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IDENS TANN: Forskere ser på flere metoder for å kunne behandle aldring. Foto: Getty Images

Slik skal forskerne bremse
aldring

Med en ny medikamentgruppe vil forskere fjerne cellene
som gjør oss gamle og syke.
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 For abonnenter

- Om du kjenner historien om Drakula: Hvis jeg gir en gammel mus blodet til en
ung mus, så kan vi få den gamle musen til å leve lengre, ha bedre hukommelse,
bedre muskler og muligens færre senesente celler (direkte oversatt «aldrende
celler» journ anm).

Det sier aldersforsker og førsteamanuensis Evandro Fei Fang ved UiO og Ahus
til Nettavisen.

- Det er kanskje ikke etisk riktig nå, men det viser at det er mange spennende ting
som skjer. Noen av de spennende tingene kan kanskje være rimelige og
tilgjengelig for eldre som ønsker å ha en sunn kropp og mentalt skarp hjerne.
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For de fleste av oss har vel et ønske om å leve lenge og godt; å kunne holde oss
spreke og slippe alle ulempene som følger med det å bli eldre.

Fra tidenes morgen har vi lett etter «ungdomskilden», og den synes jo å stadig
komme litt nærmere. Forskningen på hvordan vi kan holde oss spreke lenger er
«hot topic» når vi vet at eldrebølgen kommer.

Gerontolog Aubrey de Grey mener faktisk at den første personen som blir 1000
år allerede er født. Er du av det litt mer skeptiske slaget, så er det kanskje lettere
å tro Stuart Kim ved Stanford University, som mener en av oss som allerede
vandrer jorden blir den første til å blåse ut 200 kakelys? Det uttalte den
pensjonerte forskeren til NRK i 2017.

Celler som ikke dør

- Om du er rik eller om du er fattig - om du er kongen av Danmark eller Norge så
vil du få rynker en dag, sier Fang til Nettavisen.

Alderen innheter oss alle, men fordelen til kongefamilier flest er at mye er
tilrettelagt for at det skal gå litt saktere. Rynkene dukker kanskje opp litt raskere
hos oss andre.

En grunn til det handler om telomerer og celledeling.

I enden på kromosomene våre sitter telomerene, og hver gang cellen deler seg, så
forkortes telomeren. Etter hvert som vi blir eldre vil cellene i kroppen ha delt seg
en rekke ganger og telomerene har blitt mye kortere – også hos kongefamilien.

Telomerlengde er med det en markør for aldring, men samtidig påvirkes de også
av andre faktorer, som livsstil, miljø og medfødt sykdom, og derfor kan den
biologiske alderen din være høyere enn den kronologiske.

Når telomerene er helt korte, så vil mange av cellene dø.

Les også
Kreftforskere har klødd seg i hodet i 40 år. Så kom
gjennombruddet

https://www.nettavisen.no/5-95-201866
https://futurism.com/aging-expert-person-1000-born
https://www.nrk.no/viten/tror-verdens-forste-200-aring-er-fodt-1.13413709
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Noen gjør imidlertid ikke det. De blir bare liggende i en slags dvale de aldri
våkner fra, og det er det som kaller senesens. Disse cellene lever altså, men de
har sluttet å dele seg.

- Hvis jeg spiller fotball og benet mitt skades, så vil det, når jeg er ung, enkelt
heles. Det er fordi hudcellene og bencellene i kroppen deler seg raskt – fra en til
to til fire, forklarer Fang, som også driver No-Age, et nettverk for forskere som
jobber med forskning på sunn aldring

- Men når du blir eldre så slutter cellene å vokse – de slutter å dele seg. Derfor tar
det lenger tid å lege skadene når vi er 60 eller 70.

FORSKER: Evandro Fei Fang forsker på aldring ved Ahus. Foto: Shuqing CAO

Det er to fordeler med at ikke alle cellene i kroppen deler seg like effektivt. En er
at celler må dele seg for å bli kreftceller. En annen er at etter en skade så slutter
repareringen av vevet på et punkt. Altså blir ikke et arr større enn det trenger.
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Men når mange celler helt slutter å dele seg, så kan de altså heller ikke bidra til å
reparere skader i kroppen i det hele tatt.

Vil du ha nyheter rett i innboksen 5 dager i uka?

epostadresse

Ja takk!

Vil fjerne aldrende celler

Og det viser seg at disse gamle cellene kan føre til sykdom.

De kan, ifølge Lynne Cox ved Oxford, være dårlig nytt for hele kroppen. Cellene
sender nemlig ut en rekke kjemikalier som kan bryte ned vev og øke
inflammasjonen i kroppen.

Derfor jobber forskere med senolytisk medisin. Medikamenter som målrettet
angriper de senesente cellene og sørger for at de likevel dør.

Håpet at man med en helt ny form for behandling kan unngå eller utsette en
rekke aldersrelaterte sykdommer.

