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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η διαδικασία της γήρανσης και η δια-
τήρηση της ζωής πέραν του προσδόκιμου μέσου όρου 
ζωής είναι φαινόμενα που ερευνώνται σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Τα άτομα με μακροζωία ξεπερνούν κατά πο-
λύ τον μέσο όρο ζωής και συνήθως δεν εκδηλώνουν 
πρώιμα κάποια νόσο φθοράς. Η αιτία της μακροζωίας 
είναι πολυπαραγοντική και οφείλεται σε γενετικούς, 
βιοχημικούς, περιβαλλοντικούς και ψυχολογικούς πα-
ράγοντες. Τα γονίδια που εμπλέκονται στη γήρανση 
και την επίτευξη της μακροζωίας είναι πάρα πολλά, και 
μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί συσχετίσεις διαφορετικής 
έκφρασης κάποιων γονιδίων στα άτομα με μακροζωία. 
Η γενετική ποικιλομορφία ανάμεσα στους πληθυσμούς 
είναι η απόδειξη ότι η μακροζωία εξαρτάται από πολλά 
γονίδια. Η μελέτη γενετικών πολυμορφισμών των γονι-
δίων που εμπλέκονται στις διαδικασίες της γήρανσης, 
ενδεχομένως να αποκαλύψει εάν αποτελούν δείκτες για 
τη μακροζωία. Οι περαιτέρω αναλύσεις στον ελληνικό 
πληθυσμό αλλά και παγκοσμίως θα βοηθήσουν στην 
κατανόηση πολλών μηχανισμών και ίσως να αποτελέ-
σουν ένα εργαλείο στην ιατρική επιστήμη.

ΑΒSTRACT: Ageing process and maintenance of 
human life span are being investigated worldwide. 
Humans who live longer than the average life span are 
characterized as humans with “longevity syndrome”. 
Longevity and ageing are the two faces of a coin, and 
are depending on genetic, biochemical, environmental 
and phycological factors. There are numerous genes 
that are involved in longevity. However, multiple anal-
yses have shown that genetic factors depend on ethnic-
ity and this is the reason that many genetic associations 
are controversial. Further investigation is needed in this 
field in order to understand the mechanisms and the ef-
fect of candidate genes in longevity. Furthermore, the 
knowledge of the results will be helpful in medicine 
and maintenance of the human quality of life in ageing.
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1. Εισαγωγή

Το σύνδρομο μακροζωίας (longevity syndrome)1 
και η διαδικασία της γήρανσης αποτελούν αντικεί-
μενο μελέτης πολλών ερευνητών. Πρόκειται για 
διαδικασίες που σχετίζονται αλλά δεν είναι ταυτό-
σημες, και είναι επιστημονικά σημαντικό το γεγο-
νός ότι υπάρχουν άνθρωποι που ξεπερνούν τα 100 
χρόνια ζωής. Τα άτομα που διακρίνονται από μα-
κροζωία δεν εμφανίζουν συχνά καρδιαγγειακά νο-
σήματα ή νοσήματα φθοράς (σακχαρώδης διαβή-
της, νόσος Alzheimer, νεοπλασίες και άλλες παθή-
σεις), που συνιστούν τις πιο συχνές αιτίες θανάτου 
των ηλικιωμένων.2,3 Τα άτομα που ξεπερνούν το 
ενενηκοστό έτος ζωής θεωρούνται πως έχουν το 
«σύνδρομο» μακροζωίας, γεγονός που οφείλεται 
σε πολλούς παράγοντες, γενετικούς, βιοχημικούς, 
περιβαλλοντικούς και ψυχολογικούς.

Μέχρι στιγμής έχουν προταθεί διάφοροι μηχανι-
σμοί γήρανσης, όπως τα βιοχημικά μονοπάτια που 
εμπλέκονται με το οξειδωτικό στρες, τον μεταβολι-
σμό των λιποειδών και της γλυκόζης, τη διαδικασία 
της φλεγμονής, την καταστροφή και επιδιόρθω-
ση του DNA, το ορμονικό σύστημα της αυξητικής 
ορμόνης (growth hormone, GH) και του ινσουλι-
νόμορφου αυξητικού παράγοντα 1 (Insulin-like 
growth factor, IGF1), καθώς και η έκθεση σε περι-
βαλλοντικούς παράγοντες.

