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Ερευνητική οµάδα στην οποία 
συµµετείχαν και επιστήµονες 
από το Πανεπιστήµιο Monash 

της Μελβούρνης, πιστεύει ότι ανα-
κάλυψε ένα στοιχείο που αιτιολογεί 
γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερα 
χρόνια από τους άνδρες, σύµφωνα 
µε δηµοσίευσή της στο επιστηµονικό 
έντυπο Current Biology. Οµάδα ειδι-
κών από το εν λόγω πανεπιστήµιο 
και αυτό του Λάνκαστερ στη Μ.Βρε-
τανία µελέτησε δροσόφιλες (µύγες) 
επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον της 
στο µιτοχονδριακό DNA, την ενερ-
γειακή πηγή των κυττάρων. 

Η «ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ» 
ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

Τα µιτοχόνδρια κληροδοτούνται 
στους απογόνους µόνο από τη µη-
τέρα, ποτέ από τον πατέρα, άρα δεν 
υπάρχει τρόπος αποµάκρυνσης των 
µεταλλάξεων που καταστρέφουν τις 
προοπτικές των αρρένων απογόνων. 

Η διεθνής επιστηµονική οµάδα 
ανέλυσε τα µιτοχόνδρια 13 διαφορε-
τικών οµάδων αρσενικών και θηλυ-
κών δροσόφιλων. 

Τα µιτοχόνδρια, που ενυπάρχουν 
σχεδόν σε όλα τα ζωικά κύτταρα, µε-
τατρέπουν την τροφή σε ενέργεια για 
το σώµα. Όπως εξηγεί ο δρ Ντέµιαν 

Ντόουλινγκ από το Πανεπιστήµιο 
Monash, η παρατήρηση των εντό-
µων είχε ως αποτέλεσµα τoν εντο-
πισµό αναρίθµητων µεταλλάξεων 
εντός του µιτοχονδριακού DNA που 
επηρέαζαν το προσδόκιµο ζωής των 
αρσενικών εντόµων και την ταχύ-
τητα γήρανσής τους.  «Είναι ενδια-
φέρον ότι οι µεταλλάξεις αυτές δεν 
έχουν καµιά επίπτωση στα πρότυπα 
γήρανσης των θηλυκών εντόµων. 
Όλα τα ζώα έχουν µιτοχόνδρια και 
η τάση των θηλυκών να ζουν περισ-
σότερο από τα αρσενικά είναι κοινή 
µεταξύ πολλών διαφορετικών ζωι-
κών ειδών. Εποµένως, τα αποτελέ-
σµατα της µελέτης µας δείχνουν ότι 
οι µιτοχονδριακές µεταλλάξεις που 
ανακαλύψαµε προκαλούν γενικά τα-
χύτερη γήρανση των αρσενικών σε 
όλο το ζωικό βασίλειο», σηµειώνει ο 
ερευνητής. 

ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ
Οι επιστήµονες εικάζουν ότι αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρ-
χει εξελικτικός λόγος για να εντοπι-
στούν τα γενετικά ελαττώµατα που 
επηρεάζουν τα αρσενικά, επειδή τα 
µιτοχόνδρια µεταβιβάζονται από τα 
θηλυκά. «Αν συµβεί µια µιτοχονδρι-
ακή µετάλλαξη που επηρεάζει τον πα-

τέρα, όχι όµως και τη µητέρα, τελικά η 
µετάλλαξη αυτή θα περάσει απαρατή-
ρητη κατά τη διάρκεια της φυσιολογι-
κής επικράτησης των ειδών. Πολλές 
τέτοιες µεταλλάξεις έχουν συσσωρευ-
τεί στη διάρκεια των ετών και κάνουν 
κακό µόνο στα αρσενικά ζώα, αφήνο-
ντας τα θηλυκά ανεπηρέαστα», εξηγεί 
ο δρ Ντόουλινγκ. 

ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 
Ο δρ Τοµ Κιρκγουντ από το Πα-

νεπιστήµιο του Νιουκάσλ, ειδικός 
σε θέµατα γήρανσης χαρακτηρίζει 
τη µελέτη «ενδιαφέρουσα» και τονί-
ζει ότι αποκαλύπτει σηµαντικές πλη-
ροφορίες για τα µιτοχόνδρια και τις 
διαφορές µεταξύ αρσενικών και θη-
λυκών δροσόφιλων. 