- En annen medikamentgruppe kalles senomodifiserere eller «senomorfer»,
forklarer Cox til Nettavisen.

Hun forsker på cellulær senesens, og er også blant de internasjonale
medlemmene i No Age-nettverket som ledes av Fang.
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FORSKER: Lynne Cox ved Oxford University i England.

«Senomorfer» fungerer ved å endre oppførselen til de aldrende cellene som
ligger i dvale, tilbake mot en normal tilstand.

- Medikamenter som reduserer antall senesente celler eller som undertrykker den
negative aktiviteten til senesente celler, har fordeler for hele kroppen, fordi
senesente celler ser ut til å være den underliggende årsaken til en hel rekke med
aldersrelaterte sykdommer.

Hun ramser opp:

- Beinskjørhet, hjertesykdom, muskelsvakhet, nevrodegenerasjon (tap av
nerveceller journ.anm). Vi vet fra studier på mus at å injisere senesente celler i
unge mus kan føre til prematur aldring. Om bare immuncellene er gjort senesente
så kan det gi senesens i andre organer rundt i kroppen.

- Motsatt kan det å fjerne senesente celler, eller modifisere deres oppførsel, i stor
grad bedre den generelle helsen.

https://www.nettavisen.no/5-95-126984
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Bedre hukommelse hos demente

I dag har omkring 100.000 nordmenn en demenssykdom. Omkring 60 til 70
prosent av disse har Alzheimers sykdom, ifølge Folkehelseinstituttet. Demens er
en av sykdommene med klarest sammenheng med alder, og med årene vil
forekomsten øke kraftig, i takt med at vi blir stadig flere eldre i befolkningen.

Fangs hovedområde innen forskningen er Alzheimers sykdom. Han viser til en
studie fra 2019, der amerikanske forskere gjorde et forsøk der de tester musens
hukommelse i et basseng.

Et sted i bassenget, men under vann, så den ikke synes på avstand, er en
plattform musen vil forsøke å komme til. Etter at musen hadde funnet
plattformen én gang, så forskerne at den, etter behandling med senolytisk
medisin, fant veien dit igjen mye raskere enn uten slik behandling.

Kan leve lenger med diabetesmedisin

Forskningen på Senolytisk medisin er helt i startgropa, og det meste er gjort på
mus eller menneskeceller på et laboratorium.

Men Dr. Nir Barzilai ved Albert Einstein college of medicine i New York leder
prosjektet som har fått navn TAME (Targeting Aging with Metformin). Han
ønsker å behandle aldring slik vi behandler en sykdom.

Barzilai og hans kolleger fra en rekke forskningsinstitusjoner, håper Metformin,
som i er en godt brukt diabetes-medisin, også kan være en ungdomspille.
Medisinen som er brukt mot diabetes i 60 år, skal nemlig kunne ha en
senomorfisk effekt.

Les også
Slik lever Nicolai (34) for å bli eldgammel: Dette er en god
indikator på hvor lenge du kommer til å leve

Les også
Forskere har identifisert fire undergrupper av
Alzheimers sykdom

https://www.nettavisen.no/5-95-126984
https://www.fhi.no/nettpub/hin/ikke-smittsomme/demens/
https://www.nettavisen.no/5-95-233651
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Medikamentet er allerede vist å kunne øke livslengden hos rundorm med hele 57
prosent, og hos mus med seks prosent, ifølge Longevity Technology.

En studie fra 2014 fant faktisk også at pasienter med diabetes type 2 som går på
Metformin, lever lenger enn friske andre. Her trengs imidlertid mer forskning, og
nå skal altså en seks års klinisk utprøving med omkring 3000 mennesker i gang.

Testes mot covid-19

Cox er opptatt av forskningen på senolytisk medisin og covid-19. Ifølge henne er
det nemlig sett at senesente celler kan være en viktig årsak til at alder er en så
stor risikofaktor for alvorlig covid-19-sykdom.

Det er nemlig sett at det å bli kvitt disse cellene hos eldre mus med koronaviruset
gir høyere overlevelse.

- De blir testet i USA for covid, men jeg er overrasket over hvor vanskelig det er
å få meldingen videre ut om at senolytisk og senomorfisk medisin har stort
potensial i covid hos eldre, sier Cox, som legger til at mennesker med diabetes,
fedme og lav sosioøkonomisk status er assosiert med det å ha flere senesente
celler.

- Så alle menneskene som får det veldig dårlig med covid er nettopp de folkene
som er spådd å ha en høyere enn vanlig byrde med senesente celler, og som er
mest sannsynlig å ha fordeler av terapier som behandler senesens, sier Cox, som
generelt mener forskningen på senolytisk medisin får for lite oppmerksomhet.

