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I

Gerontológia

I.1

A gerontológia alapjai, demográfiai adatok

I.1.1

Bevezetés, definíciók

Gerontológia (görögből: Géron = „szürke“, „öregember”, logos = „tudomány“) a
normális öregedés biológiai, pszichológiai és szociális aspektusaival foglalkozó
tudomány. Különbözik a geriátriától, ami az orvostudománynak az az ága, amely az
idősek jellegzetes betegségeit, vagy a már fiatalkorban kezdődő betegségek korfüggő
változásaival foglalkozik. A biogerontológia a gerontológiának az öregedés biológiai
folyamataival foglalkozó ága. Interdiszciplináris kutatás, ami a biológiai öregedés okait,
hatásait és mechanizmusait vizsgálja, a humán öregedés jobb megértése érdekében. A
posztindusztriális nyugati országokban az idős lakosság rendkívüli növekedése a
biogerontológiát az egyik leggyorsabban fejlődő kutatási iránnyá tette.
I.1.2

A népesség öregedése

A várható élettartam világszerte látható növekedése az idős, (65 évnél öregebb)
populáció gyors növekedését eredményezte abszolút mértékben éppúgy, mint az
össznépesség arányában. Az élettartam már a korai történeti periódusoktól egyre nőtt, a
fejlettebb országokban a javulás kifejezettebb. A kor-specifikus mortalitás csökkent, az
ember által maximálisan elérhető élettartam azonban nem változott. (I.1-1. ábra és I.1-2.
ábra)

Azonosító szám:
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A mortalitásban, vagy a születéskor várható élettartamban látható regionális
eltérések sok, különféle faktor kombiációjából adódnak. Sok régióra ismertek az
eltérések, de általában egyes országokra vonatkozó értékeket hasonlítanak (I.1-3. ábra).
A ritka kivételek egyike Németország: itt az élettartam értékek nem egyenletesen
oszlanak meg az ország egész területén. A keleti-nyugati értékek különbségei a két
régió speciális történelmi körülményeire vezethetők vissza: a múlt században több
évtizedig nagyon különböző politikai és szociális rezsimekhez tartoztak. Az ország
1990-es politikai újraegyesülése ellenére a különbségek még mindig nagyok (I.1-4.
ábra).
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I.1-3. ábra: A születéskor várható élettartam különböző európai országokban
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I.1-4. ábra:
A várható élettartam regionális különbségei Németországban:
Kelet-Nyugat eltérés (2003)
Európában a 65-évnél idősebb egyének aránya a 2000 és 2003 között várhatóan
15,5%-ról 24,3%-ra nő. Ezek a demográfiai változások nagy kihatással járnak az
egészségügyi vonatkozások mellett a munkaerő, jólét, biztonság és nyugdíj
vonatkozásokra is.
I.1.3

Kronológiai és biológiai kor

„How old would you feel if you did not know how old you were?” (Milyen öregnek
éreznéd magad, ha nem tudnád a korodat?)
A két számérték nem szüségszerűen egyezik. A funkcionális-biológiai kort inkább az
élettani állapot, mint a kronológiai kor határozza meg. A tényezők között a testfelépítés
mellett a motoros teljesítőképesség és az érzékelés is szerepelnek.
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I.1.4

Az öregedés etiológiája: genetikai mechanizmusok és környezeti
tényezők

Az öregedés komplex folyamat, amely minden élő szervezetet érint. Vadonélő állatok
kisebb eséllyel élnek addig, hogy az öregséget megérjék, de minden emlős (beleértve az
embert is) hasonló öregedési folyamatot követ, ha a környezeti feltételek optimálisak,
rizikófaktoroktól (ragadozók, éhínség) mentesek. Az öregedés multifaktoriális folyamat,
egyetlen faktor sem ad magában magyarázatot a folyamatra. Az öregedés során a
szervezet sejtjeinek, szöveteinek, szerveinek makromolekulái halmozott módon
károsodnak. Ember esetében a maximálisan elérhető élettartam kb. 120 év, míg az
öregedési kísérletekben gyakran modellként használt egérnél ez kb. 4 év. A két species
eltérő öregedési ütemét genetikai különbségek magyarázhatják, érintve a DNS-repair
hatékonyságát, az antioxidáns enzimek mennyiségét, a szabadgyök-termelés eltéréseit.
Emberben a mutációs ráta kb. 1 per 107-11 bázispár. Kromoszóma rendellenességek,
demetiláció befolyásolják az öregedést, éppúgy, mint a protein-szintézis hibái. Az
utóbbi hibák (hibás aminosav beépülése a peptidláncba) elfogadható mértéke kb.
5/10.000 aminosav. Idősekben az Elongation-factor-1 szint alacsony, miként némely
mRNS szintje (pl. az IL-1 képzés mRNS-e) is.
A telomér a kromoszóma végén repetitív DNS szekvenciákat tartalmazó régió,
funkciója a kromoszóma végének védelme a károsodásoktól az osztódás során. A
telomér régió gátolja fontos gének degradációját a kromoszóma végeknél, mivel
lehetővé teszi a kromoszómák osztódáskor elkerülhetetlen rövidülését a repetitív
szekvenciák rovására. Ez a telomér rövidülési mechanizmus normális sejtvonalakban
csupán meghatározott számú sejtosztódásra elegendő. Állatkísérletek szerint ez a
mechanizmus a sejtszintű öregedést befolyásolja, így befolyásolja a várható
élettartamot. (Hayflick jelenség: adott species adott sejtje cask bizonyos számú
Azonosító szám:
TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011
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osztódásra képes.) Az öregedés ütemével együtt a telomér-hossz is változik – lehet
azonban, hogy a rövidülés nem oka, hanem következménye az öregedésnek.
Adott species maximális élettartamát az öregedés üteme határozza meg, ami
viszont a géneken és környezeti tényezőkön múlik, pl. magas anyagcsere, szabadgyök
termelés, túlzott kalóriabevitel, magas vércukor szint.
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I.2

Adaptáció és vulnerabilitás, polimorbiditás

I.2.1

Adaptív homeosztatikus mechanizmusok progresszív deficitje az
öregedés során

Idős egyénekben elégtelen adaptív funkciók és morfológiai változások egyaránt
hozzájárulnak a korfüggő zavarok kialakulásához. Fiatal felnőttekre maximális
teljesítőképesség, maximális rezerv kapacitás a jellemző, valamint a kapacitások
eléréséhez a források optimális működésmóddal történő kihasználása. Idősekben a
különféle homeosztatikus rendszerek maximális teljesítőképessége a korlátozott
adaptációs mechanizmusok miatt különböző mértékben csökken.
Fiatal felnőttek nyugalmi normál funkciós értékeit könnyű meghatározni, kicsi az
egyéni variabilitás. Öregedés során a variabilitás nagyon megnő, sikeres öregedés
esetén csak kissé, gyorsabb biológiai öregedés esetén jobban csökkennek az egyes
funkciók. Így az egyes homeosztatikus funkciókra vonatkozó „normál tartomány”
meghatározása is nehézkes (I.2-1. ábra). Emellett a különféle homeosztatikus
működések egy egyénen belül is eltérő sebességgel csökkennek, pl. korai látásromlás,
vagy őszülés mellett jól megtartott lehet a kardiorespiratorikus fitness.

Azonosító szám:
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I.2-1. ábra: Különféle funkciók korfüggő változásai
Habár nyugalmi körülmények között legtöbb homeosztatikus rendszer kielégítően
működik (pl. perctérfogat, légzés, vércukor-szabályozás), nagyon limitált lehet a
fokozott igényhez (pl. fizikai munka), vagy a környezeti tényezők (hő, hideg) ill. a belső
milieu változásához történő adaptáció (I.2-2. ábra és I.2-3. ábra).
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Idő (perc)

* p.o. 50 g glükóz
I.2-3. ábra: Glukóz tolerancia teszt (50 g glukóz p.o.) különböző korcsoportokban
A fiatalokra jellemző maximális teljesítmény, maximális rezerv kapacitás és
optimális működésmód helyett idősekben a rezerv kapacitás jelentősen csökken (I.2-4.
Azonosító szám:
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ábra). Egészséges idősek képesek lehetnek vitális szervrendszerek működtetésére
alapszinten, pl. a szív teljesíti az 5 L/min perctérfogatot, de ennek növelése fizikai
aktivitás, ill. hideg, vagy meleg környezet hatására erősen limitált. A rezerv kapacitások
ilyen limitált jellege az időseket sérülékennyé (vulnerábilissá) teszik a különféle
hatásokkal szemben, így könnyen alakul ki a keringés dekompenzációja, vagy krónikus
betegségek

kiújulása,

fellobbanása.

