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Väistämätön vanhuuskuolema
Vanhuus ei ole sairaus. Vanheneminen ja kuolema
ovat seurauksia evoluutiossa hyvin menestyneiden biologisten mekanismien myöhäisvaikutuksista. Monet onnistuneelle yksilönkehitykselle
välttämättömät valvonta-, säätely- ja korjausjärjestelmät ovat suvunjatkamisen jälkeen evoluution valintapaineiden ulottumattomissa ja muuttuvat myöhemmällä iällä epätarkoituksenmukaisiksi. Tämä johtaa solutason vanhenemiseen
ja solujen uusiutumiskyvyn katoamiseen. Siten
ikääntyvät kudokset ovat lisääntyvässä määrin
alttiita vanhenemiseen liittyville kroonisille taudeille, joista suurimman osan muodostavat sydän- ja verisuonitaudit, aivohalvaukset, syöpä
sekä dementia. Tilastollinen tarkastelu osoittaa
kuitenkin, että kaikkien näiden sairauksien eliminointi tuottaisi vain noin 15 lisävuotta elinaikaan.
Hoitojen kehittyessä käy yhä useammin niin, ettei patologi kykene tekemään mitään täsmällistä
tautidiagnoosia yleisesti kuihtuneelle vanhusvainajalle. Tätä kuvaamaan on ryhdytty käyttämään
termiä hauraus-raihnaus-oireyhtymä. Vanhassa
kuolinsyynimistössä oli diagnoosi marasmus senilis, mutta se poistettiin vakaassa uskossa, että
modernit menetelmät löytävät aina yksiselitteisen syyn elämän päättymiselle.
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suo-

men Akatemia järjestivät helmikuussa 2014
konsensuskokouksen, jonka teema oli vanhuuskuolema. Kokouksen paneelin konsensuslausuma julkaistiin myös Aikakauskirja Duodecimissa (1). Tämä katsaus perustuu kokouksen taustamateriaalina esitettyyn tekstiin (2).
Perustutkimuksen alueella on otettu vanhenemisen biologian ymmärtämisessä merkittäviä edistysaskeleita. Eräs tärkeä lähtökohta
on ollut alun perin varsin kiistelty ”Hayflickin
limit”. Tämä somaattisten solujen rajallisen

elämän sääntö on peräisin vuodelta 1962, jolloin Philadelphian Wistar-instituutin tutkijat
Leonard Hayflick ja Paul Moorhead osoittivat, kuinka noin 50 jakautumiskerran jälkeen
ihmisen sikiön keuhkofibroblastiviljelmät
pysähtyvät peruuttamattomasti, degeneroituvat ja kuolevat (3). Ainoa tapa välttyä tältä
kohtalolta on pahanlaatuinen transformaatio
eli muuntuminen syöpäsoluksi, joka kykenee
loputtomaan jakaantumiseen. Kuluneiden
vuosien aikana syöpätutkimuksen saavutukset
ja vanhenemisen solutason mekanismit ovat
monin tavoin kietoutuneet kasvun ja erilaistumisen säätelyn ymmärtämiseen. Tästä voi
vakuuttua, kun vertaa syövän kasvun tunnusmerkit läpikäyvää Hanahan ja Weinbergin
maineikasta katsausta vuodelta 2000 (4) ja
sen päivitettyä versiota (5) juuri ilmestyneeseen Lopez-Otinin ym. hienoon ja, uskoakseni vastaavaan arvostettuun asemaan päätyvää,
ikääntymisen biologiaa käsittelevään katsaukseen (6).
Lopez-Otinin ym. katsauksessa ikääntymisen tunnusmerkit on jaoteltu yhdeksään
ryhmään, jotka kattavat vallitsevien ikääntymisteorioiden oleelliset komponentit. Tekijät
olivat myös asettaneet nämä keskinäisiin riippuvuussuhteisiin termein ”primaariset, antagonistiset ja integroidut” vanhenemisen tunnusmerkit (6). Tutummin ne voidaan nähdä
järjestyneinä yleispatologian perinteisten tautimekanismien hyökkäys–puolustus–korjausakselille kuten heiltä lainatussa KUVASSA 1 on
tehty.

