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Γιρανςθ 

• Φυςιολογικι βιολογικι διαδικαςία 

• ωματικι και πνευματικι κατάπτωςθ 

• Αφξθςθ προςδόκιμου ηωισ και αρικμοφ θλικιωμζνων (>65) 

     (1.5 δισ το 2050) 

• 1990: 6%, 2019: 9%, 2050: 16% (est) 

• Δείκτθσ ιατρικισ/κοινωνικισ/οικονομικισ ανάπτυξθσ, αλλά 
και επιβάρυνςθ ςυςτθμάτων υγείασ λόγω πολλαπλϊν 
αςκενειϊν του γιρατοσ 

• Ευκραυςτότθτα 

• Δεν γερνοφν όλοι το ίδιο 

 Meszaros et al, Cells 2020; 9: 1614 



The seven pillars of aging 
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Γιρανςθ 

 

Front. Immunol. 2019;10:2247 
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Το γθράςκον ανοςολογικό ςφςτθμα 

• Ανοςογιρανςθ (immunosenescence): 

     - λοιμϊξεισ, καρκινογζνεςθ, μθ ανταπόκριςθ 
ςτουσ εμβολιαςμοφσ 

• Φλεγμονογιρανςθ (inflammaging):  

      - αυξθμζνθ αυτοδραςτικότθτα, χρόνια 
ςυςτθματικι low-grade φλεγμονι 

Thomas et al. Immunity & Ageing (2020);17:2  



Γιρανςθ: αλλαγζσ ςτθν ζμφυτθ ανοςία 

 

Cells 2020, 9, 1552; doi:10.3390/cells9061552 



Γιρανςθ: αλλαγζσ ςτθν επίκτθτθ ανοςία 

 

Biogerontology (2018) 19:481–496 



Μθχανιςμοί φλεγμονογιρανςθσ 

 

Cells 2020, 9, 1552 
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Eνεργοποίθςθ του φλεγμονοςώματοσ  

 

 Cells 2020; 9: 1614  



Μθχανιςμοί και ρφκμιςθ φλεγμονογιρανςθσ 

 



Μθχανιςμοί φλεγμονογιρανςθσ 

• dysfunctional mitochondria  

• defective autophagy/mitophagy (disposal of dysfunctional 
organelles),  

• endoplasmic reticulum stress 

• activation of inflammasome by cell debris and misplaced self 
molecules 

• Defective ubiquitin/proteasome system (misfolded/oxidized proteins),  

• activation of DNA damage response 

• senescent T  cells and their senescence-associated secretory 
phenotype (SASP)  

• age-related changes in the composition of gut microbiota (dysbiosis) . 

Bauer, Immunity & Ageing (2020);17:6  



Aιτίεσ φλεγμονογιρανςθσ 

 

Nat Rev Cardiol. 2018 Sep; 15(9): 505–522 



Inflammaging: catabolic state 

 

Nat Rev Cardiol. 2018 Sep; 15(9): 505–522 



 

Journal of Immunology Research, Vol. 2016, Article ID 8426874 



Seminars in Immunopathology,https://doi.org/10.1007/s00281-020-00806-z, August 2020 



Φαινότυποσ ανοςολογικοφ ρίςκου 

• Αναςτροφι του λόγου CD4/CD8 

• Αφξθςθ των CD8/CD28 κυττάρων μνιμθσ 

• Αφξθςθ IL-6 

• Eλάττωςθ αρικμοφ Β-λεμφκυττάρων 

• Ιςχυρι κετικότθτα για CMV 

 

Προγνωςτικόσ παράγοντασ γνωςιακϊν διαταραχϊν 
και κνθτότθτασ 58% ςτθν τετραετία 

 

 Ventura et al. Clin Mol Allergy (2017) 15:21 



Ανοςογιρανςθ και φλεγμονογιρανςθ ςτθ ΡΑ 

 

Bauer Immunity & Ageing (2020) 17:6  

 



Επενζργεια ςτο ΚΝΣ 

 

Bauer, Immunity & Ageing (2020);17:6  



 

Osteoarthritis Cartilage. 2015 Nov.; 23(11):1966–1971 



Inflammaging and OA 

 

Clin Exp Rheumatol 2019; 37 (Suppl.120)S48-S56.  



