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У ПОШУКАХ ОМОЛОДЖЕННЯ 
І ПОДОВЖЕННЯ ЖИТТЯ

Старіння: теорія 
і гіпотези

Існують десятки визначень 

і сотні теорій та гіпотез про старін-

ня. За визначенням Володимира 

Фролькіса: «Старіння – це руй-

нівний процес, який веде до за-

гибелі клітин і недостатності 

фізіологічних функцій, обмежен-

ня адаптаційних можливостей 

організму, зниження його надій-

ності, розвитку вікової патології 

і зростання вірогідності смерті».

Продовжуючи і розвиваю-

чи думки свого попередника, 

теперішній директор інституту, 

член-кореспондент НАМН Украї-

ни Владислав Безруков озна-

йомив присутніх із сучасними 

теоріями та гіпотезами старін-

ня людського організму. 

Теорії старіння нині підрозді-

ляються на еволюційні і фізіоло-

гічні. Еволюційні – намагаються 

відповісти на запитання: для чого 

природа придумала старіння? Для 

чого воно призначене? Пов’язані 

з фізіологією теорії намагаються 

пояснити: яким чином відбува-

ється старіння структур і функцій 

організму? Останні у свою чергу 

підрозділяються на програмоване 

старіння (пов’язане із внутрішніми 

процесами органічного старіння) 

та стохастичні процеси (внаслідок 

зовнішніх пошкоджень організму). 

Серед гіпотез набули по-

ширеності так звані спонтанні 

мутації (у клітинах ДНК), які се-

ред чималої кількості експертів 

визнані ключовими у старінні. 

Відкриття в 1985 році тело-

мерази – фермента, який до-

будовував теломер у статевих 

клітинах і клітинах пухлин, за-

безпечуючи таким чином їх без-

смертя, дало життя новій гіпотезі.  

Модель старіння, яку розробив 

видатний український фізіолог 

і геронтолог Володимир Фроль-

кіс у 60–70-х роках, ґрунтувалася 

на уявленні про те, що старість 

і смерть генетично запрограмова-

ні. «Ізюминкою» теорії Фролькіса 

було те, що віковий розвиток і три-

валість життя людини визначаєть-

ся балансом двох процесів: поряд 

із руйнівним процесом старіння 

розгортається процес «антиста-

ріння», для якого Фролькіс запро-

понував термін «вітаукт» (лат. vita – 

життя, auctum – збільшення). Цей 

процес спрямований на підтриман-

ня життєздатності організму, його 

адаптацію, збільшення тривалості 

життя. Фролькіс вважав, що ген-

норегуляторні механізми старіння 

є основою розвитку поширених 

видів вікової патології – атероскле-

розу, раку, діабету, хвороб Паркін-

сона і Альцгеймера. Залежно від 

активації чи пригнічення функцій 

тих чи тих генів і буде розвиватися 

той чи той синдром старіння, та 

чи та патологія. На основі цих уяв-

лень була висунута ідея геноре-

гуляторної терапії, яка мала попе-

реджувати процеси, які покладені 

в основу розвитку вікової патології.

Теорія вільних радикалів по-

яснює не лише механізм ста-

ріння, але й чимало, пов’язаних 

з ним патологічних процесів 

(серцево-судинних захворювань, 

ослаблення імунітету, порушення 

функції мозку, виникнення ката-

ракти, раку тощо). Відповідно до 

цієї теорії, причиною порушень 

функціонування клітин є необхід-

ні для багатьох біохімічних про-

цесів вільні радикали – активні 

форми кисню, які синтезуються 

головним чином в мітохондріях – 

енергетичних фабриках клітин. 

Гіпотеза «помилкового старін-

ня» була висунута у 50-х роках, 

коли досліджувалися ефекти 

впливу радіації на живі організми. 

Було доведено, що дія іонізуючого 

випромінювання скорочує життя 

людей і тварин. Під дією радіації 

відбуваються чисельні мутації в 

молекулі ДНК та ініціюються де-

які симптоми старіння, такі як: 

сивина, ракові пухлини тощо. 

І все ж головною ознакою 

старіння залишається зниження 

властивості адаптуватися до зміни 

середовища. Результати старіння 

виявляються в ослаблених від-

повідях організму на дію стресо-

рів – температурних, харчових, 

емоційних тощо. Втрачається 

репродуктивна функція, мінера-

лізація кісткової тканини у ста-

речому організмі зменшується, 

знижується імунна відповідь тощо. 