Ο θάνατος εξαιτίας της γήρανσης οφείλεται σε πα-
θολογικές καταστάσεις που σχετίζονται με την ηλι-
κία όπως η αθηροσκλήρωση, η αρτηριακή υπέρτα-
ση, η καρδιακή ανεπάρκεια, το έμφραγμα του μυο-
καρδίου, το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ο σακ-
χαρώδης διαβήτης, η παχυσαρκία, η οστεοπόρωση, 
οι νεοπλασίες, οι νόσοι Alzheimer και Parkinson, κ.ά.

Οι συνέπειες των παραπάνω παθήσεων επιδρούν 
στους ίδιους τους ασθενείς μειώνοντας την ποιότη-
τα ζωής τους και επιβαρύνοντας ψυχολογικά και οι-
κονομικά το οικογενειακό περιβάλλον τους.

Η συμβολή της επιστήμης είναι αναγκαία ώστε να 
βελτιωθεί η ποιότητα ζωής κατά τη διάρκεια της γή-
ρανσης, ή ακόμα και να καθυστερήσει την εξέλιξή 
της. Μέχρι τώρα οι επιστήμονες έχουν χρησιμοποι-
ήσει διάφορες μεθόδους για την αύξηση της μακρο-
ζωίας,4 με ποικίλα αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα έχει αναφερθεί πως ο περιορισμός 
σε θερμίδες καθυστερεί τον θάνατο,5,6 ενώ η ορμο-

νική υποκατάσταση7 και οι αντιοξειδωτικές θεραπεί-
ες8,9 θεωρείται ότι προάγουν την υγιή μακροζωία.

Στην εμφάνιση της μακροζωίας εμπλέκονται πολ-
λοί βιοχημικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες, 
αλλά και το γενετικό υπόβαθρο είναι εξίσου σημα-
ντικό. Το σύνδρομο μακροζωίας έχει μελετηθεί σε 
μεγάλους και διαφορετικούς πληθυσμούς, όπως 
Εβραίους Askenazi, Δανούς, Ιρλανδούς, Ιταλούς, 
Ιάπωνες, Μορμόνους, Άγγλους.2,10–14 Ωστόσο τα α-
ποτελέσματα είναι ετερογενή, καθώς οι πληθυσμοί 
που έχουν μελετηθεί είναι διαφορετικοί μεταξύ τους 
με αποτέλεσμα να υπάρχει γενετική ποικιλομορφία.

Η γενετική ποικιλομορφία των πληθυσμών παρα-
τηρείται μέσω των πολυμορφισμών, οι οποίοι διαφο-
ροποιούν τα άτομα μεταξύ τους, αλλά και σε πληθυ-
σμιακό επίπεδο. Για τον λόγο αυτόν, σε αρκετές με-
λέτες βρέθηκε θετική συσχέτιση κάποιων γονιδίων 
με το σύνδρομο μακροζωίας, ενώ σε άλλες μελέτες 
δεν υπήρξε κάποια συσχέτιση.

Υπάρχουν πάνω από 100 υποψήφια γονίδια που 
ενδεχομένως να παίζουν ρόλο στην επίτευξη της 
μακροζωίας, όπως είναι το γονίδιο της απολιπο-
πρωτεΐνης Ε,15 της αδιπονεκτίνης και της λεπτίνης,16 
της πρωτεΐνης μεταφοράς εστέρων χοληστερόλης 
(CETP),17 του ενζύμου μετατροπής της αγγειοτενσί-
νης (Angiotensin-converting enzyme, ACE),18 του ιν-
σουλινόμορφου αυξητικού παράγοντα 1 (Insulin-like 
growth factor, IGF1),19 του μεταγραφικού παράγοντα 
Forkhead Box class O (FOXO3A),20 του ενζύμου της 
τελομερικής αντίστροφης μεταγραφάσης (Telomere 
reverse transcriptase, TERT),21 και του πυρηνικού πα-
ράγοντα κΒ (Nuclear factor kappa B, NF-kB).22