Több

szervrendszer

rezerv

kapacitásának

beszűkülése egy adott egyénben súlyosbítja a betegségek komplikációit, mert egyik
rendszer sérülésének kompenzálásában más rendszerek sem tudnak résztvenni; pl. az
anémiás szöveti hipoxia idősekben súlyosabb, mert csökkent a képességük

Funkcionális szervkapacitás

hiperdinámiás keringés biztosítására.

Rezerv
kapacitás

Szükséges
funkcionális
minimum
Egészséges
(fiatal)

Egészséges
(öreg)

Beteg
(fiatal vagy öreg)

I.2-4. ábra: Funkcionális és rezerv szervkapacitások fiatalban és öregben
Idősekben az egyes szervrendszerek között nagyon kényes egyensúly van.
Előzetesen egyensúlyban lévő, independens, funkcióképes idősekben a homeosztázis
zavara bármely betegségben, vagy sérülésben nagy valószínűséggel a legsérülékenyebb,
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legkisebb rezerv kapacitással rendelkező rendszer működészavarában mutatkozik meg.
Így a betegség olyan szervrendszerek funkciózavarában jelentkezik, amelyek nincsenek
is kapcsolatban a betegség primér helyével. Az már régóta ismert, hogy idősekben a
betegségek, funkciózavarok maszkírozott, vagy elmosódott formában jelenhetnek meg
(pl. gyulladásos abdominális zavarok, mint appendicitis, nem mutatják a tipikus
tüneteket és jeleket). Kevésbé tudatosult azonban, hogy a végül megjelenő betegségtünetek teljesen félrevezetőek lehetnek a betegség természetére és primér helyére
vonatkozóan. Például ha a beteg zavarttá válik, pszichoaktív drogokra, vagy priméren
az agyat érintő betegségekre szoktak gondolni, ami a zavartságot magyarázza. Idős
betegben más lehetőségekre is gondolni kell, mint pl. a dehidráció (ami nagyon sok
módon és nagyon könnyen alakul ki), infekció, szívműködési zavarok, intraabdominális
funkciózavarok, stb. Röviden: a diagnosztikus logika idősekben más, mint fiatalokban.
A geriáterek 5 jellemző entitást írtak le, az ú.n. geriátriai óriásokat, amelyek az
idősek funkciózavarainak nagy kategóriáit fedik le és az életminőség súlyos
károsodásához vezetnek. Ezek: immobilitás (instabilitás), inkompetencia (zavart
intellektus/memória), inkontinencia, impaired (károsodott) homeosztázis, iatrogén
zavarok (I.2-5. ábra).

Azonosító szám:
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Immobilitás
(Elesések)

Inkompetencia

(zavartság)

Instabil,
károsodott
homeosztázis

Inkontinencia

Iatrogén
károsodások

I.2-5. ábra: Geriátriai óriások
I.2.2

Polimorbiditás idősekben

Polimorbiditás és a kapcsolódó polipragmázia hozzájárulnak az iatrogén zavarok
kialakulásához. A legtöbb idős egyén több krónikus betegségtől szenved, amelyek
különféle szerveket és homeosztatikus rendszereket érinthetnek. Példák: a testösszetétel
korfüggő változásai nyomán gyakran alakul ki osteoporosis, sarcopenia, csökkent
inzulin érzékenység (súlyosbítva a korfüggő zsírtömeg növekedéssel és végül 2 típusú
diabetes mellitust okozva), tartós por-, vagy füst-expozíció miatt silicosis ill. krónikus
obstruktív tüdőbetegség alakulhat ki, az előrehaladott ateroszklerózis a miokardium
infarktusához ill. krónikus atrófiájához, vagy stroke-hoz, stb. Ezekre a betegségekre,
vagy rendellenességekre az idős betegek rendszeresen nagy mennyiségű gyógyszert
szednek.
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I.3

Táplálkozás, fizikai állapot, testösszetétel, sarcopenia

I.3.1

Bevezetés: a testsúly és testösszetétel korfüggő változásai

Az öregedés során az energetikai egyensúly hosszútávú szabályozására két nagy trend
jellemző: a középkorúak elhízása és a később jelentkező időskori anorexia, ami
gyakran öregkori cachexia és sarcopenia kialakulásához vezet. A zsírtömeg
progresszív növekedését (I.3-1. ábra) követően előbb relatív, majd abszolút mértékben
csökken az izomtömeg, sarcopenia (30%-ot meghaladó izomtömeg vesztés)
kialakulására utalva az idős (70 évnél öregebb) populációban. Az öregedési folyamat
végén a zsírszövet is csökken a cachexia kialakulása során. A trend mindkét
összetevőjének óriási hatása van az egészségi állapotra és a várható élettartamra.
Nemcsak az elhízás (metabolikus szindróma) következményei súlyosak, hanem az
időskori cachexiáé is. Ennek következményei: izomgyengeség, elesések, frailty
(=esendőség, törékenység), funkcionális (és később kognitív) rendellenességek,
decubitus hajlam, csípőtáji törések, romló életminőség, 3-4-szer nagyobb valószínűség
az önellátóképesség elvesztésére (költséges segítséggel idős-ellátó intézményekben való
elhelyezés), valamint nagyobb mortalitás. Ezek Magyarországon különösen fontosak:
habár az extrémen öreg populáció növekedése nem gyors, az idős népességben a
biológiai

öregedés

gyorsabb,

mint

fejlettebb

országokban.

Eredetében

és

mechanizmusában mind a középkorúak súlynövekedése, mind az öregek sarcopeniája
multifaktoriális jellegű (I.3-2. ábra).
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A test zsírtartalma felnőttben1
Sovány

Egészséges

Túlsúlyos Elhízott

Nők 20-39
életkor 40-59
60-79
0%

10%

20%

30%

40%

Férfiak 20-39
életkor40-59
60-79
Sovány

Egészséges Túlsúlyos

Elhízott

1 NIH/WHO BMI alapján.

I.3-1. ábra:
20 és 70 éves kor között – stabil, normális testsúly ellenére – a test összetétele változik:
a zsírtömeg nő (kétszeres növekedést még fiziológiásnak tekintenek)

Malnutritio
Citokinek

Megnövekedett Alacsony tesztoszteron,
oxidatív stress
ösztrogén, GH, IGF-1

Csökkent
táplálékfelvétel

Csökkent
fizikai aktivitás

SARCOPENIA

Meglassult járás
Csökent
BMR

Felborult
egyensúly

Osteoporosis

Károsodott hőszabályozás

Elesés

Csökkent
fizikai aktivitás

GH = növekedési hormon;
Károsodott ADLS
IGF-1 = inzulinszerű növekedési faktor-1;
BMR = alapanyagcsere;
ADLS = mindennapi aktivitás (activities of daily living)

I.3-2. ábra:
A sarcopenia funkcionális ill. metabolikus következményeinek patogenezise

Azonosító szám:
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I.3.2

A zsírtömeg (fat mass, FM) és zsírmentes tömeg (fat free mass,
FFM) változása a korral