Inflammaging and SLE 

 

Int. J. Mol. Sci. 2019, 20, 3878 



Γιρανςθ και SARS-CoV-2 

 

The journal of nutrition, health & aging 24;685–691(Sep 2020) 

https://link.springer.com/journal/12603


Τρόποι παρζμβαςθσ 

• Άςκθςθ 

 

• Περιοριςμόσ πρόςλθψθσ κερμίδων 

 

• Μεςογειακι δίαιτα 

 

• Φάρμακα: ρεςβερατρόλθ, μετφορμίνθ, ραπαμυςίνθ 



Τρόποι παρζμβαςθσ 

 

Biogerontology (2018) 19:481–496 



Calorie restriction (CR) 
• Περιοριςμόσ λιπϊδουσ ιςτοφ 

• Επαγωγι αυτοφαγίασ 

• Ελαττϊνει το οξειδωτικό ςτρεσ 

• Αυξάνει τθ βιογζνεςθ των μιτοχονδρίων 
και διορκϊνει τθν ζκφραςθ γονιδίων 
που επθρεάηονται από τθ γιρανςθ 

• Καταςτζλλει τα φλεγμονϊδθ μονοπάτια 

• Επιδρά κετικά ςτθν εντερικι 
διαπερατότθτα 

Cells 2020, 9, 82; doi:10.3390/cells9010082 



CR mimetics 

• Ρεςβερατρόλθ: Δρα ςτθν λειτουργία των μιτοχονδρίων, τθν αυτοφαγία, 
προςτατεφει από το οξειδωτικό ςτρεσ, ελαττϊνει τισ φλεγμονϊδεισ 
κυτταροκίνεσ,  

• Μετφορμίνθ: Ρυκμίηει τθν αυτοφαγία και τθ λειτουργία των 
μιτοχονδρίων, αναςτζλλει τον SASP, ελαττϊνει τθν ζκφραςθ των 
προςκολλθτικϊν μορίων, επάγει τθ διαφοροποίθςθ των CD8+ κυττάρων 
μνιμθσ 

• Στερμιδίνθ: αυτοφαγία, βελτίωςθ μιτοχονδριακισ λειτουργίασ, ελάττωςθ 
φλεγμονωδϊν κυτταροκινϊν, αφξθςθ ΙL-10, προςταςία του εντερικοφ 
φραγμοφ 

• Ραπαμυςίνθ: χρθςιμοποιείται ςαν ανοςοκαταςταλτικό ςε 
μεταμοςχευμζνουσ. Αναςτολι NF-κB, αφξθςθ αριικμοφ και ποιότθτασ 
CD8+ κυττάρων μνιμθσ 



Διατροφι 

 

Ageing Research Reviews 54 (2019) 100935  

 



Η επίδραςθ τθσ άςκθςθσ 

 

Nutrients 2020;12:622 



Είναι όντωσ θ φλεγμονογιρανςθ κακι?  

• Οι αιωνόβιοι ζχουν και αυτοί αυξθμζνα επίπεδα 
φλεγμ. κυτταροκινϊν, ελαττωμζνθ αντιοξειδωτικι 
άμυνα και υπερπθκτικότθτα 

•  Ελάττωςθ ςυχνότθτασ καρκίνου και κανάτου από 
λοιμϊξεισ ςε >90 ετϊν 

• «επιτυχισ» γιρανςθ 

• Ομοιοςταςία pre- and anti-inflammatory process 

• Πικανόν να πρόκειται για εξελικτικι διαδικαςία 



Φλεγμονώδθσ ιςορροπία = μακροηωία 

 

Front. Immunol. 8:1960.doi: 10.3389/fmmu.2017.01960, Jan 2018  
 



Seminars in Immunopathology, https://doi.org/10.1007/s0028120-00818-9 



Συμπεραςματικά… 
• H γιρανςθ είναι μια ςφνκετθ πολυπαραγοντικι 

διαδικαςία 

• Η φλεγμονογιρανςθ είναι βαςικόσ μθχανιςμόσ 
γιρανςθσ 

• Πολλαπλι αιτιολογία-μθχανιςμοί-ρφκμιςθ 

• Πικανόν να πρόκειται για εξελικτικι-
προςαρμοςτικι διαδικαςία 

• Οι αιωνόβιοι πικανόν να κρφβουν το μυςτικό 
(γονιδιακοί, μοριακοί, επιγενετικοί παράγοντεσ) 

• Σρόποι αντιμετϊπιςθσ: άςκθςθ, δίαιτα, φάρμακα 
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