Elämän uhkaajat:
sisäiset ja ulkoiset hyökkääjät
Elävä organismi on jatkuvasti alttiina monenlaisille vaurioittaville tekijöille – sekä sisäsyntyisille virheille että stressin, ympäristön ja
mikrobien aiheuttamille. Ne edustavat selvästi
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KUVA 1. Eri ikääntymisteorioiden keskinäiset riippuvuussuhteet. Muokattu Lopez-Otin ym. katsausartikkelista
(6). Yhdeksän yleisintä ikääntymisteoriaa on ryhmitelty kolmeen hierarkkisesti toisiaan seuraavaan ryhmään.
Ylin edustaa ulkoisten ja sisäisten hyökkääjien elävälle organismille aiheuttamaa, jokseenkin tasaisena läpi
elämän jatkuvaa stressiä. Toisessa ryhmässä on yleispatologisten puolustusreaktioiden seurauksia, jotka ovat
välttämättömiä sukukypsän yksilön kehitykselle. Jatkuessaan myöhemmällä iällä ne muodostuvat haitallisiksi.
Kolmas ryhmä on edellisten integroitu lopputulos: vanhenemiseen ja vanhuuskuolemaan johtavat fysiologiset
mekasimit.

tietynlaista hyökkääjien aiheuttamaa riskivakiota, joka ei juuri muutu organismin iän
karttuessa. Sellaisia ovat tyypillisesti geno
min vaurioita aiheuttavat ympäristön mutageenit, happiradikaalit ja säteily sekä DNA:n
replikaation ja solunjakaantumisten virheet.
Jokaisessa solunjakautumisessa lyhentyvät
telomeerit mittaavat vääjäämättä aikaa riippumatta organismin iästä. Näin tekevät myös eri
syistä elämäntavoista ja ympäristöstä johtuvat
epigeneettiset muutokset genomin ohjauksessa sekä altistumiset mikrobihyökkäyksille.
Myös varsinaisten elämää ylläpitävien toimijoiden, proteiinien ja soluelinten, homeostaasin tasapaino edellyttää tarkkoja laatujärjestelmiä synteesin, rakenteen ja hajoituksen osalta.
Kaikkiin kertyy ajan myötä virheitä, jotka ovat
useimpien ikääntymisteorioiden pohja.

Evoluution vastaus:
puolustus ja korjaus
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Varsinainen vanhenemisen biologia alkaa, kun
tarkastellaan elimistön puolustusreaktioita
syntyneitä vaurioita kohtaan. Päinvastoin kuin
tasaisena uhkana olevat hyökkääjät, ne ovat
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voimakkaasti valikoituneet takaamaan elämän
jatkumisen kannalta ratkaisevan lisääntymisen onnistumisen. Tämä evoluutiopaineissa
kaiken muun syrjäyttävä päämäärä on johtanut käsitteeseen ”antagonistinen pleiotropia”.
Se kuvaa tilannetta, jossa samat mekanismit
muuttuvatkin myöhemmällä iällä vastakohdakseen ja näyttävät selittävän vääjäämättömän vanhenemisen tyypilliset piirteet. Ne
myös yhdistävät eri ikääntymisteoriat ymmärrettävällä tavalla (7, 8).