Kb. 45-55 éves korig a testsúly fokozatosan 8-9 kg-t nő (ez elsősorban a FM
növekedéséből adódik, megtartott izomtömeg mellett), 65-75 éves korig a testsúly
stagnál, majd minden szövettípusban csökkenés kezdődik (1-2 kg évtizedenként)
minden nyilvánvaló ok (pl. fogyókúra) nélkül. Az utóbbi periódusban a FM is csökken
valamelyest, de az izomtömeg vesztése dominál. Aktív atlétákban a testsúly nem nő, a
FM korral járó növekedése mérsékelt (a FM a nem elhízott fiatal, ülő életmódot
folytatókéhoz hasonló). Intenzív edzés csökkenti az abdominális zsír mennyiségét.
Férfiakban főleg a viszcerális zsír mennyisége nő, de menopausa után nőkben is. A zsír
felhalmozódása nem csupán a zsírszövet gyarapodását jelenti, hanem abnormális
adipocyta-szerű (mesenchymal adipocyte-like default, MAD) sejtek jelennek meg más
sejttípusok között, pl. az izomrostok között, a csontvelőben (I.3-3. ábra). A zsír
átrendeződése zsírszöveten kívüli lokalizációkban csökkentheti a zsír-depók raktárkapacitását (csökkent zsírsejt méret és funkció), a megváltozott zsírsav forgalom lipid a
mesenchymalis prekurzor sejtekben lipid felhalmozódást és e sejtek differenciálódási
zavarát okozza. Ezek a sejtek részleges zsírsejt fenotípusúak lesznek (a tesztoszteron és
IGF csökkenése és a citokin termelés és anorexia fokozódása által).
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Preadipociták

Zsír-depók

Oszteoblasztok
Izom szatellita
sejtek
Makrofágok

Mesenchymal
adipocyte-like
default
(MAD)
sejtek

Más mesenchymás sejtek

Zsírsejten
kívüli
zsírlerakódás
Inzulin
érzékenység
Citokinek
(TNFα, IL-6)

ÖREGEDÉS
I.3-3. ábra:
Ektópiás zsír-felhalmozódás az öregedés során: a MAD sejtek kisebbek és kevésbé
insulin-érzékenyek, mint a telesen differenciált zsírsejtek
A FFM 40 éves korig stabil, utána kb. 3,5 kg-t (vagy évtizedenként 3-4%-ot)
csökken (I.3-4. ábra). Ez a változás kis egyéni különbségeket mutat, a csökkenés
mértéke még atlétákban is hasonló.
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I.3-4. ábra:
Zsír (f), zsírmentes tömeg (ffm) és sejttömeg (cell mass, cm) férfiakban és nőkben,
különféle életkorokban (számok: a csopotok létszma)
A test víztartalma a FFM-al arányosan változik, a FFM víztartalma standard. A
csontok ásványianyag tartalma szintén arányos a FFM-al, 65 éves korra kb. 10-15%-ot
csökken. Nőkben menopausa után felgyorsul a csökkenés üteme, a drámai esés
ösztrogén adagolással védhető ki. Aktív atlétákban a csökkenés üteme hasonló, csupán
egy magasabb csúcs-csonttömegről indul. Az izomtömeg és izomerő egyenletesen
csökken kb. 50 éves korig, majd felgyorsul az üteme (sarcopenia). 30 és 80 éves kor
között 30-40% a csökkenés, még atlétákban is. Főként a gyors, dinamikus kontrakciók
károsodnak. A motoneuronok/motoros egységek száma csökken. Az izomfehérjék
képzése csökken, különösen a II típusú rostoké.
I.3.3

A sarcopenia patogenezise

Az idősek súlyvesztése kapcsolatban lehet az időskori anorexiával: 20 és 70 éves kor
között az alapanyagcsere kevesebb, mint 20%-kal csökken, a napi kalóriabevitel viszont
kb. 35%-kal. Az idősek elégtelen táplálkozásának okai között szociális (szegénység,
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elszigeteltség), pszichológiai (különösen a depresszió), fizikai tényezők (immobilizáció,
foghiány) mellett kóros állapotok (szívelégtelenség, daganatok, emésztőrendszeri
betegségek, krónikus gyulladások, fertőzések, gyógyszer-hatások, stb.) is szerepelnek.
Az esetek jelentős részében minden nyilvánvaló ok nélkül alakul ki az anorexia (valódi
korfüggő anorexia). Mivel a folyamat emlős-állatokban is hasonló, az energetikai
egyensúly

ilyen

változása

valószínűleg

regulációs

eredetű

(I.3-5.

ábra).

A

szabályozórendszer egyes komponensei (pl. az éhség/jóllakottság érzését befolyásoló
transzmitterek működése) különféle dinamikával változhatnak, ami magyarázhatja az
energetikai egyensúly zavarait középkorúakban éppúgy, mint idősekben.

Testtömeg vagy adipozitási index

600
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Testtömeg
Adipozitási index
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100
3

12

18

24

30
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I.3-5. ábra: Testsúly és adipozitás index patkányokban

Azonosító szám:
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Mind az elégtelen, mind a túlzott kalóriabevitelnek negatív élettani hatásai vannak
(I.3-6. ábra). Súlyosan alultáplált középkorú és öreg egyének mortalitása egyaránt
magas. Idősekben azonban egy 10-20%-os súlytöbblet kedvezőnek tűnik a további
túlélés szempontjából. Ez a nagyobb testtömeg index idősekben nagyobb izomtömeget
is jelenthet, ami elég lehet a túlélési esély javításához. A relatíve nagyobb testtömeg és
megfelelő izommennyiség proteinben kissé gazdagabb diétával és speciális (erősítő)
izomgyakorlatokkal biztosítható.

 Élettartam
 Daganat
 Autoimmun betegség
 Oxidatív stressz
Pozitív
hatások

Regulált diéta
↑ Kalória

Negatív
hatások

Az elégtelentől a túlzott
mértékűig terjedő
kalóriabevitel
Energia
hatásspektruma U
többlet
alakú görbével írható le,
amelyben a szélsőségek
 Élettartam
negatív, míg a normál
 Daganat
(regulált) diéta pozitív
 Autoimmun betegség vagy hormetikus
 Oxidatív stressz
élettani hatásokkal
bírnak.

Energia
hiány
 Parenchymasejtek száma
Funkcióvesztés
Éhezés
Halál

I.3-6. ábra:
Hipotetikus U-formájú görbe a kalóriabevitel elégtelentől túlzottig terjedő spektrumán,
ami hangsúlyozza mindkét extrém negativ élettani hatását és a pozitív, vagy hormetikus
hatásokat a normális (regulált) kalória bevitel esetén

Javasolt irodalom
MSD Geriatriai Kézikönyv, Eds.: W.B. Abrams, M.H. Beers, R. Berkow, A.J. Fletcher,
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I.4