Механізми 
запрограмованого 
старіння

Нині вчені знаходяться в по-

шуках засобів, які зможуть по-

передити старість чи продовжити 

молодість. Зокрема, у процесі 

розвитку організму відбувається 

диференціювання клітин, а під 

час старіння на якомусь етапі ці 

клітини проходять так звану точку 

«неповернення», з якою очевидно 

і пов’язаний процес старіння. Ця 

теорія привела навіть до ство-

рення банків стовбурових клітин, 

отриманих у молодому віці, для 

відновлення необхідних функ-

цій організму у більш зрілому. 

Автор нашумілої у 90-х 

роках теорії парабіозу член-

кореспондент НАН України, ака-

демік НАМН України Геннадій Бу-

тенко дослідив дію молодих клі-

тин у старому організмі і прийшов 

до висновку, що молоді клітини 

старий організм не відновлюють. 

І хоча протягом одного місяця спо-

стережень в осіб похилого віку 

спостерігалися певні поліпшення їх 

самопочуття, вже через три місяці 

все повернулося на круги своя. 

Навіть більше, якщо для вивчення 

механізмів старіння застосувати 

теорії парабіозу, то у роздільному 

житті старого і молодого організ-

му спостерігається вражаючий 

16–17 травня в ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» відбулась науко-

во-практична конференція і школа-семінар із міжнародною участю «Актуальні питання герон-

тології і геріатрії», присвячена пам’яті видатного вченого академіка В.В. Фролькіса.

Владислав Безруков
директор ДУ «Інститут геронтології 

імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», 
член-кореспондент НАМН України,

д. мед. н., професор
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Владислав Безруков
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факт: старий – не омолоджуєть-

ся, а молодий – неодмінно ста-

ріє. Цим методом знайти «агент 

старіння» поки що не вдалося.

Натомість дослідження у сфері 

індукованих плюрипотентних стов-

бурових клітин, які доволі науково- 

і капіталоємні, мають перспективу 

у пізнанні механізмів запрограмо-

ваного старіння організму. Стов-

бурові клітини дорослих організмів 

мають властивість мультипотент-

ності (тобто можливість диферен-

ціювати у тканину, з якої виділені), 

помірну доступністю і відсутність 

проблемних етичних аспектів. Од-

нак проліферативна властивість 

цих клітин обмежена, а також 

існує ризик інфікування як у ре-

ципієнта, так і у донора під час 

забору. Отриманих клітин дуже 

мало, їх складно ідентифікувати 

і культивувати. Індуковані плюри-

потентні стовбурові клітини, які 

вдалося отримати з клітин різно-

манітних тканин (передусім фібро-

бластів), потребують детального 

вивчення та перепрограмування 

методами генетичної інженерії.

Серцево-судинна 
система і вік

Людині як представнику 

виду відведено 90–100 років. 

Досліджуючи свого часу попу-

ляцію кавказьких довгожителів, 

член-кореспондент НАН України, 

академік НАМН України Олег 

Коркушко прийшов до виснов-

ку, що тривалий вік цих людей 

пов’язаний із їхньою функціональ-

ною активністю протягом всього 

свого життя та їхніми традиціями, 

коли старійшина роду живе у 

великій сім’ї своїх нащадків, які 

поважають і прислухаються до 

його життєвого досвіду (тоді лю-

дина відчуває свою потрібність). 

Отже, тривалість життя люди-

ни передусім залежить від спо-

собу її життя, що складає – 40% 

(генетика – 20%). Решта відсо-

тків припадає на соціально-

економічні фактори життя, 

харчування, заняття фізичною 

культурою, сімейне життя тощо. 

Серцево-судинні захворювання 

є провідними у скороченні жит-

тя в нашій країні. Артеріальний 

тиск (АТ) зростає пропорційно віку 

і його можна назвати захисною ре-

акцією організму. Проте АТ потрібно 

контролювати, тому що він – не-

заперечний фактор ризику і роз-

витку майбутніх серцево-судинних 

катастроф. Із 100 осіб обстежених 

україн ців лише 10–15 виявляються 

практично здоровими. Наших гро-

мадян потрібно агітувати лікуватися, 

застосовувати профілактичні захо-

ди. Старіння є важливою передумо-

вою формування патології серцево-

судинної системи. Тому розроб-

лені в ДУ «Інститут геронтології 

ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН Украї-

ни» моделі фізіологічного та при-

скореного старіння мають важливе 

значення для застосування адек-

ватних профілактичних заходів.

Тут також впроваджені засо-

би попередження прискореного 

старіння, доведена ефективність 

тканинних та пептидних препа-

ратів, метаболічних комплексів, 

фізічних та гіпоксичних трену-

вань для сповільнення вікових 

змін організму. Сформульована 

концепція розвитку гіпоксичних 

зрушень гомеостазу при старінні, 

визначені механізми цього яви-

ща та розроблені патогенетично 

обґрунтовані методи корекції 

порушень у людей літнього віку 

(фізичні та гіпоксичні тренуван-

ня, фармакологічна корекція).