DNA-vauriovaste (DDR). Yksittäisen solun tasolla esimerkki tästä ovat jokaisessa
solusyklissä käynnissä olevat DNA:n korjaus
mekanismit, joiden tehtävänä on varmistaa,
että tytärsolut perivät kaikin puolin toimintakykyisen mutkikkaan koneistonsa. Menetelmänä on pysäyttää solusyklin eteneminen lukuisten tarkistuspisteiden kohdalla ja käynnistää korjaus, jonka onnistuminen on edellytys
seuraavalle etapille siirtymiselle (9). Jos vaurio on liian suuri korjattavaksi, sykli pysähtyy
peruuttamattomasti niin sanotun senesenssivasteen seurauksena. Seurauksena voi lopulta
olla geneettisesti ohjelmoitu solukuolema eli
apoptoosi. Tämä ”DNA damage response”

(DDR) on replikaatiovirheille otollisissa nopeasti jakautuvissa sikiön ja kehittyvän yksilön
kudoksissa ensiarvoisen tärkeä suojamekanismi – ennen kaikkea DNA-vaurioiden aiheut
tamaa geneettistä epätasapainoa vastaan. Vaurioista johtuvat kromosomien katkos-fuusio
syklit ovat merkittävä vaara. Aiheuttaessaan
geneettistä epätasapainoa, joka voi johtaa joko
onko- ja suppressorigeenien toimintavirheisiin, ne voivat käynnistää pahanlaatuisen kasvun (10). Viimeinen salpa tällaisten muutosten seurausten tiellä ovat kasvuneston avaingeenit retinoblastooma (Rb) ja p53 (”guardian
of the genome”) (11). Nämä suojamekanismit
toimivat evoluution darwinistisella periaatteella ”parempi kuolleena kuin väärässä”, ja
menetetyn solun tilalle rekrytoidaan kantasolupoolista uusi. Järjestelmä on ymmärrettävästi soluvarantoja suunnattomasti tuhlaava,
kun ajatellaan virheettömään toimintaan tähtäävien tarkastuspisteiden moninaisuutta.
Puolustuksen tehokkuuden puolesta puhuvat syövän pienet esiintymisluvut lapsilla
ja nuorilla, kun taas iän karttuessa todennäköisyys, että viimeinenkin salpa mutatoituu
toimimattomaksi, lisääntyy ja näkyy kasvavana ilmaantuvuutena (12). Koe-eläinmalleissa
onkin geeniteknologian keinoin voitu osoittaa, kuinka tehostettu vauriokontrolli p53:n
aktiviteettia lisäämällä vähentää kasvainten
ilmaantuvuutta, mutta aikaistaa vanhenemista. Vastaavasti sammutettu p53:n-aktiivisuus
pidentää ikää, mutta päättää elämän säännönmukaisesti syöpäsolujen kasvuun (13). Aivan
kuten Hayflickin ja Moorheadin soluviljelykokeissa – vain syöpä on vaihtoehto vanhuuskuolemalle!
Energiatasapainon säätely. Suuriener
giaisen aktiivisen kasvun vaiheessa vaurioiden
mahdollisuus on lisääntynyt ja DNA-vauriovaste on välttämätön adaptiivinen etu, josta
hintaa maksetaan vasta myöhemmällä iällä.
Konkreettisena osoituksena energiansäätelyn
merkityksestä on paaston ja dieettirajoituksen
vanhenemista hidastava vaikutus, joka tulee
esiin laakamadosta kädellisiin saakka (14).
Mekanismina katsotaan olevan insuliinin ja
insuliinin kaltaisen kasvutekijän (IGF) eli
niin sanotun IIS-signaloinnin kompensato-

risesta estosta johtuva aineenvaihdunnan hidastuminen (15, 16). Sitä kautta ikääntymistä edistävät vauriot ja DNA-vauriovaste sekä
senesenssivaste vähenevät. Myöhemmin, kun
energiantuotanto heikkenee ja vanheneviin
kudoksiin kertyvien syklistä poistuneiden degeneroituvien tai apoptoottisesti kuolleiden solujen taakka
on lisääntynyt, liiallinen meta- Vain syöpä on
bolian hidastuminen muodos- vaihtoehto
tuu haitaksi ja vanhenemista vanhuusedistäväksi (17). Hyvin mata- kuolemalle!
lat IIS-signaloinnin tasot ovat
jopa embryoletaaleja, ja niiden
korjaaminen progeroidihiirimallissa IGF-1:n
suplementaatiolla voi estää ennenaikaista vanhenemista (18, 19).