Immobilizáció, fizikai aktivitás, mozgásszervi zavarok

I.4.1

A fizikai aktivitás jótékony hatásai

Jóléti társadalmakban a fizikai aktivitás általános szintje folyamatosan csökken. Ez elég
szerencsétlen, mert a fizikai aktivitás az élettani funkciókra vonatkozóan sok előnnyel
jár. Segít megtartani a normális, egészséges testtömeget. Aktív atlétákban például a
középkorúakban szokásos testsúlynövekedés elmarad. A rendszeres sport javítja a
testösszetételt, növeli az izomtömeg mennyiségét (főként az I. típusú lassú, vörös
rostokét), az aktív szövetek arányát, lassítja a természetes, korfüggő vesztésüket.
Edzésprogramok (12 hét, heti 3-szor) még öreg korcsoportokban is 10%-kal növelhetik
a használható izomtömeget. Az aktív szövetek arányának növelése az alapanyagcserét
fokozza. Az edzett izom tartós munka során (több mint 15-20 perc) zsírt éget. Az
izomrostok felszínén lipoprotein lipáz jelenik meg, ami a vérplazma lipoproteinekből
szabad zsírsavakat hasít le. Rendszeres fizikai aktivitás csökkenti az össz-koleszterin és
növeli a HDL-koleszterin koncentrációját. Aktív vázizmok inzulin-independens úton is
fel tudják venni a glukózt. A fizikai aktivitás az inzulinhoz hasonlóan GLUT 4 glukóz
transzporter molekulákat juttat az izomsejtek felszínére. Így a rendszeres fizikai
aktivitás csökkenti az inzulin szükségletet, enyhíti a β-sejtek tehelését, és segít
megelőzni a 2 típusú diabéteszt. A hőmérsékleti adaptációkészség javul. Működő
izmokban az adrenalin vazodilatációt okoz, így csökken a perifériás ellenállás –
rendszeres aktivitás segít megelőzni az esszenciális hipertenzió kialakulását.
Gyermekekben és fiatal felnőttekben a rendszeres sport növeli a csúcs-csonttömeget,
mivel húzóerőt gyakorol a csontra (piezoelektromos hatás aktiválja a csontképzést).
Rendszeres fizikai aktivitás még idősekben is a fokozott képzés irányába tolja el a csont
metabolizmusát. Rendszeres sport segít az osteoporosis megelőzésében, kivédve
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veszélyes csigolya-kompressziókat, patológiás töréseket, medence- vagy combnyaktöréseket. Fizikai aktivitás a stressz-hatásokat is mérsékli. Nincsenek mellékhatásai, és
nem okoz függőséget. Humán felmérések szerint rendszeres fizikai aktivitás mérsékli az
előrehaladott életkorban gyakori depresszió és dementia kialakulásának valószínűségét.
Az Alzheimer betegség egérmodelljében a fizikai aktivitás kedvezően módosította a
brain-derived neural growth factor szintjét (amely faktor hozzájárul a hippocampus
atrófia kialakulásához), valamint csökkenti az amyloid képződést. Fizikailag aktív
életmód mellett alacsonyabb bizonyos tumorok (colon, emlő, uterus, oesophagus,
prostata) előfordulása, részben a normális testsúly megtartása révén, részben humorális
tényezők segítségével. Az aktivitás befolyásolja az inzulin szenzitivitást, az IGF és az
ösztrogén szintjét.
I.4.2

Immobilizációs szindróma – krónikus ágynyugalom

Néhány betegségben egy rövidtartamú ágynyugalom kedvező: a nyugalom csökkenti
a kardiovaszkuláris- és a légző-rendszer terhelését. Lázas betegségekben a láz a
betegség magatartás része, a lázat étvágytalanság, csökkent folyadékfelvétel, fokozott
fájdalom-érzékenység, letargia kíséri, valamint a beteg gyenge, inaktív, gyakran
aluszékony. A krónikus ágynyugalom azonban inkább előnytelen. Néhány beteg nem
tudja elkerülni a krónikus immobilizációt. Az alsó végtagok elvesztése, az alsó testfél
bénulása gerincvelő harántlézió vagy stroke miatt, kóma, extrém gyengeség, súlyos
ízületi fájdalmak, valamint súlyos krónikus betegségek (pl. krónikus szívelégtelenség,
krónikus obstruktív tüdőbetegség), extrém elhízás, reumás polymyalgia, pajzsmirigy
elégtelenség szintén immobilizációhoz vezethetnek. Az immobilizáció incidenciája és
veszélye különösen nagy az idősekben.

Azonosító szám:
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Az idős egyéneknek legalább egyharmada számol be legalább évente egy esésről
(vagy elesési tendenciáról), ami a leggyakoribb baleset-forma a 65 év felettiekben,
egyben ebben a korcsoportban vezető ok a sérülés miatti halálozásokban. Komplikációi
között a csípőtörés, a szubdurális hematóma és az immobilizáció a legfontosabbak. Mint
egy nagy népegészségügyi probléma, az osteoporosis (metabolikus csontrendellenesség,
amit a teljes csonttömeg fokozatos leépülése jellemez) szintén növeli az esendőséget
törésekre, különösen a gerinc, a radius (disztális) és a proximális femur csontokét. A
csonttömeg 55 éves kortól férfiakban évi 1%-ot, nőkben 3-4%-ot csökken (a csúcscsonttömeg 25-35 éves korig alakul ki, férfiakban magasabb, mint nőkben). Inaktivitás,
D-vitamin és protein hiány, hormonális tényezők (pl. alacsony ösztrogén, másodlagos
hyperparathyreoidismus, kortizol), alkohol, dohányzás és bizonyos gyógyszerek
felgyorsíthatják a korfüggő progresszív csonttömeg csökkenést.
Nehézkes és bizonytalan járás, esetenként elesésekkel, merevség fájdalmas alsó
végtagokkal gyakori panaszok az idős betegeknél és gyakran kapcsolódnak degeneratív
ízületi betegséghez, rheumatoid arthritishez, reumás polymyalgiához. Az osteoarthritis
az ízületi betegségek leggyakoribb formája, és a 65 éven felüliek időskori
mozgáskorlátozottságának vezető oka. Az öregedés során a proteoglikán tartalom
módosulása miatt a porc víztartalma csökken, a porc kevésbé rugalmassá válik. A
proteoglikánok védő hatása nélkül a porc kollagén rostjai degradációra hajlamossá
válnak és így fokozódik a degeneráció. A porcsejtek, vagy matrix változásai, amelyek
öregedéssel, elhízással, traumával, endokrin zavarokkal (pl. diabétesz) alakulhatnak ki,
vagy az ízület primér betegségei (pl. gyulladásos arthritis) hajlamossá teszik az idős
egyént

osteoarthitis

kialakulására,

amit

progresszív

ízületi

fájdalom,

mozgáskorlátozottság és ízületi deformálódás jellemez.
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A központi és perifériás idegrendszer zavarai (késői Parkinson betegség,
neuropátiák) motoros tünetekkel járhatnak. Kardiovaszkuláris, légzőrendszeri, endokrin
és más szisztémás betegségek, vagy demencia, depresszió, izoláció, esésektől való
félelem, szorongás, kimerültség, valamint a hétköznapi élet aktivitásaira vonatkozó
motiváció hiánya gyakran limitálják a fizikai teljesítményt az idősekben, nem ritkán
valódi izomgyengeség nélkül is. Gyógyszerek, pl. szedatívumok, narkotikumok (a
szedatív

hatás

miatt),

diuretikumok,

vérnyomáscsökkentők

(idősekben

ezek

ortosztatikus hipotenziót és zavartságot okozhatnak) szintén fokozzák az immobilizáció
veszélyét.
A krónikus ágynyugalom következményei az inaktivitás mértékétől és
tartamától függenek. Tartósan vízszintes testhelyzetben (a súlytalanság állapotához
hasonlóan) a keringés átrendeződik. Rövidtávon a centrális vértérfogat nő, az alsó
testfélben a perfúzió és a hidrosztatikus nyomás csökken, a kissé fokozódó előterhelés a
verőtérfogat növekedéséhez és a pulzusszám csökkenéséhez vezet, a vese átáramlása
fokozódik és mérsékelt poliuria alakul ki. Hosszútávon (hetek, hónapok) a plazma
térfogata csökken és a vérnyomást szabályozó ortosztatikus reflexek hatásfoka csökken.
A beteg újra-mobilizálásakor ortosztatikus testhelyzetben az alacsony vértérfogat nem
elégséges az agy átáramlásának a biztosításához, így ortosztatikus hipotenzió alakul ki,
a beteg zavart, szédül, esetleg ájulás következik be (I.4-1. ábra).
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Centrális vénás volumen