Οι μελέτες που στοχεύουν στη συσχέτιση της μα-
κροζωίας με τα γονίδια έχουν πολλά πλεονεκτήματα 
και μειονεκτήματα.26 Οι γενετικές μελέτες έχουν διά-
φορα πρότυπα μελέτης, όπως είναι:

α.  Η ανάλυση σύνδεσης (linkage analysis) μέσω γενε-
τικής χαρτογράφησης του ανθρώπινου γονιδιώμα-
τος.

β.  Η συσχέτιση με συγκεκριμένα υποψήφια γονίδια 
σύνδεσης.

γ. Οι διαχρονικές μελέτες.

Ωστόσο η χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονι-
διώματος απαιτεί μεγάλο αριθμό ατόμων σε παγκό-
σμια κλίμακα, γεγονός που δεν είναι εύκολα εφικτό 
και από οικονομική άποψη. Πιο συχνές είναι οι με-
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λέτες που συσχετίζουν ένα υποψήφιο γονίδιο με τη 
μακροζωία και συγκρίνουν τους γονοτύπους ατό-
μων με μακροζωία με νεαρότερα άτομα. Σε αυτού 
του είδους τις μελέτες απαιτείται ένας ικανοποιητι-
κός αριθμός ατόμων, όμως λόγω της γενετικής ποι-
κιλομορφίας των πληθυσμών τα αποτελέσματα δεν 
έχουν επαναληψιμότητα και αρκετές φορές είναι α-
ντιφατικά.

Στις μακροχρόνιες μελέτες η ομάδα μελέτης παρα-
κολουθείται για χρόνια, όμως αυτό δεν είναι χρονικά 
εφικτό όταν μελετάται η μακροζωία σε ανθρώπους.

Μερικά από τα πιο μελετημένα γονίδια σε ελληνι-
κό και παγκόσμιο επίπεδο που πιθανώς συσχετίζο-
νται με τη μακροζωία είναι τα εξής:

1.1. Γονίδιο CETP 

Η CETP πρωτεΐνη ενδεχομένως έχει προ- ή αντι-
αθηρογόνες ιδιότητες, ανάλογα με τη μεταβολική 
ρύθμιση.23 Τα μόρια της υψηλής πυκνότητας λιπο-
πρωτεΐνης (high density lipoprotein, HDL) επηρε-
άζονται από τη δραστικότητα της CETP πρωτεΐνης, 
καθώς η CETP προάγει την ανταλλαγή εστέρων 
χοληστερόλης με τις τριακυλογλυκερόλες από τις 
πλούσιες σε τριακυλογλυκερόλες λιποπρωτεΐνες.24 Η 
προ-αθηρογόνος δράση της CETP εντοπίζεται όταν 
τα επίπεδα τριακυλογλυκερολών είναι υψηλότερα 
από τα φυσιολογικά, όπως συμβαίνει στην παχυ-
σαρκία, τον σακχαρώδη διαβήτη ή την υπερτριγλυ-
κεριδαιμία, κ.ά. Σύμφωνα με τα κλινικά ευρήματα, 
η αυξημένη συγκέντρωση της HDL-χοληστερόλης 
(αντι-αθηρογόνος δράση CETP) μειώνει τον κίνδυ-
νο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου, και πιθανώς θα 
μπορούσε να επιδρά στην αύξηση του προσδόκιμου 
ζωής.25

Αυτή η υπόθεση θα μπορούσε να βασιστεί 
στο γεγονός ότι η υψηλή συγκέντρωση της HDL-
χοληστερόλης εμφανίζεται σε υγιείς ηλικιωμένους 
άνω των 85 ετών.24,25

