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SÃNÃTATE

Tinereþea
fãrã bãtrâneþe
chiar existã!

La cei 70 de ani împliniþi, Anette Larkins,
din Florida, a uimit o lume întreagã. Deºi
este bunicã, nu-i dai, privind-o, mai mult de
35 de ani. Femeia jurã cã nu a apelat niciodatã la bisturiul esteticianului ºi susþine cã a
gãsit elixirul tinereþii în dieta pe care o
respectã cu sfinþenie încã de când avea 27 de
ani: este vegetarianã ºi mãnâncã doar fructe
ºi legume crude, pe care le cultivã singurã în
propria grãdinã, plus nuci ºi seminþe. Mai
mult, ea colecteazã apa de ploaie pe care o
bea ca atare ºi cu ajutorul cãreia îºi preparã
diverse sucuri.”Nu pot mânca alt tip de mâncare. Sunt o femeie activã, mã trezesc la
5:30 în fiecare zi ºi sunt plinã de energie”, a
declarat Anette Larkins. Soþul ei, care are
doar 54 de ani ºi nu urmeazã acelaºi regim
ca Anette, este mândru de faptul cã are o
partenerã de viaþã atât de în formã. Iar
medicii spun cã elixirul tinereþii nu este chiar
o poveste. Studii repetate au demonstrat cã
alimentaþia vegetarianã oferã rezerve constante de energie, ajutând ºi la menþinerea
unei siluete zvelte. În plus, cercetãtorii de la
Universitatea din Boston au constatat ºi cã
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mai puþinã hranã echivaleazã cu o viaþã mai
lungã. Indivizii care se hrãnesc frugal trãiesc
mai mult cu pânã la 50%. La rândul lor,
cercetãtorii francezi au reuºit sã redea
tinereþea unor celule provenite de la donatori
de peste 100 de ani, reprogramându-le în stadiul de celule stem ºi demonstrând astfel cã
procesul de îmbãtrânire este reversibil, scrie
AFP. Cercetãrile despre posibilitatea ºtergerii urmelor de îmbãtrânire a celulelor,
publicate în revista de specialitate Genes &
Development din noiembrie, marcheazã o
nouã etapã în medicina regenerativã de
corectare a unei patologii, aratã Jean-Marc
Lemaitre de la Institutul de genomicã
funcþionalã (Universitatea din Montpellier),
ºeful lucrãrilor. Un alt câºtig este o mai bunã
înþelegere a îmbãtrânirii ºi corectarea
aspectelor patologice, potrivit cercetãtorului
menþionat. Pânã acum, reprogramarea
celulelor adulte se lovea de o limitã, cea a
bãtrâneþii. Echipa lui Jean-Marc Lemaitre a
depãºit însã obstacolul. Oamenii de ºtiinþã
au multiplicat mai întâi celule ale pielii
(fibroblaste) de la un donator de 74 de ani, în

jurul acestei vârste încetând proliferarea
celularã. Au procedat apoi la reprogramarea
lor in vitro. Graþie unui nou amestec de ºase
ingrediente, celulele bãtrâne reprogramate
au cãpãtat caracteristicile celulelor stem
pluripotente de tip embrionar, nepãstrând
nicio urmã a senectuþii anterioare.
”Mãrcile de vârstã din celule au fost ºterse,
iar celulele stem pluripotente pe care le-am
obþinut pot produce celule funcþionale, de
toate tipurile, cu o capacitate de proliferare
ºi o longevitate crescute”, a explicat JeanMarc Lemaitre. Cercetãtorii au testat apoi
amestecul de ºase ingrediente pe celule mai
bãtrâne, de 92, 94, 96, pânã la 101 ani, cu
mare succes, inclusiv în privinþa persoanelor
centenare. ”Vârsta celulelor nu este deloc o
barierã pentru reprogramare”, a adãugat
cercetãtorul. Aceste studii deschid calea utilizãrii viitoare a celulelor reprogramate ca
sursã idealã de celule adulte, tolerate de sistemul imunitar, pentru repararea organelor
sau a þesuturilor la pacienþii vârstnici. ªi, de
ce nu?, metoda poate fi ºi sursa tinereþii fãrã
bãtrâneþe.