Földi gravitáció
Normál viszonyok

„0” gravitáció
Akut expozíció

„0” gravitáció
Krónikus expozíció

Földi gravitáció
Visszatérés után

I.4-1. ábra: Keringési adaptáció krónikus ágynyugalomhoz
Izom-kontraktúrák alakulnak ki (az izmok és ízületek merevek, kevésbé
mozgathatóak). Ha a felső végtagok érintettek, a beteg elveszti az önálló étkezés
képességét, az alsó végtag kontraktúrája önmagában is teljes mozgásképtelenséghez
vezethet. Az izomtömeg csökkenése már rövidtávon megkezdődik, hosszútávon ez
szignifikánsan felgyorsul. Immobilizáció idős betegekben felerősíti a már elkezdődött
osteoporosis progresszióját. Fokozott hidroxiprolin kiválasztás az izom (protein)
katabolizmus jele, míg a fokozott Ca-kiválasztás a csont felszívódására utal (I.4-2.
ábra).
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I.4-2. ábra: Kalcium és hidroxi-prolin ürítése a vizeletben krónikus immobilizáció
során
Idősekben (a fiataloktól eltérően) a maximális fizikai teljesítőképesség nem
határozható meg a kardiovaszkuláris rendszer kapacitásával, inkább az izomrendszer
kimerülésével, vagy a lokális szubsztrátok (glikogén) elégtelenségével. Csökken a
vörösvértest-képzés, az alacsony ventiláció szintén csökkenti az artériás vérrel szállított
oxigén mennyiségét. A rosszul perfundált, atrofizált, dekondícionált izmok kevesebb
oxigént vesznek fel a vérből. A csökkent vérvolumen, alacsony izomtömeg és
izomtónus miatt csökken a szív telődése, a csökkent baroreceptor válaszkészség a
verőtérfogat csökkenésének irányába hat. Krónikus ágynyugalom után bármilyen fizikai
aktivitás felfokozott kardiovaszkuláris válaszhoz vezet (pl. palpitáció már kisfokú
munka és alacsony oxigénfogyasztás mellett). A romló vénás visszaáramlás és a
hipovolémia miatt magas a mélyvénás trombózis kockázata és gyakran alakul ki
tüdőembólia. Az idős populációban ezek kb. 50%-kal növelik a mortalitást.
Azonosító szám:
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A ventiláció csökken, a V/Q aránytalanság kifejezett lesz, míg az immunrendszer
és a légutak mucociliáris clearance mechanizmusa elégtelenné válik. Idős betegek, még
ha csupán néhány napig ágyhozkötöttek is, könnyen kapnak congestiv pneumoniát. A
törött combnyak sebészi rögzítését főként a gyorsabb mobilizáció lehetősége indokolja,
miáltal a pneumonia mortalitás csökkenthető (korábban 9-hetes ágynyugalom volt
javasolt – rengeteg pneumoniát okozott).
Krónikus ágynyugalomban az anyagcsere 20%-kal is alacsonyabb lehet a
normálisnál. Hideggel és meleggel szemben egyaránt csökken a védekezőképesség.
Magas a székrekedés hajlam, akár impaktáció is előfordul, esetenként következményes
széklet inkontinenciával.
A decubitus előfordulása 30% az idős ágyhozkötött betegek között, ill. ha kb. egy
hétig kerekesszékben kell tartózkodniuk. Hosszas fekvés, vagy ülés esetén a nyomásnak
kitett pontokon a bőr és az alatta lévő szövetek károsodhatnak (I.4-3. ábra).
Immobilizáció, széklet-, vizelet-inkontinencia, hipoalbuminémia és súrlódási stressz (a
beteg nem megfelelő mozgatása/forgatása) hozzájárul a decubitus kialakulásához
(decubitus stádiumok: I.4-4. ábra, I.4-5. ábra, I.4-6. ábra és I.4-7. ábra). A decubitus 4szeresre növeli a halálozási rátát (sepsis).
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I.4-3. ábra:
Decubitus kialakulásának tipikus pontjai immobilizált betegen

Erythema

Epidermis
Dermis
Subcutan szövet
Izom
Csont
I.4-4. ábra:
Decubitus I. stádium: a bőrfelszín tartós kipirosodása
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Hólyag

Epidermis
Dermis
Subcutan szövet
Izom
Csont
I.4-5. ábra:
Decubitus II. stádium: felületes seb, nem éri el a szubkután szöveteket

Hólyag

Epidermis
Dermis
Subcutan szövet
Izom
Csont
I.4-6. ábra:
Decubitus III. stádium: mély seb, eléri a szubkután szöveteket
(de nem károsítja az izom fasciát)
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Hólyag

Epidermis
Dermis
Subcutan szövet
Izom
Csont
I.4-7. ábra:
Decubitus IV. stádium: nagyon mély seb, roncsolja az izmot, csontot, ízületet
I.4.3

Idősek re-mobilizációja

Bárki, aki inaktivitásra kényszerül akut betegség miatt, vagy ágyhozkötött krónikus
kóros állapotokban nagyon esendő és nagyon gyorsan és sokat veszít izomtömegéből és
izomerejéből. A vesztés mértéke elérheti a napi 1,5%-ot. A vesztés kifejezettebb a
felülésért, felállásért, egyenesen állásért felelős izmokban, amelyek nagyon fontosak a
mindennapi életben. Fokozatos mobilizáció, rendszeres passzív mozgatás és az ízületek
gyakorlatoztatása fontos, miként a beteg pozícionálása (decubitus elkerülésére),
folyadékpótlás, optimális táplálás, a hólyag rendszeres ürítése, katéter eltávolítása a
lehető legkorábbi időpontban, a bőr tisztántartása és egy aktív környezet (beteggel
foglalkozás!) mind fontos terápiás lépések. Egyes geriáterek szerint egyetlen ágyban
töltött napot kéthetes gyakorlatoztatással lehet kompenzálni. Érthetően, egy személyre
szabott remobilizációs és gondozási programot kell kidolgozni minden hospitalizált,
krónikus betegnek, hogy fizikai aktivitásuk megtartható legyen. A fizikai aktivitás
megtartása idősekben különösen fontos, erőkifejtő (rezisztencia) edzések, napi aktivitásés

munka-orientált

speciális

gyakorlatok

szükségesek.

Még

nincs

pontosan

meghatározva, hogy mi az ideális gyakoriság, intenzitás, időtartam és pontos módszer
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az ilyen speciális gyakorlatok kivitelezésére – nagyok az egyéni különbségek. A
jelenlegi ajánlások szerint 30-60 perces gyors séta (10 percenkét 5-perces lassítással)
hetente 3-4 alkalommal a legmegfelelőbb a fizikai aktivitási szint fenntartására.
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I.5

A kardiovaszkuláris rendszer jellemzői, abnormalitásai és
betegségei

I.5.1

Korfüggő változások a kardiovaszkuláris rendszerben

Az öregedés nagyon erősen érinti a szívet és a szívfunkciókat. A legáltalánosabb
morfológiai változás a pitvarok dilatációja, különösen a bal pitvaré (még egészséges
egyéneknél is). A kamrai miokardiumban jellemző a kötőszövet proliferációja, a
kardiomiociták számának csökkenése, valamint a maradék miokardium sejtek
megnagyobbodása, csökkent kontraktilitása és a kamrai compliance károsodása. A
kísérő betegségtől függően a kamrák összességében hipertrófiásak, tömegük megtartott,
a kamrafal vékonyabb.
Az öregedő szív méretváltozásai a szívciklus alatt jellegzetesen térnek el a
fiatalokétól. Általános nyugalmi állapotban a fiatalok szíve szisztolé alatt 15-20%-kal
kisebb lesz, a kamrai rostok rövidülése miatt. Fizikai aktivitás alatt a kontrakció erősebb
és a szisztolés kamra-méret még a nyugalmi szisztolés értéknél is kisebb lesz. Jelentős
végdiasztolés kamradilatáció nem következik be, kivéve extrém terhelés esetén.
Idősekben a nyugalmi szívműködés nem tér el a fiatalokétól. Már mérsékelt fizikai
aktivitás esetén is adaptív végdiasztolés dilatáció figyelhatő meg, a Frank-Starling
mechanizmusnak megfelelően. A korlátozott kontraktilitás miatt idősekben szükséges a
végdiasztolés térfogat növekedése, következményesen jelentős végdiasztolés nyomásnövekedéssel (mivel a kamrai compliance alacsony), ami jelentős vénás pangást okoz,
ezáltal dyspnoe és az alsó végtagok pangásos ödémája alakul ki (I.5-1. ábra). Szisztolé
végén a térfogat fizikai aktivitás alatt szintén meghaladja fiatalokra jellemző értéket.
A diasztolés telődés változásai: a korai diasztolés funkció (a kamrák aktív
tágulása) szerepe a korral csökken, míg a késői diasztolés funkció (ami a pitvari
Azonosító szám:
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kontrakció függvénye) nagyobb szerepet kap (I.5-2. ábra). A maximális szívfrekvencia
szintén csökken az életkorral (I.5-3. ábra). A szívműködés ilyen változásai abban is
tükröződnek, hogy mind a nyugalmi, de méginkább a maximális perctérfogat csökkenő
tendenciát mutat a kor előrehaladásával (I.5-4. ábra). Hasonló korfüggő mintázatot
mutat fizikai munka során a maximális oxigénfogyasztás és a magas teljesítmény
fenntartására való képesség időtartama (endurance time) – ez egyúttal mutatja, hogy
egészséges egyéneknek megfelelően inkább a kardiális, mint a légzési funkciók
limitálják a maximális teljesítmény intenzitását és időtartamát (I.5-5. ábra).

