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 În dorinţa de a ne păstra vigoarea, frumuse-
ţea, sănătatea fizică şi psihică odată cu trecerea anilor, 
progresul în medicină a iniţiat tratamente preventive în 
terapia anti-anging.
 Unul dintre cele mai recente studii se referă 
la MELATONINĂ, hormon produs de glanda pineală. 
Melatonina are multe funcţii subtile şi se ştie că odată 
cu înaintarea în vârstă scade secreţia de melatonină şi 
apar semnele de îmbătrânire.
 Melatonina, se opune senescenţei prin:
    -efect antioxidant (scade producţia de radicali liberi);
    -inhibă apoptoza celulară (moartea celulară progra-
mată genetic);
    -reduce distrugerea şi accelerează reparaţia celulară;
    -stimulează sistemul imunitar;
    -pune limite proliferării celulelor normale.
 Melatonina, în nivel sangvin scăzut a fost 
întâlnită în boli psihice (depresie, anxietate), memorie 
scăzută, Alzheimer, tulburări de somn, hipercolestero-
lemie, boli cardio-vasculare, accident vascular cerebral, 
obezitate, diabet zaharat, osteoporoză, cancere.
 Funcţiile melatoninei:
    -ne ajută să adormim mai repede;
    -este antioxidant, mai ales pentru creier;

    -are efect anticoagulant (noaptea);
    -încetineşte îmbătrânirea şi creşte calitatea vieţii;
    -în doze crescute scade secreţia de cortizol;
    -scade nivelul seric de colesterol;
    -activează funcţia tiroidiană şi creşte conversia T4 în T3;
    -creşte producţia GH;
    -inhibă MCF-7 cel al cancerului de sân;
    -scade anxietatea în special noaptea.
 Dacă testele de laborator (salivar şi urinar) 
dovedesc deficitul, atunci tratamentul este:
     -supliment de melatonină;
     -somnul într-o cameră întunecată;
     -evitarea cafelei, cola, alcool;
     -evitarea medicamentelor ce reduc efectul melatoni-
nei: antiinflamatorii nesteroidiene, clonidina, blocanţi 
de Calciu, betablocanţi, benzodiazepine, glucocortico-
izi.
Mezina specialităţiilor medicale , ‹‹ MEDICINA ANTI – 
ANGING ››, nu promite ,,tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă 
fără de moarte,, ci îşi propune creşterea calităţii vieţii 
chiar şi odată cu trecerea timpului, prin ajustarea stilu-
lui de viaţă, nutriţie, suplimente hormonale, vitamine, 
săruri minerale, sport, cure balneare, etc. 
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SEMNE   SIMPTOME

Îmbătrânirea prematură Somn agitat, anxietate
 Încărunţirea prematură Trezirea uşoară şi dificultatea de a readormii

Oboseală musculară Depresie, insomnie
Facies anxios Simptomele premenopauzale sunt mai severe

Comportament iritabil  Hipersensibilitate şi iritabilitate
Emoţii excesive improprii Scăderea memoriei

  Declin general al funcţiilor creierului 