Οι πολυμορφισμοί I405V (rs5882) και TaqIB 
(rs708272) του CETP γονιδίου έχουν συσχετιστεί με 
τα επίπεδα της CETP πρωτεΐνης στους Εβραίους,3 και 
συγκεκριμένα η συχνότητα του V αλληλομόρφου 
του πολυμορφισμού I405V ήταν πιο αυξημένη στα 
άτομα με μακροζωία. Ωστόσο, η μελέτη αυτών των 
πολυμορφισμών σε ελληνικό πληθυσμό δεν έδειξε 
κάποια συσχέτιση μεταξύ ατόμων άνω των 90 ετών 

και ατόμων με κοινό μέσο όρο ζωής.26 Παρόμοια α-
ποτελέσματα είχαν και άλλες ερευνητικές ομάδες, 
όπως οι Cellini et al27 και οι Novelli et al.28

1.2. Γονίδιο ACE

Το σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερό-
νης (renin-angiotensin-aldosterone system, RAAS) 
παίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ομοιο-
στασίας του καρδιαγγειακού συστήματος. Η συμ-
μετοχή του γονιδίου του ενζύμου μετατροπής της 
αγγειοτενσίνης ACE του συστήματος RAAS έχει με-
λετηθεί στην παθογένεια της υπέρτασης, της στεφα-
νιαίας νόσου, της καρδιακής ανεπάρκειας, και πρό-
σφατα στη μακροζωία.26

Ο πολυμορφισμός εισαγωγής/έλλειψης (insertion/
deletion, I/D) (rs1799752) του γονιδίου ACE σχετίζε-
ται με την αθλητική επίδοση, τη γήρανση και τη μα-
κροζωία.1 Οι Forero et al29 συσχέτισαν τη μειωμένη 
εμφάνιση του γονοτύπου DD με τα ηλικιωμένα άτο-
μα.

Αντίθετα, οι Wufuer et al30 βρήκαν ότι το αλληλό-
μορφο D εμφανίζεται συχνότερα στα άτομα άνω των 
100 ετών, συγκριτικά με άτομα ηλικίας 65–70 ετών, 
ενώ ο γονότυπος DD ήταν συχνότερος στα ηλικιω-
μένα άτομα σε σχέση με τα νεαρότερα. Παρόμοια α-
ποτελέσματα είχαν και οι Rahmutula et al31 σε άτομα 
ίδιας εθνικότητας. Σε ευρωπαϊκές μελέτες σε άτομα 
100 ετών από τη Γαλλία,32 το Ηνωμένο Βασίλειο33 και 
την Ιταλία34 που συγκρίθηκαν με νεότερα άτομα ό-
μοιας εθνικότητας, βρέθηκε ότι το D αλληλόμορφο 
ήταν πιο συχνό.

Ωστόσο, οι Yang et al35 δεν βρήκαν καμία συσχέ-
τιση του πολυμορφισμού ACE I/D με το σύνδρομο ε-
ξαιρετικής μακροζωίας σε κινέζους Han άνω των 90 
χρονών. Παρόμοια αποτελέσματα είχαν οι Nacmias 
et al,36 οι Blanché et al,37 οι Fiuza-Luces et al38 σε 
Γάλλους, και οι Choi et al39 σε Ασιάτες. Στον ελλη-
νικό πληθυσμό26 βρέθηκε ότι το Ι αλληλόμορφο ή-
ταν συχνότερο στα άτομα 100 ετών συγ κριτικά με 
άτομα μικρότερης ηλικίας. Αυτή η ετερογένεια στα 
αποτελέσματα μεταξύ των εθνικοτήτων είναι δύσκο-
λο να εξηγηθεί, ειδικά όταν το D αλληλόμορφο έχει 
συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο για έμφραγμα του 
μυοκαρδίου και στεφανιαία νόσο,40 ενώ το I αλλη-
λόμορφο έχει συσχετιστεί με μειωμένη εμφάνιση 
εμφράγματος του μυοκαρδίου (που φυσιολογικά τα 
ποσοστά εμφάνισης αυξάνονται με την ηλικία).41
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1.3. Γονίδιο NF-κB

Ο NF-κB που ανακαλύφθηκε το 198642 είναι ένας 
παράγοντας του πυρήνα των Β κυττάρων ο οποίος 
προσδένεται στην ελαφριά κ (kappa) αλυσίδα της 
ανοσοσφαιρίνης. Η έκφραση πολλών γονιδίων της 
ανοσοποιητικής απόκρισης (προσκόλληση κυττά-
ρων, διαφοροποίηση, πολλαπλασιασμός, αγγειογέ-
νεση και απόπτωση), ρυθμίζεται από τον παράγοντα
NF-κΒ.43

Οι Lee et al44 παρατήρησαν αυξημένα επίπεδα του 
NF-κB σε γηρασμένα κύτταρα σε συνδυασμό με ο-
ξειδωτικό στρες.Ο ρόλος του γονιδίου NF-κΒ είναι 
πολύ σημαντικός και μπορεί να επηρεάσει την κυτ-
ταρική ομοιόσταση.45 Η δυσλειτουργία αυτού του 
παράγοντα και η λανθασμένη ενεργοποίησή του 
μπορεί να προαγάγει τη διαδικασία φλεγμονής και 
ογκογένεσης. Οι Leychenko et al46 παρατήρησαν ό-
τι η ενεργοποίηση του NF-κB συμμετέχει σημαντικά 
στη ρύθμιση του παράγοντα ανάπτυξης του αγγεια-
κού ενδοθη λίου και στην υπερτροφική απόκριση 
μυοκαρδιακών κυττάρων κατά την άσκηση πίεσης 
(η αρτηριακή υπέρταση και η καρδιακή ανεπάρκεια 
επηρεάζουν τη γήρανση). 

Ενδεχομένως το γονίδιο NF-κB να σχετίζεται και με 
το σύνδρομο μακροζωίας,47 καθώς άτομα άνω των 
90 ετών που δεν έχουν εμφανίσει καρδιαγγειακά νο-
σήματα ή νεοπλασίες φέρουν πολυμορφισμούς του 
NF-κΒ γονιδίου που έχουν προστατευτική δράση.

Ο NF-kB είναι ένας πυρηνικός μεταγραφικός πα-
ράγοντας, και σε ορισμένες μελέτες έχει βρεθεί ότι η 
δράση του συσχετίζεται με τη γήρανση. Οι Helenius 
et al48 και οι Korhonen et al49 παρατήρησαν ότι 
σε ιστούς ποντικιών η δεσμευτική ικανότητα του
NF-kB στο DNA αυξάνεται με την ηλικία. Οι Adler 
et al50 είχαν παρόμοια αποτελέσματα σε περισσό-
τερους ιστούς ποντικιών όπως δέρμα, καρδιά, νε-
φρούς, ήπαρ και σπλήνα. Οι Wang et al51 βρήκαν ότι 
ο γονότυπος Del/Del του πολυμορφισμού –94ins/
delATTG (rs28362491) του NF-κB συσχετίζεται με 
μειωμένο κίνδυνο νεοπλασίας, και ειδικότερα στους 
Ασιάτες. Πιθανώς αυτό να επηρεάζει τη μακροζωία, 
καθώς ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου αυξάνεται 
με την πάροδο της ηλικίας. Η μελέτη αυτού του πο-
λυμορφισμού σε ελληνικό πληθυσμό26 δεν έδειξε 
κάποια συσχέτιση σε αλληλομορφική/γονοτυπική 
συχνότητα μεταξύ των ατόμων με μακροζωία και α-
τόμων μικρότερης ηλικίας. 

2. Συμπεράσματα

Τα άτομα που ξεπερνούν τα 90 χρόνια ζωής και 
έχουν το σύνδρομο μακροζωίας, φέρουν πιθανόν 
μια γενετική προδιάθεση. Οι οικογένειες που έχουν 
συγγενείς οι οποίοι ζουν τόσα χρόνια, έχουν περισ-
σότερες πιθανότητες να έχουν κληρονομήσει τα ευ-
νοϊκά αλληλόμορφα γονίδια που σχετίζονται με τη 
μακροζωία. Εκτός από τα παραπάνω γονίδια που α-
ναφέρθηκαν, υπάρχουν και πολλά άλλα που συμμε-
τέχουν σε μηχανισμούς οι οποίοι εμπλέκονται στη 
γήρανση των κυττάρων και είναι ακόμα υπό μελέτη. 
Ωστόσο υπάρχουν και μηχανισμοί που ρυθμίζονται 
επιγενετικά και δεν επηρεάζονται μόνο από τη συμ-
μετοχή των γονιδίων. Οι περαιτέρω αναλύσεις στον 
ελληνικό πληθυσμό αλλά και παγκοσμίως θα βοη-
θήσουν στην κατανόηση πολλών μηχανισμών, και 
ενδεχομένως να αποτελέσουν ένα εργαλείο για την 
ιατρική επιστήμη. Στο μέλλον θα είναι σημαντική η 
γνώση των γονιδίων που βοηθούν ή όχι στην επί-
τευξη της μακροζωίας και τη διατήρηση της ζωής, 
ώστε να μπορεί να υπάρχει όχι μόνο η πρόγνωση 
και η εξέλιξη πολλών παθήσεων, αλλά και η πρόλη-
ψή τους.

Βιβλιογραφία
1.  Kolovou G, Kolovou V, Vasiliadis I et al. Ideal lipid profile and 

genes for an extended life span. Curr Opin Cardiol 2011, 26: 
348–355

2.  Atzmon G, Schechter C, Greiner W et al. Clinical phenotype 
of families with longevity. J Am Geriatr Soc 2004, 52:274–277

3.  Barzilai N, Atzmon G, Schechter C et al. Unique lipoprotein 
phenotype and genotype associated with exceptional longevity. 
JAMA 2003, 290:2030–2040

4.  Lai WF, Chan ZCY Beyond sole longevity: a social perspective 
on healthspan extension. Rejuvenat Res 2011, 14:83–88

5.  Balazsi G. Network reconstruction reveals new links between 
aging and calorie restriction in yeast. HFSP J 2010, 4:94–99

6.  Colman RJ, Anderson RM, Johnson SC et al. Caloric restriction 
delays disease onset and mortality in rhesus monkeys. Science 
2009, 325:201–204

7.  Yonei Y, Takahashi Y, Hibino S. Hormone replacement up-to-
date. Hormone replacement therapy in anti-aging medicine. 
Clin Calcium 2007, 17:1400–1406

8.  Baxter RA. Anti-aging properties of resveratrol: review and 
report of a potent new antioxidant skin care formulation.
J Cosmet Dermatol 2008, 7:2–7

9.  Head E. Oxidative damage and cognitive dysfunction: antioxi-
dant treatments to promote healthy brain aging. Neurochem Res 
2009, 34:670–678



26   N.-B. Κολοβού και συν

© 2014 Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης

27.  Cellini E, Nacmias B, Olivieri F et al. Cholesteryl ester transfer 
protein (CETP) I405 V polymorphism and longevity in Italian 
centenarians. Mech Ageing Dev 2005, 126:826–828

28.  Novelli V, Viviani Anselmi C, Roncarati R et al. Lack of rep-
lication of genetic associations with human longevity. 
Biogerontology 2008, 9:85–92

29.  Forero DA, Pinzon J, Arboleda GH et al. Analysis of common 
polymorphisms in angiotensin-converting enzyme and apoli-
poprotein e genes and human longevity in Colombia. Arch Med 
Res 2006, 37:890–894

30.  Wufuer M, Fang MW, Cheng ZH et al. Polymorphism of angi-
otensin converting enzyme gene and natural longevity in the 
Xinjiang Uygur people: an association study (in Chinese). 
Zhonghua Yi Xue Za Zhi 2004, 84:1603–1606

31.  Rahmutula D, Nakayama T, Izumi Y et al. Angiotensin-
converting enzyme gene and longevity in the Xin Jiang Uighur 
autonomous region of China: an association study. J Gerontol A 
Biol Sci Med Sci 2002,  57:57–60

32.  Schachter F, Faure-Delanef L, Guenot F et al. Genetic associa-
tions with human longevity at the APOE and ACE loci. Nat 
Genet 1994, 6:29–32

33.  Galinsky D, Tysoe C, Brayne CE et al. Analysis of the apo E/
apo C-I, angiotensin-converting enzyme and methylenetet-
rahydrofolatereductase genes as candidates affecting human 
longevity. Atherosclerosis 1997, 129:177–183

34.  Seripa D, Franceschi M, Matera MG et al. Sex differences in the 
association of apolipoprotein E and angiotensin-convertingen-
zyme gene polymorphisms with healthy aging and longevity: a 
population-based study from Southern Italy. J Gerontol A Biol 
Sci Med Sci 2006, 6:918–923

35.  Yang JK, Gong YY, Xie L et al. Lack of genetic association 
between the angiotensin-converting enzyme gene insertion/
deletion polymorphism and longevity in a Han Chinese popu-
lation. J Renin Angiotens Aldoster Syst 2009, 10:115–118

36.  Nacmias B, Bagnoli S, Tedde A et al. Angiotensin convert-
ing enzyme insertion/deletion polymorphism in sporadic 
and familial Alzheimer’s disease and longevity. Arch Gerontol 
Geriatr 2007, 45:201–206

37.  Blanché H, Cabanne L, Sahbatou M et al. A study of French 
centenarians: are ACE and APOE associated with longevity?
CR Acad Sci III 2001, 324:129–135

38.  Fiuza-Luces C, Ruiz JR, Rodriguez-Romo G et al. Is the ACE I/D 
polymorphism associated with extreme longevity? A study on 
a Spanish cohort. J Renin Angiotens Aldoster Syst 2011,  12:202–
207

39.  Choi YH, Kim JH, Kim DK et al. Distributions of ACE and 
APOE polymorphisms and their relations with dementia status 
in Korean centenarians. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2003, 58: 
227–231

40.  Cambien F, Poirier O, Lecerf L et al. Deletion polymorphism in 
the gene for angiotensin-converting enzyme is a potent risk fac-
tor for myocardial infarction. Nature 1992, 359:641–644

41.  Chang SN, Lin JW, Juang JM et al. Association between genetic 
polymorphisms in the reninangiotensin system and systolic 
heart failure revised by a propensity score-based analysis. 
Cardiology 2010, 116:279–285

10.  Ikeda A, Iso H, Toyoshima H et al, JACC Study Group. Parental 
longevity and mortality amongst Japanese men and women: the 
JACC Study. J Intern Med 2006, 259:285–295

11.  Karasik D, Hannan MT, Cupples LA et al. Genetic contribution 
to biological aging: the Framingham Study. J Gerontol A Biol Sci 
Med Sci 2004, 59:218–226

12.  Norton MC, Skoog I, Franklin LM et al. Cache County 
Investigators. Gender differences in the association between 
religious involvement and depression: the Cache County 
(Utah) study. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci 2006, 61:129–236

13.  Salvioli S, Olivieri F, Marchegiani F et al. Genes, ageing and 
longevity in humans: problems, advantages and perspectives. 
Free Radic Res 2006, 40:1303–23

14.  Schoenmaker M, de Craen AJ, de Meijer PH et al. Evidence 
of genetic enrichment for exceptional survival using a family 
approach: the Leiden Longevity Study. Eur J Hum Genet 2006, 
14:79–84

15.  Chung WH, Dao RL, Chen LK et al. The role of genetic variants 
in human longevity. Ageing Res Rev 2010, 9(Suppl 1):67–78

16.  Khabour OF, Mesmar FS, Alatoum MA et al. Associations of 
polymorphisms in adiponectin and leptin genes with men's lon-
gevity. Aging Male 2010, 13:188–193

17.  Kolovou G, Stamatelatou M, Anagnostopoulou K et al. 
Cholesteryl ester transfer protein gene polymorphisms and 
longevity syndrome. Open Cardiovasc Med J 2010, 4:14–19

18.  Panza F, Solfrizzi V, D' Introno A et al. Angiotensin I converting 
enzyme (ACE) gene polymorphism in centenarians: different 
allele frequencies between the North and South of Europe. Exp 
Gerontol 2003, 38:1015–1020

19.  Mora M, Perales MJ, Serra-Prat M et al, Ageing Study Group. 
Aging phenotype and its relationship with IGF-I gene promoter 
polymorphisms in elderly people living in Catalonia. Growth 
Horm IGF Res 2011, 21:174–180

20.  Kleindorp R, Flachsbart F, Puca AA et al. Candidate gene study 
of FOXO1, FOXO4, and FOXO6 reveals no association with 
human longevity in Germans. Aging Cell 2011, 10:622–628

21.  Soerensen M, Thinggaard M, Nygaard M et al. Genetic varia-
tion in TERT and TERC and human leukocyte telomere length 
and longevity: a cross-sectional and longitudinal analysis. Aging 
Cell 2012, 11:223–227

22.  Mustafina OE, Nasibullin TR, Érdman VV et al. Association 
analysis of polymorphic loci of TP53 and NFKB1 genes with 
human age and longevity. Adv Gerontol 2011, 24:397–404

23.  Tsai MY, Li N, Sharrett AR et al. Associations of genetic vari-
ants in ATP-binding cassette A1 and cholesteryl ester transfer 
protein and differences in lipoprotein subclasses in the multi-
ethnic study of atherosclerosis. Clin Chem 2009, 55:481–488

24.  Kolovou GD, Anagnostopoulou KK, Daskalopoulou SS et al. 
Clinical relevance of postprandial lipemia. Curr Med Chem 
2005, 12:1931–1945

25.  Arai Y, Hirose N. Aging and HDL metabolism in elderly people 
more than 100 years old. J Atheroscler Thromb 2004, 11:246–252

26.  Kolovou G, Kolovou V, Vasiliadis I et al. The Frequency 
of 4 Common Gene Polymorphisms in Nonagenarians, 
Centenarians, and Average Life Span Individuals. Angiology 
2013



ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΜΑΚΡΟΖΩΙΑΣ 27

© 2014 Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης

42.  Sen R, Baltimore D. Inducibility of κ immunoglobulin enhanc-
er-binding protein Nf-κB by a post-translational mechanism. 
Cell 1986, 47:921–928

43.  Mitch WE, Price SR. Transcription factors and muscle cachexia: 
is there a therapeutic target? Lancet 2001, 357:734–735

44.  Lee MY, Wang Y, Vanhoutte PM Senescence of cultured porcine 
coronary arterial endothelial cells is associated with acceler-
ated oxidative stress and activation of NFkB. J Vasc Res 2010, 
47:287–298

45.  Pacifico F, Leonardi A. NF-kappaB in solid tumors. Biochem 
Pharmacol 2006, 72:1142–1152

46.  Leychenko A, Konorev E, Jijiwa M et al. Stretch-induced hyper-
trophy activates NFkB-mediated VEGF secretion in adult car-
diomyocytes. PLoS One 2011, 6:e29055

47.  Pahl HL. Activators and target genes of Rel/NF-kappaB tran-
scription factors. Oncogene 1999, 18:6853–6866

48.  Helenius M, Hanninen M, Lehtinen SK, Salminen A. Changes 
associated with aging and replicative senescence in the regu-
lation of transcription factor nuclear factor-kappa B. Biochem
J 1996,  318:603–608

49.  Korhonen P, Helenius M, Salminen A. Age-related changes in 
the regulation of transcription factor NFkappa B in rat brain. 
Neurosci Lett 1997, 225:61–64

50.  Adler AS, Sinha S, Kawahara TL et al. Motif module map reveals 
enforcement of aging by continual NFkB activity. Genes Dev 
2007, 21:3244–3257

51.  Wang X, Lu P, Xu L et al. Updated meta-analysis of NFkappaB1 
-94ins/Delattg promoter polymorphism and cancer risk based 
on 19 case-control studies. Asian Pac J Cancer Prev 2011, 12: 
2479–2484

Ημερομηνία Υποβολής 10/09/2013
Ημερομηνία Έγκρισης 27/11/2013


	Athirosklirosi 1o-14


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