Nyugalomban

Fizikai aktivitás során

Fiatal
szív
A szív dobbanás
kezdetén,
nyugalomban

A szív dobbanás
végén ,
nyugalomban

A méret a szívdobbanás kezdetén A méret a szívdobbanás végén
olyan, mint nyugalomban
kisebb, mint nyugalomban

A szív dobbanás
kezdetén,
nyugalomban

A szív dobbanás
végén ,
nyugalomban

A méret a szívdobbanás kezdetén A méret a szívdobbanás végén
nagyobb, mint nyugalomban
teljesen olyan, mint
nyugalomban

Öreg
szív

I.5-1. ábra: Korfüggő változások a szívműködésben
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I.5-2. ábra:
A bal kamra telődése: a korai és késői diasztolés funkció változása széles életkori
tartományban
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I.5-3. ábra: A maximális szívfrekvencia a kor függvényében
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I.5-4. ábra:
A nyugalmi és kimerítő gyakorlat alatt mért perctérfogat (álló testhelyzetben) a kor
függvényében (edzett és edzetlen férfiak adatai)
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I.5-5. ábra:
Maximális oxigénfogyasztás és fenntartható időtartama (endurance time) az életkor
függvényében
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Az érrendszer korfüggő abnormalitásai hozzájárulnak a kardiovaszkuláris
funkciók időskori változásaihoz. A kis- és nagyerek ateroszklerózisa az életkorral egyre
kifejezettebbé válik. Következményesen a teljes perifériás ellenállás a korral nő. Ehhez
gyakran jelentősen hozzájárul a szimpatikus idegrendszer adaptív aktiválódása, amit a
csökkent kontraktilitás tesz szükségessé (esetenként nyugalomban is). A nagyerek,
különösen az aorta fala egyre merevebbé válik és kitágul. Így az aorta elasztikus
tulajdonságai, amelyek lényegesek az optimális diasztolés áramlás fenntartásához,
súlyosan károsodnak. Ennek eredményeként a szisztolés nyomás jelentősen nő, a
diasztolés abnormálisan csökken (ez a koronária keringést károsítja). Az aortabeli
pulzushullám sebessége a korral jelentősen nő (I.5-6. ábra), ami abnormális és veszélyes
hullám-reflexiókat okozhat a keringési rendszerben, tovább károsítva a koronária
keringést. Az I.5-7. ábra összegzi a korfüggő kardiális és vaszkuláris változások
komplex összefüggéseit.

Azonosító szám:
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I.5-6. ábra:
Középnyomás az aortában és az aortabeli pulzushullám sebessége az életkor
függvényében falusi és városi lakosokban
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I.5-7. ábra:
A vaszkuláris és adaptív kardiális funkcióváltozások összefüggései az öregedés során
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I.6

A légzőrendszer változásai, gyakori betegségek

I.6.1

A mellkas és a tüdők korfüggő változásai

A tüdők (a 70-90 m2 légzőfelszín miatt) élethosszig ki vannak téve környezeti károsító
hatásoknak. Ezek a hatások a légzőrendszer morfológiai és funkcionális változásaihoz
vezetnek.
A légzésmechanikában jelentősége van a tüdő és a mellkas compliance értékének és a
légzőizmok

aktivitásának.

A

korral

a

tüdő

rugó-szerű

elasztikus

elemei

megfogyatkoznak az elasztikus rostok progresszív pusztulása és a tüdőszöveti állomány
szerkezeti átalakulása miatt, amiért károsító környezeti stimulusok és/vagy korfüggő
mechanizmusok által korábban aktivált gyulladásos folyamatok felelősek. Az alveoláris
légtér megnagyobbodása csatlakozik ehhez a folyamathoz. Egyidejűleg a mellkas
merevebbé válik, a légzőizmok kb. 55 éves kortól gyengülni kezdenek. Mindezek a
funkcionális reziduális kapacitás (a tüdő légtartalma normális kilégzés végén)
folyamatos növekedéséhez vezetnek. A teljes tüdőkapacitás (a tüdő légtartalma
maximális belégzés végén) valamelyest szintén nagyobb lehet egészséges idősekben,
magyarázva a korfüggő emphysema és hordó-mellkas (I.6-1. ábra) kialakulását.
Az osteoporosis még gyakrabban csigolya-kompressziót okoz, ami dorzális
kyphosis (”dowager’s hump” = „özvegy-púp”, I.6-2. ábra) kialakulásához vezet. A
teljes tüdőkapacitás következményes súlyos beszűkülése restriktív légzészavart jelez az
idősekben.
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Normális

Hordó mellkas

I.6-1. ábra: Időskori mellkas-forma

55 éves korban

65 éves korban

75 éves korban

I.6-2. ábra:
A testmagasság progrediáló csökkenése csigolyák kompressziós törése miatt a has
elődomborodik, a hát felső része görbül (”dowager’s hump”)
Azonosító szám:
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I.6.2

A légutak korfüggő változásai

Károsító anyagok egész életen keresztül tartó hatására kialakuló gyulladásos folyamatok
kumulatív eredményeként fokozódó légúti gyulladás és a légúti ellenállás növekedése
következik be, ami különbözik a klasszikus obstruktív tüdőbetegségtől (COPD), habár a
COPD gyakorisága is nő a korral. Emellett a tüdőállomány korral járó átépülése, az
elasztikus rostok csökkenése (amely rostok a kislégutak falát a környező struktúrákhoz
kapcsolva kifeszítve tartják a légutakat) miatt a kislégutakban fokozott a veszélye
annak, hogy kilégzéskor összeesnek és elzáródnak. E mechanizmusok alapján az egy
másodpercre jutó erőltetett kilégzési volumen (FEV1) folyamatosan csökken a korral

25 éves korban mért FEV1 érték%-a

(I.6-3. ábra). Érzékenyebb egyénekben a dohányzás erősen gyorsítja a csökkenést.

Soha nem dohányzott
vagy nem érzékeny a
dohányfüst expozícióra

100

75
45 évesen leszokott
50

Redszeresen dohányzott és
Fogékony a káros hatásokra

25

Rokkantság

65 évesen szokott le

Halál

0
25

50

75

Kor (évek)
I.6-3. ábra:
A légáramlás változásai az öregedéssel
(FEV1 = forced expiratory volume 1 másodperc alatt)
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I.6.3

Más légzésfunkciós eltérések idősekben

Fiatalokban a ventiláció/perfúzió arány megközelítőleg az optimális 1,0 érték.
Idősekben a kislégutak obstrukciója és megtartott perfúzió miatt a rosszul ventilált
alveoláris régiókban a holttér-ventiláció nő.
A diffúziós kapacitás évente kb. 0,5%-kal csökken. Ennek oka az interalveoláris
szeptumok pusztulása és a következményesen csökkent diffúziós felszín, valamint a
diffúziós membrán fibrózis miatti megvastagodása.
A légzés működésének szabályozása is mutat jellegzetes korfüggő változásokat. A
légzőközpont hiperkapniával és hipoxia-eredetű ingerekkel szembeni érzékenysége
csökken – ez lehet felelős az artériás oxigén-tenzió kicsi, de folyamatos csökkenéséért a
kor előrehaladtával.
I.6.4

