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Por quePor que
envelhecemosenvelhecemos

biologicamente?biologicamente?

Algumas teorias tentam

explicar...
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Teorias evolutivasTeorias evolutivas

ACÚMULO DE MUTAÇÕES: as mutações propiciam maior

chances de bons resultados no processo de

seleção natural, que determina que os mais aptos

sobrevivem, mas a longo prazo podem ser danosas

ao ser humano.

 
PLEIOTROPIA ANTAGONISTA: há genes que são

benéficos ao ser humano em determinadas fases da

vida, mas que se tornam nocivos em outras.

 

SOMA DESCARTÁVEL: há manutenção de células do

corpo para assegurar a reprodução, mas que se

tornam descartáveis na etapa pós-reprodutiva.
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Teorias moleculares-Teorias moleculares-
  celularescelulares

ERRO CATASTRÓFICO: ocorre pelo acúmulo de erros

na síntese proteica.

MUTAÇÕES NAS CÉLULAS SOMÁTICAS: danos

moleculares provocados por infecções, por

exemplo, acumulam-se no DNA.

 

PROCESSO DE ENVELHECIMENTO CELULAR: aumento do

número de células que sofrem estresse ou que

possuem telômeros – extremidades dos cromossomos

que evitam o desgaste do DNA - cada vez mais

curtos.
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Teorias moleculares-Teorias moleculares-
  celularescelulares

RADICAIS LIVRES: as reações celulares produzem

substâncias oxidativas que aceleram o

envelhecimento porque causam danos nos lipídios

(gorduras), proteínas e no DNA.

 
GLICOSILAÇÃO/LIGAÇÕES CRUZADAS: é o acúmulo de

carboidratos (açúcares) na superfície de

proteínas e lipídios (gorduras). Os produtos

dessa reação química nas proteínas da matriz

extracelular (fluído presente entre as células)

aceleram o processo de envelhecimento,

 
MORTE CELULAR: provocada por

eventos genéticos como lesão

celular.
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Teorias sistêmicasTeorias sistêmicas

NEUROENDÓCRINA: alterações no controle do

equilíbrio do sistema neuroendócrino provocam

mudanças fisiológicas.

 
NEUROENDÓCRINA- IMUNOLÓGICA: o declínio do

sistema imune somado ao envelhecimento, aumentam

as chances de desenvolver doenças autoimunes

 
RITMO/ VELOCIDADE DA VIDA: Há um potencial de

energia para o metabolismo de cada organismo

vivo. "Viva rapidamente e morra jovem" 

 



Quer saber mais sobre esseQuer saber mais sobre esse
tema?tema?

Leia o Artigo:Leia o Artigo:
  

Biologia do envelhecimento: teorias,Biologia do envelhecimento: teorias,

mecanismos e perspectivas.mecanismos e perspectivas.
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Link na descrição do post



Gostou do conteúdo?Gostou do conteúdo?

Confira nossa página com informaçõesConfira nossa página com informações
novas todos os dias!novas todos os dias!

Compartilhe nos storiesCompartilhe nos stories
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