Встановлено, що порушення 

функції ендотелію, тромбоцитів 

та мікроциркуляції у розвитку про-

цесів старіння і патології серцево-

судинної системи у хворих стар-

шого віку, потребують корекції 

вікових та патологічних зрушень 

гемоваскулярного гомеостазу.

Доведена також важливість 

вікових змін внутрішніх органів 

та механізмів їх нейроендокрин-

ної регуляції в розвитку залежної 

від віку патології (атеросклерозу, 

ішемічної хвороби серця, гіпер-

тонічної хвороби, серцевої недо-

статності тощо). Групою вчених 

інституту визначені вікові особли-

вості біологічних ритмів при ста-

рінні та їх зв’язок з порушенням 

мелатонінутворювальної функції 

епіфізу, розроблено шляхи від-

новлення функціонального стану 

епіфізу як передумови корекції 

порушень добових ритмів ор-

ганізму та сповільнення при-

скореного старіння людини. 

Сучасні аспекти 
хвороби 
Альцгеймера

Вік є одним із факторів ког-

нітивних порушень. Серед хво-

роб, які нині називають епіде-

мією майбутнього (у 2050 році 

кількість хворих буде переви-

щувати 100 млн осіб), назива-

ють хворобу Альцгеймера. 

Хвороба Альцгеймера – 

це ней рогенеративне захворюван-

ня, вперше описане в 1906 році 

німецьким психіатром А. Альц-

геймером. Зниження розумових 

здібностей за цієї патології ви-

являється передусім у вигляді по-

рушення пам’яті. Потім виникають 

порушення в емоціональній сфері 

і відзначається стан пригніченос-

ті у хворого. Незважаючи на те, 

що загалом хвороба розвивається 

у процесі старіння організму, саме 

захворювання не є природнім ре-

зультатом старіння. Найчастіше 

хвороба Альцгеймера розвиваєть-

ся у людей старших за 65 років. 

Про можливі причини за-

хворювання розповіла доктор 

медичних наук ДУ «Інститут ге-

ронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова 

НАМН України» Наталія Бачинсь-

ка. Серед них три гіпотези: пер-

ша – холінергічна, тобто хвороба 

є наслідком порушення синтезу 

нейротрансмітера ацетилхоліна. 

Друга – амілоїдна гіпотеза, базова 

причина патології у скупченні в го-

ловному мозку фрагментів білка 

бета-амілоїда. Третя – аномальний 

тау-протеїн запускає біохімічний 

каскад, який призводить до за-

хворювання, внаслідок порушення 

функції нейрофібрил у тілі нейро-

на із дезінтеграцією і колапсом 

мікротубулярної транспортної сис-

теми нейрона. Сьогодні хвороба 

Альцгеймера ідентифікується як 

проеїнопатія, визвана накопичен-

ням вище згаданих аномальних 

білків у тканинах мозку, що і при-

зводить до дегенерації нейронів. 

У 2011 році Американською 

асоціацією запропоновано нову 

класифікацію хвороби Альцгей-

мера, за якою хвора особа має 

розуміти, що з нею відбуваєть-

ся. Наводяться симптоми, на які 

потрібно обов’язково звертати 

увагу: втрата пам’яті, порушення 

щоденної активності, плануван-

ня справ та прийняття рішень, 

втрата часової та просторової 

реальності, нові проблеми з до-

бором слів під час розмови чи 

написання листа, зміна настрою, 

проблеми з поведінкою (зокрема 

агресивність) тощо. Пропонова-

ні сучасні методи обстеження 

ґрунтуються на візуалізації го-

ловного мозку, нейрофізіологіч-

Геннадій Бутенко
член-кореспондент НАН України,

академік НАМН України,
чл.-кор. РАМН, д. мед. н., професор
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ному обстеженні (позитронно-

емульсійна томографія), електро-

фізіологічних дослідженнях. 

Існує декілька основних на-

прямів фармацевтичної терапії цієї 

патології: компенсаторна (замісна); 

нейропротекторна; вазоактивна; 

протизапальна та гормональна.

Проте нині повністю виліку-

вати хворобу Альцгеймера не-

можливо. Однак сучасні методи 

терапії дозволяють призупинити 

розвиток дегенеративних змін 

у клітинах головного мозку хво-

рого. Для цього використовують 

фармакотерапію, а також методи 

психоемоційного впливу. Експерти 

пропонують підібрати відповідну 

превентивну і симптоматичну те-

рапію, щоб стабілізувати процес.  