A légzőrendszer betegségei – a prevalencia növekedése
idősekben

Tartós expozíció dohányfüsthöz, foglalkozási expozíció porhoz és/vagy gázokhoz, vagy
a védőhatású alfa-1-antitripszin aktivitás korfüggő csökkenése elősegíti, hogy COPD
egyre gyakrabban fordul elő az öregedés során. Krónikus bronchitis áll fenn a betegek
többségénél, míg a betegek kisebb, de jelentős hányadában alakul ki emfizéma. Jelenleg
a COPD az 5. leggyakoribb halálok, de a trendek alapján 15 éven belül a 3. lehet.
Asthma bronchiale típusosan gyermekkorban és fiatal felnőttkorban kezdődik, de
az öregedéssel jellegzetes változások láthatók ebben a betegcsoportban is. Egyre inkább
irreverzibilissé válik a korábban reverzibilis légúti obstrukció. Így a krónikus bronchitis
és az asthma bronchiale közti különbség a korral egyre inkább eltűnik.
Idősekben növekvő gyakorisággal alakulnak ki a pneumonia különféle formái,
főként mivel idősekben a tüdők immun-védekezési mechanizmusai egyre gyakrabban

Azonosító szám:
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elégtelenek. A pneumonia tünetek nem mindig specifikusak: idősekben inkontinencia,
vagy zavartság lehet a domináns jel. A halállal végződő pneumoniák 70%-a időskorra
esik. A tuberkulózis szintén gyakrabban érinti az időseket, régen nyugvópontra jutott
tbc-s fertőzések fellángolása sem ritka.
A fenti légzőrendszeri zavarok miatt sok idős (az 50 év feletti populáció 5%-a)
szenved krónikus légzési elégtelenségtől.
Szitén idősekben a legnagyobb a tüdőtumorok prevalenciája. A károsító faktorok
egész életen át történő halmozódása mellett a csökkent légáramlásról is feltételezhető,
hogy független rizikófaktor a tumorokra.
Az idős kor súlyosbítja különféle predisponáló faktorok hatását a tüdő-embólia
kialakulására. Immobilizáció, viszcerális elhízás, vénás varicositas, hemokoncentráció,
poliglobulia (krónikus hipoxia!), stb. növelik a mélyvénás trombózis és ezért a
tüdőembólia rizikóját. Diagnosztikus nehézségek miatt idősekben ez gyakori halálok.

Javasolt irodalom
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I.7

A veseműködés változásai, elektrolit/víz és sav/bázis
homeosztázis

I.7.1

Öregedés vs. nefron diszfunkciók

Az öregedés során a vese tömege, vérátáramlása, a működő nefronok száma csökken,
ami egyaránt vezet glomeruláris és tubuláris diszfunkciókhoz. A glomeruláris filtrációs
ráta (GFR) szintén progresszíven csökken (I.7-1. ábra). 80-éves korra a GFR 50%-ra
csökken, ami azotémia hajlamot jelent a vese perfúziójának további csökkenése esetén
(szomjazás, hő, perctérfogat átrendezés pl. szívelégtelenségben), bár a szérum creatinin
szint nem emelkedik arányosan (kevés a bontható izom mennyisége). Krónikus
veseelégtelenség korai fázisában a hiperfiltráló nefronok kompenzálják a hipofiltrálókat
és a teljes GFR normális maradhat, de később a hiperfiltrálók károsodhatnak a magas
glomeruláris filtrációs nyomás miatt (I.7-2. ábra). Egyre több glomerulus szklerotizál és
a bazálmembrán vastagszik (degeneráció), ami proteinuria kialakulásához vezet (nemhipertóniás,

nem-diabéteszes

hiperproteinémia

öregedőkben

hiperfiltrációhoz

vezet

is).
és

A

magas

elősegíti

a

protein

bevitel

és

glomeruloszklerózis

progresszióját.
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I.7-1. ábra:
A GFR korfüggő csökkenése. A működőképes nefronok számának csökkenése miatt a
GFR progresszív csökkenése meghaladja a vese vérátáramlásának csökkenését
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I.7-2. ábra:
Az egy nefronra jutó filtráció (single nephron GFR, SNGFR) korfüggő változásai az
össz nefronszám %-ában
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A tubulus-funkció károsodás (a funkciócsökkenés a Henle-kacs felszálló szárán,
ahol Na-K-Cl reabszorpció történik, víz-reabszopció nélkül) és a kortikomedulláris
ozmotikus grádiens romlása (I.7-3. ábra, I.7-4. ábra) hiposztenúria kialakulásához
vezet (I.7-5. ábra). A koncentrálóképesség zavara a víz-visszatartás defektusának
tekinthető, míg a hígítóképesség zavara a víz-kiürítés defektusának. Bármelyik irányú
funkciószűkülés súlyos klinikai következményekkel járhat.

Distális tubulus
Proximális tubulus

Ozmotikus
nyomás
80

300

400

600
1.000
1.500
I.7-3. ábra:
A koncentrálás és hígítás összekapcsoltak a nefron különböző szakaszain (lila nyilak
aktív Na-reabszorpcióra, a zöldek passzíve víz reabszorpcióra utalnak)
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I.7-4. ábra:
Az ozmotikus nyomás és folyadék térfogat (SNGFR %-a) változásai a nefron
szakaszain. ADH nélkül nagy volumenű híg vizelet, sok ADH esetén kis volumenű
koncentrált vizelet képződik. A hígítás és koncentrálás lehetséges határértékeit főként a
Henle kacs funkciója határozza meg. Hiposztenúria esetén (szaggatott vonal) a
koncentráció-változások mérsékeltek a kacsban és a vese koncentráció grádiense
csökken

Ábra helye (megnevezése)
I.7-5. ábra:
A hiposztenúria, izosztenúria kialakulása: egyre csökken a fajsúly eltérése a
filtrátumétól, koncentrálás és hígítás során egyaránt
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Habár az ADH termelés megtartott, vagy éppen emelkedett lehet az idősekben, a
csökkent nefron-szám és diszfunkciós receptorok miatt ADH hatásra a vizelet-fajsúly
növekedése elmarad a normálistól (I.7-6. ábra). Ez vízvesztéshez és hipertonicitáshoz
vezethet. Másrészt az ADH-hatás szupressziója is elégtelen lehet (a víz visszaszívása
nem csökkenthető eléggé), ezért hipotonicitás (hiponatrémia) is kialakulhat, pl. víz
bevitele (ami meghaladja a vízkiürítés képességét) „víz-intoxikáció”-hoz vezethet. Az
aldosteron tubularis hatásai is károsodtak, de K-vesztésre és hipokalémiára való
tendencia van az idősekben gyakori szekunder hiperaldoszteronizmus miatt. A glukózt
reabszorbeáló proximális tubulus sejtek még működnek, ezért az idősek glukozúriája
nem tükrözi megbízhatóan a vércukor szintet. A vese csökkent vérátáramlása (ami
idősekben gyakori pl. exsiccosis, keringés átrendeződés szívelégtelenségben) és a
salakanyagok károsodott tubuláris kiválasztása fokozzák a gyógyszermérgezés rizikóját.
A vesén át ürülő gyógyszerek dózisát csökkenteni kell.
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I.7-6. ábra:
Az ADH renális hatásának korfüggése (a vizelet/plazma inulin koncentráció arány
jellemzi a koncentrálás folyamatát)
I.7.2

Öregedés vs. nem-kiválasztó vesefunkciók

A vérnyomás nem megfelelő renális regulációja idősekben fokozza a hipertenzióra való
tendenciát (az a. renalis szklerózisa és a parenchyma atrófiája renovaszkuláris és
renoparenchymás hipertenzió), de a gyakran előforduló hipovolémia hipotenziót is
okozhat. Elégtelen erythropoietin termelés (a csökkent vese parenchyma és gonád
hormon szekréció) anémiához vezet, az aktív D-vitamin csökkent renális képzése pedig
csont rendellenességekhez (senilis osteoporosis).
I.7.3