Keskeinen säätelijä IIS-signaaliverkostojen
alavirrassa on mTOR (”mechanistic target of
rapamycin”). Se säätelee solukasvua ja proliferaatiota releen tavoin. Se kykenee varmistamaan, että ympäristön ravinne- ja amino
happotarjonta on riittävä eikä haittaavia stressitekijöitä, kuten esimerkiksi DNA-vaurio
vaste tai matalista energiatasoista kertovat
AMPK- ja sirtuiinisignaalit, ole häiritsemässä
(20). Sen muodostamat moniproteiinikompleksit mTORC1 ja mTORC2 ovat mukana
orkestroimassa käytännössä lähes kaikkea anabolista aineenvaihduntaa. Niinpä mTOR:n inhibitio rapamysiinin avulla asettaa säätelyverkoston säästöliekille ja saa koe-eläinmalleissa
aikaan dieettirajoitusta jäljittelevän elinajan pidentymisen (21). mTOR on myös tärkeä lyso
someja ja omia soluelimiä sulattavien auto
fagosomien säätelijä. Sen havainnot niiden lastista määrittelevät, onko soluelämässä omien
rakenteiden sulatusta edellyttävien säästöjen
vai energiavarastojen salliman aktiivisen kasvun aika (22, 23, 24).
Tulehdusreaktio. Kudostasolla seuraavat
taistelut vaurioilta puolustautumisen käydään
tulehdusreaktion keinoin. Esimerkiksi hyökkäävät mikrobit, infektioiden tai muiden vauriotekijöiden vahingoittamat solut ja kudoksiin kertyneet vieraat materiaalit herättävät
tulehdusreaktion evoluution aikana elämän
kollektiiviseen muistiin painuneiden mitä
moni
naisimpien rakenteiden stimuloimana. 1845
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Yhteisellä nimellä näitä kutsutaan patogeenitai vaurioassosioituneiksi molekyylirakenteiksi eli PAMPeiksi (pathogen associated molecular pattern) ja DAMPeiksi (damage associated molecular pattern) (25). Eläin- ja jopa
kasvimaailmassa vahvasti konservoituneet
solujen reseptorirakenteet tunnistavat tällaisia
kolmiulotteisia molekyylimalleja ja käynnistävät ensin ”luonnollisen immuniteetin” nimellä kulkevan primaarivasteen. Kasvikunnassa
ja primitiivisemmillä selkärankaisilla tämä
yhdistyneenä tehokkaaseen kudosten uudistumiskykyyn useimmiten riittääkin. Imettäväisillä on näistä aineksista kehittynyt paljon
monimutkaisempi, immuunijärjestelmän täsmäpuolustukseen saakka ulottuva yhteisvaikutusten verkosto, joka myös on äärettömän
tuhlaavainen kokonaisuus ajatellen siihen tarvittavan soluarsenaalin tuotantoa (26). Jo primaarivasteessa suuri osa puolustukseen osallistuvista soluista tuhoutuu, puhumattakaan
kehittyneestä adaptiivisesta immuunijärjestelmästä. Sen tulee olla valmiina tunnistamaan
jokainen vieras rakenne ja valjastaa hyökkääjän eliminoimiseen vain tähän tehtävään omistautunut joko spesifistä vasta-ainetta tuottava
tai tappavan tunnistusaseen omaava klonaalinen solujoukko. Siksi ei ole yllättävää, että
köyhyyteen ja huonoon hygieniaan liittyvät
toistuvat infektiot lyhentävät elinikää verottamalla puolustukseen tarvittavien hematopoieettisten kantasolujen reservejä (27).
Korjaus ja uudistuminen. Tulehdusreaktio
jättää aina jälkeensä eriasteista kudostuhoa,
joka on korjattava. Se tapahtuu käynnistämällä lähinnä pieniä verisuonia ympäröivien
sidekudoksen (kanta)solujen, myofibroblastien, kasvu. Näin vauriokohta korjaantuu ja
arpeutuu. Prosessi on tarkkaan säädelty siten,
että muun muassa toimimaton arpi jäisi mahdollisimman pieneksi ja kudoksen uudistuminen maksimoitaisiin (28). Eräänä keskeisenä
mekanismina on korjaavien myofibroblastien
”palauteinhibiittori” CCN1, joka pysäyttää solusyklin ja käynnistää senesenssivasteen (29).