Профілактика 
старіння

Попередження передчасного 

старіння базується на раціональ-

ному харчуванні і достатній фі-

зичній активності людини. Після 

50 років людина має обмежити 

надходження вуглеводів з їжею, 

особливо моно- і дисахаридів. 

Вживання великої кількості 

очищених вуглеводів прискорює 

обмін катехоламінів і підвищує 

ризик розвитку гіпертензії. Кіль-

кість жирів у їжі повинна бути 

знижена, необхідні ліпіди організм 

повинен отримувати у вигляді 

рослинних і рибних продуктів, 

які збагачені ненасиченими жир-

ними кислотами. Такої раціональ-

но обмеженої дієти людина має 

притримуватися значну частину 

свого життя. Різке обмеження 

харчування у старості може тіль-

ки прискорити прояви старіння, 

зокрема розвиток слабоумства. 

Одночасно потрібно підвищити 

вміст у добовому раціоні неза-

мінних амінокислот (до 1,2–1,5 г 

повноцінного білка на 1 кг маси 

тіла) і кальцію – за рахунок мо-

лочних продуктів (для затримки 

розвитку остеопорозу). Спожи-

вання вітаміну Е (токоферола) 

затримує розвиток вікових змін. 

Окрім того, для збереження ін-

телектуальних здібностей лю-

дям похилого віку рекомендують 

особливу помірність у вживанні 

алкоголю і седативних засобів. 

Фізична активність, вітаміни – 

антиоксиданти (С, Е, Р – каротин) 

і мікроелементи (наприклад, цинк), 

своєчасна корекція психічної де-

пресії тощо затримує старіння 

імунної системи і зменшує ри-

зик інфекційних захворювань. 

Харчові волокна, які міс-

тяться в овочах і фруктах, зни-

жують вірогідність виникнення 

цукрового діабету і стимулю-

ють перистальтику кишечника. 

Овочі і фрукти забезпечують 

організм, який старіє, достат-

ньою кількістю вітамінів. 

У зв’язку з віковою інволю-

цією центральних органів імун-

ної системи (вилочкова залоза) 

і нейроендокринної системи 

(шишкоподібне тіло) актуальним 

постає питання про відновлення 

втрачених ним функцій. З цією 

метою із вищеназваних органів 

були виділені і впроваджені в 

медичну практику пептидні пре-

парати тималін та епіламін, які 

мають високу геропротекторну 

активність, ефективно поперед-

жають передчасне старіння і 

сприяють подовженню життя. 

Повна інформація міститься в інструкції для медичного застосування препарату Рапіміг  
або на сайті http://www.actavis.com.ua

РАПІМІГ
триптан II покоління у формі 
ородисперсних таблеток.

Р.п. № UA/8651/01/01 та № UA/8651/01/02 від 15.07.2008 року.

Спосіб застосування та дози. Таблетку 2,5 мг покласти на язик, де 
вона розчиняється й проковтується зі слиною. При необхідності повтори-
ти не раніше ніж через 2 години. Допускається збільшення разової дози 
до 5 мг. Максимальна добова доза 15 мг.

Фармакодинаміка. Призупиняє розвиток нападу мігрені. Послаблює 
нудоту, блювання (особливо при лівобічних атаках), фото- і фонофобію, 
які супроводжують мігреневий напад.

Відчуття серцебиття, аномалії чи порушення з боку органів чуття, за-
паморочення, головний біль, гіперестезія, парестезія, сонливість, від-
чуття жару, біль у животі, нудота, блювання, сухість у роті, м’язова 
слабкість, біль у м’язах, астенія, відчуття тяжкості, стискання, болю 
чи тиску в горлі, шиї, кінцівках або грудній клітці. З повним переліком 
побічних реакцій можна ознайомитись в інструкції для медичного засто-
сування препарату Рапіміг.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ 

ЛІКУВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ:

Форма випуску. Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 2,5 
або 5 мг №2 та №6. За рецептом.

Виробник. Актавіс Лтд, Мальта. 

Показання. Лікування нападів мігрені, які супроводжуються аурою 
і без аури.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату. Тяж-
ка АГ, ангіоспастична стенокардія, ІХС, в т. ч. перенесений ІМ. Дитячий 
і літній (старше 65 років) вік. Коронароспазм (стенокардія Принцмета-
ла). Інсульт чи минуща ішемічна атака в анамнезі.

ХАРАКТЕРИСТИКА: 

Інформація винятково для професійної діяльності фахівців охорони здоров’я.

Діюча речовина: Zolmitriptan