«Γνωρίζουµε ότι τα µιτοχόνδρια 
είναι σηµαντικά για τη διαδικασία 
της γήρανσης σε αρκετά ζωικά είδη. 
Αλλά δεν πιστεύω ότι η παρατήρη-
ση αυτή εξηγεί γιατί οι γυναίκες ζουν 
πέντε µε έξι χρόνια περισσότερο από 
τους άνδρες. Θα πρέπει να συνεκτι-
µήσουµε και άλλους παράγοντες, 
όπως ο τρόπος ζωής και συµπεριφο-
ρικές παραµέτρους. Αλλά η µεγαλύ-
τερη διαφορά στη βιολογία είναι οι 
διαφορετικές ορµόνες µεταξύ των 
δύο φύλων», τονίζει.

∆ιπλάσιος από τον αναµενό-
µενο ήταν ο αριθµός προ-
σφύγων που ήρθαν στην 

Αυστραλία κατά τους τελευταίους 11 
µήνες, ζητώντας πολιτικό άσυλο. Το 
δε κόστος µεταφοράς και διαµονής 
τους σε κέντρα κράτησης, ξεπέρα-
σε - σύµφωνα µε δηµοσιογραφικές 
πληροφορίες - τα $70 εκατοµµύρια. 
Συγκεκριµένα το τηλεοπτικό δίκτυο 
9 αποκάλυψε ότι τα χρήµατα αυτά 
δαπανήθηκαν σε λεωφορεία, διαµο-

νή σε κέντρα κράτησης και αεροπο-
ρικά εισιτήρια για τους πρόσφυγες, 
καθώς και σε υπηρεσίες ανδρών 
ασφαλείας. Η Οµοσπονδιακή Κυ-
βέρνηση, σύµφωνα µε το εν λόγω 
τηλεοπτικό δίκτυο, είχε διαθέσει 
στον προϋπολογισµό κεφάλαια που 
θα κάλυπταν τα έξοδα µέχρι και για 
450 νέους πρόσφυγες τον µήνα. 
Στους πρώτους όµως επτά µήνες 
αυτού του χρόνου, έφθασαν στην 
Αυστραλία συνολικά 6,800 αιτού-

ντες άσυλο. Το κανάλι 9 αποκάλυψε 
ότι δαπανήθηκαν µέχρι στιγµής $33 
εκατοµµύρια για την διαµονή και 
συντήρηση των προσφύγων που 
µεταφέρθηκαν στο κέντρο κράτησης 
της Νήσου των Χριστουγέννων, $10 
εκατοµµύρια στο κέντρο κράτησης 
του Curtin, $17 εκατοµµύρια σε 
αεροπορικά εισιτήρια, $14 εκατοµ-
µύρια σε κέντρα κράτησης του Ντάρ-
γουϊν και $10 εκατοµµύρια σε έξοδα 
για υπηρεσίες ανδρών ασφαλείας. 

Κατατεµαχίστηκε και 
τελικά µεταφέρθη-
κε σε χωµατερή, το 

κουφάρι της µεγάπτερης 
φάλαινας που ξέβρασαν τα 
κύµατα της θάλασσας - την 
προηγούµενη βδοµάδα - σε 
πισίνα της παραλίας του 
Νιούπορτ. Το πρόβληµα 
είναι ότι το κήτος είχε πα-
γιδευτεί στην πισίνα και οι 
αρχικές προσπάθειες για 
να την σπρώξουν στη θά-
λασσα, είχαν αποτύχει.  

Η επιχείρηση δεν ήταν 

καθόλου εύκολη. Το βάρος 
της µεγάπτερης φάλαινας 
έφτανε τους 30 τόνους, ενώ 
το µήκος της συγκεκριµέ-
νης, που στάθηκε άτυχη, 
ξεπερνούσε τα δέκα µέτρα. 
Η µεταφορά όµως της φά-
λαινας κρίθηκε απαραίτητη 
καθώς η οσµή του κουφα-
ριού της έχει πνίξει την 
περιοχή. Και τελικά η λύση 
δόθηκε µε τον τεµαχισµό 
του κουφαριού µε ηλεκτρι-
κά πριόνια και τη µεταφορά 
του σε χωµατερή.
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Γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο 
από τους άνδρες

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΣΤΑ ΜΙΤΟΧΟΝ∆ΡΙΑ, 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ

Κατατεμαχίστηκε τελικά 
η φάλαινα του Νιούπορτ

Στο Cairns 
η διοργάνωση της συνόδου 
των υπουργών Οικονομικών 
των G20

$70 εκ. κόστισαν μέσα σε 11 μήνες στους φορολογούμενους οι αιτούντες άσυλο

Στο µιτοχονδριακό DNA ίσως κρύβεται η υπεροχή των γυναικών έναντι των ανδρών σε ό,τι αφορά το προσδόκιµο ζωής