Genredigering

Det er ikke bare senoterapi som er viktige forskningsområder på veien mot
lengre liv. Forskere snakker om ni eller ti kjennetegn på aldring, der korte
telomer og cellulær senesens er to av dem. Andre er blant annet epigenetiske

Les også
Nær døden-pasienter forteller: – Dette skjer når du dør

https://www.longevity.technology/worlds-first-anti-aging-trial-gets-green-light/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25041462/
https://www.nettavisen.no/5-95-133276
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endringer, at kommunikasjonen mellom cellene ikke er som den skal, at vi får
færre stamceller og skader på DNA-et vårt.

Nettavisen har tidligere blant annet skrevet om CRISPR, som er et
genredigeringsverktøy. Forskerne bak, Emmanuelle Charpentier og Jennifer A.
Doudna fikk nobelprisen i kjemi i fjor etter utviklingen av verktøyet, som også
har vært diskutert i Bioteknologirådet her hjemme.

- Med CRISPR kan man rette opp feil i menneskets gener som skjer på grunn av
alder. Man kan også sette inn nye genbiter og endre samspillet mellom ulike
genprodukter. Men endrer man for mye kan det få utilsiktede konsekvenser, har
nestleder i Bioteknologirådet, Kristin Solum Steinsbekk, advart.

- Det er allerede et vanskelig etisk spørsmål hva man kan tillate seg å gjøre på
mennesker, sier hun, og forteller at det også snakkes om å blande
stamcelleteknologi med CRISPR-teknologien.

NAD+

Selv jobber Fang med forskning på NAD+, et koenzym og lite molekyl som
finnes i alle cellene våre. NAD+ er også viktig i kampen mot de senesente
cellene, i tillegg til å være viktig for reparasjon av skader på DNA-et vårt.

Gjennom forskning på fruktfluer og rundorm, har han og kolleger sett at hos dyr
med et syndrom som gir tidlig aldring, så er det mindre NAD+. Med tilskudd var
de derimot både friskere og levde lenger, og tanken er at dette vil være tilfellet
både ved normal og sykdomsrelatert aldring.

Les også
Kreftformene som oftest rammer menn

https://www.nettavisen.no/biologi/alderdom/aldring/det-forste-mennesket-som-vil-leve-i-1000-ar-er-trolig-fodt-slik-vil-forskerne-kurere-aldring/f/5-95-122246
https://www.nettavisen.no/5-95-264371
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MOT ALDRING: Werner syndrom gir tidlig aldring, men Fang og kolleger har sett at
tilskudd av NAD+ hos fruktfluer og mus lever lenger og friskere. Foto: Sofie Lautrup
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Vi får i oss NAD+ gjennom maten, men det skal langt større doser til enn vi
klarer å spise.

Ungdomskilden?

De Grey, som mener vi kan bli 1.000 år er kontroversiell. Fang mener selv at de
som ønsker seg 200 år på jorda ikke bør være for optimistiske. Han er forsiktig
når han får spørsmål om ungdomskilden ligger i denne forskingen.

- Vårt ultimate mål er å gjøre folk fysisk sterke og mentalt skarpe. Om senolytisk
medisin kan bidra til det – det tror jeg. Men om det er nok, er jeg mer
konservativ rundt, sier han.

- Vi trenger en kombinasjon. Du må være fysisk aktiv - det kan ikke erstattes av
en eller to piller. Så må du ha et godt sosialt nettverk og gode familieforhold sier
han.

Men behandling, som senolytisk medisin eller tilskudd av NAD+, kan likevel ha
stor betydning – for enkeltmennesker og for samfunnet.

- Det har fordeler særlig for de som har alvorlig aldersrelatert sykdom. For andre
vil det også kunne ha fordeler, selv om de ikke er like dramatiske, sier Fang.

Selv har Fang og kolleger sett at NAD+ kan gi en økning i levealder på fem til ti
prosent.

- Det betyr at om man ville levd i 90 år, så kan man med medikamentene leve i
95 eller 99 år. Du vil ikke leve til du er 200 eller 500, som er konseptet rundt
ungdomskilden.

Og i mellomtiden er det nok i alle tilfeller mer å hente på mer tilgjengelige
metoder, som å bevege seg, pleie gode relasjoner og spise sunt. Det er noen
steder i verden at det er sett at innbyggerne lever uvanlig lenge. Områdene kalles

Les også
Omkring 100.000 nordmenn kan ha kols uten å vite det

https://www.nettavisen.no/5-95-291985
https://www.nettavisen.no/livsstil/i-fem-omrader-i-verden-blir-uvanlig-mange-over-100-ar-dette-har-de-til-felles/f/5-95-120567
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blå soner, og selv om de er spredt over hele verden, så har de som bor i disse
områdene noen ting til felles. Blant annet:

De spiser plantebasert, fiberrikt og uprosessert: mye belgfrukter, nøtter,
helkorn, grønnsaker og frukt

De har et moderat alkoholinntak

De er aktive

De er opptatt av storfamilien og å pleie relasjoner

https://www.nettavisen.no/livsstil/i-fem-omrader-i-verden-blir-uvanlig-mange-over-100-ar-dette-har-de-til-felles/f/5-95-120567