Veseelégtelenség idősekben

A vesefunkció korfüggő változásai mellett (csökken a vérátáramlás, a GFR, a képesség
a vizelet koncentrálására és hígítására), idősekben diabétesz, májcirrózis, pangásos
szívelégtelenség, gyógyszerek is növelhetik az akut veseelégtelenség és akut tubuláris
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nekrózis incidenciáját. Idősekben krónikus ischémiás vesekárosodás a vese-parenchyma
progresszív károsodásával krónikus veseelégtelenséghez vezethet. A legfontosabb
rizikófaktorok a diabétesz, hipertenzió, hiperlipidémia és az elhízás. A krónikus
veseelégtelenség miatti dialízis leggyakoribb indikációja a diabéteszes vesekárosodás
(35-40%). Növekvő dialízis-kapacitással a dialízis indikációjának korábbi életkori
limitje megszűnt. A dializáltak között azonban ko-morbiditások miatt az idősek közül
kevesebb jelölt van transzplantációra.
I.7.4

Vizelet inkontinencia idősekben

Idősekben a húgyhólyag és a medence izmai gyengülnek, a hólyag kapacitása csökken,
ezek gyakori vizeléshez vezetnek. Ehhez gyakran társul inkontinencia, azaz akaratlan
vizelet-vesztés. Funkcionális inkontinencia esetén a beteg a megváltozott körülmények
(pl. mozgáskorlátozottság, látászavar, demencia, diuretikum miatt megnövekedett
hólyagtartalom, diabétesz) miatt a beteg nem képes a hólyagműködés kontrollálására.
Az uretra zárógyűrű elégtelensége (medencefenék izmainak gyengesége, elhízás, uterus
prolapszus, atrófiás vaginitis, hólyag-sérv) akaratlan vizelet-vesztéshez vezet a hasűri
nyomás növekedésekor (stressz inkontinencia). Túlfolyásos (overflow) inkontinencia
esetén váratlan vizelet-szivárgás/csorgás következik be a túltöltött hólyagból (pl. vizelet
retenció benignus prosztata hiperplázia, vagy a hólyagizomzat gyengesége miatt).
Cystitisben hirtelen, váratlan vizelet-ürítési kényszer alakul ki, amit bizonyos
stimulusok elősegíthetnek (urge incontinence). Uro-infekciók idősekben gyakran a
fizikai és/vagy a mentális állapot zavarának tüneteivel (akár a zavartság előtt)
jelentkeznek. Infekciókban gyorsan alakulhat ki atípusos tünetekkel az uroszepszis.
Ennek kezelése rendkívül nehéz.
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I.7.5

Elektrolit és víz háztartás és zavarai idősekben

Idősekben a spontán vízfelvétel alacsony. Oka regulációs zavar: pl. elégtelen a
szomjúságérzet. Vízmegvonás után a vesztett víz pótlása lassú és nem teljes. Öreg
állatokban az angiotensin-II által kiváltott vízfelvétel kisebb, mint fiatalokban. Az ADH
ivást indukáló hatása gyenge. Idős emberekben elégtelen vízpótlás, vagy só/víz-vesztés
súlyos hipovolémiához és hipertonicitáshoz vezet. Ez hozzájárulhat ortosztatikus
hipotenzió kialakulásához idősekben. Só/víz-vesztés, diuretikumok, ADH aránytalan
többlete (pl. műtét, fájdalom), túlzott (az alacsony víz-kiürítő képességet meghaladó)
vízfelvétel veszélyes hipotonicitást okoz. A hipotonicitás agyödémát, hányingert,
konvulziókat, izomgörcsöket okozhat és a bármilyen betegséghez csatlakozó mortalitás
ilyenkor 6-8-szor nagyobb, mint normális ozmotikus nyomás mellett. Másrészt azonban
só- és/vagy víz-terhelésre gyors vérnyomás-emelkedés is kialakulhat. Exsiccosisban túl
gyors folyadék-pótlás akut szívelégtelenséghez és tüdő-ödémához vezethet.
A vese struktúrájának és vérátáramlásának korfüggő változásai mellett a só/víz
háztartás zavaraiban szerepet játszik a megváltozott hormon-érzékenység is. Azonos
mértékű plazma térfogat csökkenés idősekben kevésbé fokozza a RAAS (reninangiotenzin-aldoszteron rendszer) aktivitását, mint fiatalokban. Az aldoszteron,
angiotenzin, vagy ADH hatásai kisebbek, mint fiatalokban. Idős betegek só/víz-terhelés
ellen sem tudnak megfelelően védekezni. Az alapszintű RAAS, vagy ADH hatás
szuppressziója lassú, a natriuretikus faktorok aktivációja elégtelen (az atriopeptin szintje
magas, de a hatása mérsékelt).
A hiperkalémia leggyakoribb okai idősekben a kálium-tartalmú gyógyszerek
túladagolása,

veseelégtelenség,

sejt-szétesés,

K-spóroló

diuretikumok

(főként

veseelégtelenségben), NSAID gyógyszerek és hipoaldoszteronizmus. Magas K-szint
fáradékonyságot, izomgyengeséget, alsó végtag paresztéziát, metabolikus acidózist,
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mentális zavarokat, a szívben bradikardiát és vezetési zavarokat okozhat. Hipokalémia
oka leggyakrabban elégtelen K-bevitel, nagyobb K-vesztés (diuretikum, hányás, primér
vagy szekunder hiperaldoszteronizmus /pl. ödéma, ascites/) miatt. Klinikai jelei:
izomgyengeség, izomgörcsök, aluszékonyság, a mentális állapot változásai, metabolikus
alkalózis – lehetséges komplikáció a paralítikus ileus és kamrafibrilláció.
I.7.6

Öregedés vs. pH zavarok

A normál pH érték nem változik a korral, de a reguláció korfüggő változásai a sav/bázis
egyensúly zavaraihoz a reguláció korfüggő változásai hozzájárulhatnak. Idősekben
diabéteszes ketoacidózis, laktátacidózis, csökkent erythropoietin termelés (anémia),
szalicilát toxikózis, hasmenés, veseelégtelenség, renális tubuláris acidózis a
leggyakoribb okai a metabolikus acidózisnak. A légzőközpont csökkent érzékenysége
(CO2-re, H+-ra, hipoxieredetű ingerekre) alacsony, ezért a hiperventilációs kompenzáció
gyenge. Az öregedő vese szintén csökkent választ ad az acidózisra, a pH normalizálása
hosszabb időt igényel.
Hányás, szekunder hiperaldoszteronizmus (pl. krónikus pangásos szívelégtelenség
ödémával), diuretikum által indukált hipokalémia szekunder hiperaldoszteronizmussal
(súlyosbítva a már létező szekunder hiperaldoszteronizmust szívelégtelen betegekben)
metabolikus alkalózist okozhat idősekben. Hipokalémia elősegíti az alkalózis
kialakulását mind a belső K+-egyensúly (sejt H+/K+ csere), mind a külső K+-egyensúly
(bikarbonát reabszorpció a proximális tubulusokban, a disztális tubulusokban a Na+/H+
csere a hangsúlyosabb).
Respiratorikus acidózis szintén előfordul az idősekben. A légzőközpont kevésbé
érzékeny hiperkapniára és hipoxia-eredetű ingerekre (70-éves korra a hipoxia
érzékenység 50%-kal, a hipercapniáé 40-50%-kal csökken; az artériás pO2 0.3%-ot
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csökken évente). A központ érzékenységét tovább csökkentő gyógyszerek, éppúgy,
mint az alacsony vitálkapacitás és FEV1, csökkent mellkasfali compliance
(kyphoscoliosis, elhízás), neuromuszkuláris betegségek ronthatják a légzésfunkciót. A
krónikus bronchitis idősekben gyakoribb (károsodott mukociliáris tisztulás, tartósabb
expozíció a környezeti szennyezésekhez, dohányzás).
Hipoxia, szepszis, tüdőembólia, szívelégtelenség (fokozott szimpatikus tónus),
májelégtelenség (NH3 felhalmozódás), enyhe szalicilát-toxikózis (rendszeres NSAID
kezelés fájdalmakra), egyszerű szorongással járó állapotok mind hétköznapi okai
lehetnek respiratorikus alkalózisnak idősekben.
Idősekben a kevert sav/bázis egyensúly zavarok is gyakoriak. