéma pôsobenia rôznych faktorov, ktorých výsledkom je dysfunkcia 
tkanív, starnutie a degeneratívne ochorenia (Lee a Wei, 2007)
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