Näin syklistä poistetut solut ovat metabolisesti
aktiivisia ja saavat aikaan runsaan inflammatoristen sytokiini/kemokiinien tuotannon, jota
kutsutaan nimellä SASP (senesenssiin asso-
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sioitunut sekretorinen fenotyyppi) (30). Siinä
on mukana myös sidekudosmatriksia hajoitta
vien metalloproteaasien tuotanto, joka sulattaa
liian arpikudoksen ja mahdollistaa kudosrakenteen ennallistamisen. Samanlainen kudostuho–tulehdus–korjaus–uudelleenmuokkaussäätelyketju, jossa akuutti SASP-vaste toimii
ratkaisevassa roolissa, on osoitettu myös uudistumiskykyisen parenkyymielimen, maksan,
osalta: kokeellisesti aiheutetun maksavaurion
korjautuminen estyi ja lopputulokseksi jäi kirroottinen arpi, jos SASP-vaste oli tehty toimimattomaksi (31). Tämä saattaa hyvin olla atavistista muistumaa evoluution kerrostumista,
joissa akuutin tulehdusreaktion ohjautuminen
menetetyn elimen täydelliseen uudistumiseen
on uhrattu imettäväiskudosten adaptiivisen immunipuolustuksen hyväksi (32). Vanhenevissa
kudoksissa kroonistuessaan SASPin ylläpitämä
proinflammatoorinen tila kuitenkin muuttuu
haitalliseksi ja johtaa lievään krooniseen tulehdukseen sekä lisääntyvään arpiatrofiaan.

Antagonistinen pleiotropia:
vanheneminen solutasolla
SASP ja inflammaging. Edellä sanotun perusteella voi jo hahmotella ikääntymiseen johtavan ”antagonistisen pleiotropian” ääriviivoja
(KUVA 2). Miltä tahansa kannalta tarkasteltuna
onnistuneen yksilönkehityksen takaavat puolustus- ja korjausmekanismit näyttävät johtavan samaan lopputulokseen, lisääntyvään
solutason senesenssivasteeseen. Genomin
virheettömän toiminnan kontrolli on ehdottoman välttämätöntä kehittyvän yksilön kannalta mutta jättää jälkeensä peruuttamattoman
senesenssivasteen syklistä poistamien solujen
taakan. Samoin ulkoisia tai sisäisiä hyökkääjiä vastaan suojaava eloonjäämisen edellytys,
tulehdus-immuunipuolustus, jättää jälkeensä
solutuhoa ja arpeutumista, joiden korjaus ylläpitää kudosrakenteen uudelleenmuokkaukseen liittyvää senesenssivastetta.
Myös sikiöajan valtavaan kudosten kasvuun
liittyvä solujakautumisten tarve on suunnattoman tuhlaavainen. Elinten morfogeneesi toteutuu suurelta osalta kuvanveistäjän keinoin:
muodon saavuttamiseksi senesenssivaste ja
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KUVA 2. SASP ja ”antagonistinen pleiotropia”. Solu
tason vanhenemiseen eli senesensiin liittyvä sekretoorinen fenotyyppi (SASP) ei ole nimestään huolimatta pelkästään vanhuuteen liittyvä. SASP-vaste
on sikiön morfogeneesin kannalta välttämätön apo
ptoottisten solujen poistaja. Se myös ohjaa akuutin
tulehdusreaktion uudistumisen suuntaan. Adaptiivisen immuunipuolustuksen kehittyessä ja puolustuskorjausmekanismien tuhlaavaisen kuormituksen seurauksena SASP-vaste kääntyy kroonisen tulehduksen
ja arpi
atrofian suuntaan ja on yhdessä kantasolu
kadon kanssa lopulta vastuussa ikääntymiseen liittyvästä toiminnallisesta alamäestä.

ohjelmoitu solukuolema poistavat tarpeettomat osat. Näin siis ”vanheneminen” alkaa jo
sikiöaikana. Tästä on osoituksena kudosten
muokkausprosessiin liittyvien senesenssimarkkereiden esiintyminen jo kohdunsisäisesti (33). Telomeerikellon armottomana mittaama jakautumisten määrä on rajallinen, joten
mitä suurempi on ollut koko elämänkaaren
kattava kantasolupoolien kulutustarve, sitä lähempänä edessä on tilanne, jossa uusiutumiskyky sammuu.
