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ΣΥΣΧEΤΙΣΗ ΜΙΤΟΦΑΓΙΑΣ – ALZHEIMER
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Μιτοφαγία είναι μία δυναμική διαδικασία κυτταρικής αυτοφαγίας που οδηγεί στην επιλεκτική
μετακίνηση των μιτοχονδρίων. Λαμβάνει χώρα όταν μερικά μιτοχόνδρια γίνονται ελαττωματικά
εξαιτίας κυτταρικής βλάβης ή λόγω οξειδωτικού στρες.

Είναι μία διαδικασία “κλειδί” για την κατάσταση υγείας του κυττάρου. Προωθεί την ανανέωση των
μιτοχονδρίων (steady state turnover) και προλαμβάνει τη συσσώρευση μη λειτουργικών
μιτοχονδρίων. Επίσης, είναι απαραίτητη για τη ρύθμιση του αριθμού των μιτοχονδρίων ανάλογα
με τις μεταβολικές ανάγκες του κυττάρου.

Η νόσος Alzheimer είναι μία χρόνια νευροεκφυλιστική νόσος, η οποία συνήθως αρχίζει με
αργούς ρυθμούς και επιταχύνεται με τα χρόνια. Είναι (ακόμα) μη θεραπεύσιμη.

Αποτελεί το 60% περίπου των περιπτώσεων Άνοιας. Συνήθως, η νόσος εντοπίζεται σε
ανθρώπους άνω των 65 ετών αν και μπορεί να εμφανιστεί πολύ νωρίτερα, η ταχύτητα εξέλιξης
μπορεί ναι ποικίλει. Το συνηθέστερο αναγνωρισμένο σύμπτωμα είναι η δυσκολία στην
επαναφορά στη μνήμη πρόσφατων γεγονότων. Με την εξέλιξη της ασθένειας τα συμπτώματα
περιλαμβάνουν σύγχυση, οξυθυμία, επιθετικότητα, ταλάντευση διάθεσης, διακοπή ομιλίας.
Βαθμιαία οι σωματικές λειτουργίες εξασθενούν οδηγώντας τελικά στο θάνατο.
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Πρόσφατη διεθνής συνεργασία μεταξύ ερευνητικών ινστιτούτων απέδειξε ότι η νόσος Alzheimer
έχει τις ρίζες της στα δυσλειτουργικά μιτοχόνδρια.

Πιο συγκεκριμένα, οι έρευνες του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας της
Κρήτης και η Ιατρική του ιδίου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του
Εθνικού Ινστιτούτου Γήρανσης.(ΝΙΑ) των Ηνωμένων πολιτειών, των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας
των ΗΠΑ και του Πανεπιστημίου του Όσλο (Νορβηγίας) έδειξαν ότι η διαδικασία της μιτοφαγίας
υπολειτουργεί στους ασθενείς με Alzheimer.
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Όταν το σύστημα καθαρισμού δε λειτουργεί σωστά, θα υπάρξει συσσώρευση
ελαττωματικών μιτοχονδρίων στα εγκεφαλικά κύτταρα, λέει ο νευρολόγος Vilhelm Bogr.
Και αυτό μπορεί να είναι πραγματικά επικίνδυνο...

Συμπερασματικά, η εξέλιξη αυτή είναι συναρπαστική, ωστόσο θα μπορούσαν να
περάσουν χρόνια πριν ανακαλυφθούν θεραπείες επιδιόρθωσης της μιτοφαγίας στους
ανθρώπους. Αυτό ενδεχομένως θα σήμαινε έναν νέο τρόπο για την πρόληψη ακόμη και
για τη θεραπεία της νόσου Alzheimer!


