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Геронтология

 Геронтология — картаю һәм әлеге процессны
әкренәйтү ысулларын өйрәнүче фән.

И.И. Мечников
Фагоцитоз күренеше
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Яман шеш
Барлыкка килү шартлары:

 канцерогеннар;

 онкоген вируслар;

 1 күзәнәктә 6-7 мутация 
барлыкка килү; 

 нәселдәнлек.



Апоптоз

апоптоз эчтән
боерык буенча 

апоптоз



Нәселдән килүче вакытыннан алда картаю
(прогерия)

Хатчинсон-Гилфорд
синдромы

Кокейн синдромы

Вернер синдромы
(21 яшь)

Балалар
прогериясе

Зурлар
прогериясе

Сегментар прогерияләр



Нәсел калдыру яше һәм гомер озынлыгы

Чагыштырмача гомер озынлыгы
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Соматик мутацияләр теориясе (1959)

Л. Сциллард

Җәрәхәтләүче
фактор

Мутация

Геннарның эше
бозылу

репарация

юк



Ирекле радикаллар теориясе (1956-1958)

Д. Харман

Эмануэль Н.М.

Кислородның актив формалары (КАФ):

 O2
– - супероксид

 H2O2 – водород пероксиды 

 OH∙– гидроксил радикалы

 ↑O2 – синглет кислород 



Митохондриаль теория

Митохондриаль
ДНКның

зарарлануы

Сулау чылбыры
ферментларының
активлыгы кимү

КАФ күләменең
артуы

Митохондриаль
геном



Митохондрияләрнең сулау чылбыры



Бозылган аксымнар туплану теориясе

Бозылган
аксым

(норма)

Деградация 
Трансляция

(аксым синтезы) Деградация 
Трансляция

(аксым синтезы)

Бозылган
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(нормадан күбрәк)



Теломералар теориясе

Л. Хейфлик

 Хейфлик лимиты

Фибробластлар

HeLa күзәнәкләре

 (яман шеш)



 Маргинотомия теориясе (1971)

А.М. Оловников



 Э. Блэкберн, К. Грейдер һәм Дж. Шостак - теломераларның һәм

теломераза ферментының хромосомаларны саклаудагы ролен 
ачкан өчен Нобель премиясе (2009).



Күзәнәк төре Теломералар озынлыгы, 
мең н.п.

Теломераза эшчәнлеге

Җенес элгәрләре 15-20 Югары

Соматик 10-12 (туганда), яшь б/н кими Билгеләнми

Яман шеш 4-6, 10-15 80% очракта билгеләнә

Кешенең төрле күзәнәкләрендә теломераза 
активлыгы



Апоптоз һәм картаю: p53 аксымы
 Тайнер С.Д. һ. б. (2002)

Спонтан
канцерогенез

Гомер озынлыгы, 
атналарда

p53нең үтә актив формасы

p53 апоптоз
органнарның 
массасы кимү

картаю



Эпигенетик теория

 Эпигенетика – нәселдәнлек материалын үзгәртми
генә геннарның эшчәнлеген үзгәртү. 



Геном яшәрү гипотезасы (1989)

С.В.  Малков

Б.И. 
Барабанщиков

 В.В. Фролькис (1960-70 еллар)

картаю (-Si)

яшәрү (+Si)

картаю тизлеге

 Кремнийлы органик кушылмалар
ДНКның ювенилизация (яшәрү)
процессында катнаша.

Max:
-CH3
-Si
-теломералар

Min:
-CH3
-Si
-теломералар

үсеш/картаю

ювенилизация



Картаюны тоткарлап буламы? 
Геропротекторлар



Геннар терапиясе

 Элизабет Пэрриш (АКШ) –
45 яшь, BioViva
биотехнология оешмасының
директоры



Картаю һәм регенерация