Ikääntymisen seurauksen myös immuunijärjestelmän yleinen teho (34) ja luonnollisen
immuniteetin kyky eliminoida senesenssi
vasteen syklistä poistamia soluja heikkenee
(30). Tuloksena on jatkuvasti kasvava osuus
proinflammatorisen SASP-fenotyypin soluja,
jotka ylläpitävät kytevää kroonista tulehdusreaktiota (7). Tämä puolestaan luo maaperää
monen kroonisen taudin, kuten ateroskleroosin, tyypin 2 diabeteksen ja metabolisen syndrooman sekä syöpien synnylle. Niitä kaikkia
voikin siis oikeastaan pitää ikään kuin vanhenemisprosessin komplikaatioina! Suoraa näyttöä senesenssivasteen pysäyttämien solujen
osuudesta vanhusfenotyypin taustalla on saatu
geneettisesti varhain ikääntyvässä hiirimallissa
(35). Tässä tutkimuksessa Baker ym. liittivät

p16Ink4a-senessenssimarkkeriin tuho-ohjelman, joka voitiin käynnistää aikuisiässä. Senesenssivasteen solujen osuus väheni odotetusti,
ja samoin vähenivät tyypilliset vanhuusfenotyypin piirteet sekä SASP-kemokiinituotanto.
Franceschi ym. (36) toivatkin kirjallisuuteen
termin inflammaging kuvaamaan iän mukana lisääntyvän lievän kroonisen tulehduksen
osuutta koko vanhenemisprosessissa. Aiheesta
on ilmestynyt useita erinomaisia katsauksia (6,
37).
Kantasolukato. Yhteinen epäsuora seuraus
universaalista senesenssivasteesta, tehokkaan
tulehdus- ja immuunipuolustuksen ylläpidosta sekä jatkuvasti uusiutuvien kudosten
tasapainosta, on tarve varmistaa korvaavien
solujen tuotanto. Tämä tapahtuu kantasolujen
epäsymmetrisen jakaantumisen kautta siten,
että tuloksena on reserviin jäävä kantasolu
ja toimintaa korvaamaan erilaistuva, yleensä
vain muutaman kerran jakautumaan tarkoitettu solu. Evoluution valintapaineet ovat vuosi
miljoonien aikana varmistaneet, että suvun
jatkamiseen kykenevän yksilön tuottamiseen
kantasolureservit varmasti riittävät, mutta sen
jälkeinen elinajan määräytyminen on luonnonvalinnan ulottumattomissa.
Myös kantasoluihin kertyy somaattisten
solujen lailla vaurioita. Niillä näyttäisi kuitenkin olevan eräänlainen lyhyen tähtäimen
osittainen pelastautumisohjelma, jonka avulla
ne kykenevät jakautumaan epäsymmetrisesti (38) siten, että vaurioituneet soluelimet
ja mutaatioiden vanhentamat mitokondriot
(39) joutuvat voittopuolisesti erilaistuvalle
tytärsolulinjalle, jonka elämänkaari on lyhyt.
Näin myös vaurioiden toiminnallinen haitta
on vähäisempi. Mitokondrioiden toimintahäiriö merkitsee kuitenkin iän mukana vähitellen
kumuloituvaa toimintakyvyn ja energiatuotannon heikentymistä, sillä metabolian, ravinteiden saannin ja kasvun säätelyn signaaliverkostot muodostavat kiinteästi toisiinsa kytkeytyneen, koko organismin homeostaasin ylläpitojärjestelmän (40). Lieväasteisena ympäristön
hyökkääjistä koituva stressi ja mikrovauriot
pitävät yllä mitokondrioiden lievää happiradikaalien (ROS) tuotantoa; ollaan kuin valmiusasemissa jatkuvasti tarvittavien kompen-
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satoristen korjausprojektien käynnistämistä
varten. Hallittu ROS-tuotanto (mitohormesis) olisi näin nähtynä jopa eräs elämän tärkeä
edellytys (41). Kun mitokondrioiden vauriot
kuitenkin vähitellen kertyvät, happiradikaalien
tuotanto lisääntyy epätarkoituksenmukaiseksi
ja muodostuu ikääntymistä edistäväksi haitaksi muun muassa inflammasomiaktivaation ja
kroonistuvan tulehdusreaktion myötävaikuttajana (42).
NF-kappaB – ratkaiseva toimija. Keskeinen toimija inflammaation, DNA-vaurioresponssin, onkogeeniaktivaation ja ympäristön
stressitekijöiden käynnistämän senesenssivasteen herättämisessä on NF-kappaB-transkriptiotekijä (43). Se osallistuu myös aivorungon
vitaaleja toimintoja säätelevien tumakkeiden
tasolla elimistön kollektiivisten puolustusjärjestelmien synkronointiin (44). Tämä tapahtuu paikallisesti tuotettujen sytokiinien/
kemokiinien välittämänä, ja tavoitteena on lisäenergian käyttöönotto kudosten katabolian
kautta sekä kuumereaktion aikaansaaminen
puolustuksen ja uudistumisen tehostamiseksi.
Merkittävin välittäjäaine tässä on kroonisissa
tulehdus- ja syöpätilanteissa aiheuttamansa
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kakeksian vuoksi kakektiiniksi nimetty tuumorinekroositekijä (TNF) sekä interleukiinit 1 ja 6 aluksi. Kudosmakrofageissa TNF:n
transkription käynnistäjä on NF-kappaB. TNF
välittää veriteitse viestin hypotalamukseen,
joka toteuttaa systeemiset vaikutukset keskeisimmän kasvun, lisääntymisen ja aineenvaihdunnan säätelyssä. Hypotalamuksessa on oma
senesenssivasteesta vastaava järjestelmänsä,
jossa makrofagien tilalla toimii mikroglia (45).
Hypotalamuksen neuroneilla on dendriittiset
yhteydet aivo-veriesteen ulkopuolelle (46), joten ne kykenevät reagoimaan hypotalamuksen
omien, iän mukana vanhenneiden tai vaurioituneiden solujensa TNF-viestien lisäksi myös
koko organismin tuottamille signaaleille. Seurauksena on vanhetessa lisääntyvänä näkyvä
mikroglian solujen NF-kappaB-aktivaatio, joka
vaikuttaa hypotalamuksen neuroneihin estämällä gonadotropiinia vapauttavan hormonin
(Gn-RH) eritystä ja sentraalista neurogeneesia
(44). Akuuttien tulehdusten, kudosvaurioiden
ja ravinnon puutteen indusoimana tällainen
keskushermoston vaste, joka vähentää panostusta muun muassa lisääntymiseen ja kasvuun,
on selvästi adaptiivinen etu, joka kuitenkin

kroonistuessaan muodostuu kudosten vanhenemista edistäväksi. Niinpä hypotalamuksen
NF-kappaB-aktivaation esto eliminoimalla
mikrogliasoluista sen spesifinen laukaisija
IKK-beeta vähensi myös systeemisen ikääntymisen mittareina käytettyä kognitiivista rap
piota, lihasheikkoutta, osteopeniaa ja kollageenin degeneraatiota sekä neuronikatoa (44).

Vanhuuskuoleman ohjelma
Elintavoista, ammatista ja ympäristöstä riippuen elinjärjestelmän kohtaamat hyökkäykset
näyttävät siis johtavan paitsi paikalliseen myös
sentraalisesti koordinoituun vasteeseen hypotalamuksen immuno-inflammatorisen ja neuroendokriinisen integraation kautta (KUVA 3).
Tämä auttaisi ymmärtämään ikääntymisen
tutkijoita kauan haastaneen kysymyksen siitä, miten prosessi voi kohdata koko elimistöä
siinä määrin stereotyyppisesti, että se on jo
ansainnut oman terminsä hauraus-raihnausoireyhtymä (HRO tai gerastenia, engl. frailty)
(47, 48). Keskushermoston ja hypotalamuksen rooli potentiaalisena koko organismin
ikääntymisen säätelijänä on ollut kauan esillä
(49). Eri malliorganismeissa on voitu suoraan
osoittaa, kuinka ravinnon saantia ja ympäristön stressisignaaleita rekisteröivät neuronit
voivat säännellä yksilön ikääntymistä. Tämä
hypotalaaminen ”master switch” on koko organismin eloonjäämisen kannalta epäilemättä
aivan keskeisessä asemassa vakavien tulehdusten, kudosvaurioiden tai stressitilanteiden
vaatimien metabolisten adaptaatioiden aikaansaamiseksi. Pitkään jatkuvat vaikeat tautitilat, kuten syövät tai kroonisten tulehdusten
seurauksena ilmenevät TNF-välitteinen ja IL1-välitteinen kakeksia ja anoreksia, ovat massiivisia esimerkkejä näiden sytokiini-neuro
peptidisignaaliteiden voimasta (50). Iän mukana jäytävän vanhenevien kudosten SASPautomatiikan lopputulos on mekanismiltaan
ja ilmiasultaan samankaltainen, ja siksi se on
myös ehkä konkreettisin malli antagonistisesta
pleiotropiasta, jossa elämän katkeamattoman
ketjun kannalta välttämättömät puolustusmekanismit muuttuvat vastakohdikseen myöhemmällä iällä.

Hypotalamuksen sentraalisen pääkatkaisijan rooliin sopisi multifunktionaalinen mikroglia, joka lukee paitsi periferian tilaa kuvaavat signaalit myös omasta ja koko keskushermoston tilasta kertovat viestit (45). Näin voisi
kuvitella, että tässä kriittisessä risteyskohdassa
summautuvat molemmat, ja siksi juuri hypotalamuksessa voi syntyä tilanne, jossa kriittisen solupopulaation telomeerikello ensimmäisenä pysähtyy ja jonka seuraus on elämän
vitaalifunktiot sammuttava vanhuuskuolema.
Näin ajatellen vanhuuskuolema on nähtävä
luonnollisena osana ihmisen fysiologiaa, joka
päättää yksilön elämän universaalin geneettisen partituurin loppusoittoon. Lääkärin
tehtävä on etsiä vastauksia vanhenemisprosessin komplikaatioina esiintyvien kroonisten
tautien ehkäisyyn ja hoitoon niin, että ideaalisessa hyvinvointiyhteiskunnassa jokainen
elämänkaari voisi toteutua mahdollisimman
täytenä koko komeudessaan (51). ”Ikähaitari”
muuttuisikin pyramidista obeliskiksi!

Lopuksi
Elämä kaikissa muodoissaan on geneettisen
ohjelman toteuttamaa antientropiaa. Sen vuosimiljoonien aikana seuloutuneet ohjelmat
kykenevät muuttamaan ainehiukkaset ja molekyylit järjestyneeksi kokonaisuudeksi, jonka
tuloksena on harmonisesti itseään toistava organismi. Ohjelma joutuu taistelemaan suurin
energiapanostuksin jatkuvaa termodynaamiseen tasapainoon pyrkivää entropiaa vastaan.
Elämän voitto on suvun jatkamiseen kykenevän yksilön kehittyminen. Solutason senesenssi ja kuolema ovat välttämättöminä tekijöinä mukana tämän voiton aikaansaamisessa.
Ne jatkavat kuitenkin myös myöhemmällä iällä entropian vääjäämättömäna viikatemiehenä,
koska elämän ainoa tuki – evoluution kekseliäs
runsauden lähde – on peruuttamattomasti ehtynyt. Kliininen kuolema on virstanpylväs tässä prosessissa eikä ole väistettävissä (52).
EERO SAKSELA, emeritusprofessori
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Summary
Inevitable senile death
Many systems essential to ontogenesis become inappropriate in later life, leading to the ageing of cells and
loss of regenerative capacity. Ageing tissues are thus increasingly susceptible to chronic diseases associated
with ageing. Upon statistical analysis, the elimination of these diseases would bring about only approximately
15 additional years to the life expectancy. With developing therapies, the making of a precise disease diagnosis
upon the eventual death will become increasingly difficult, whereby the term frailty syndrome is utilized.
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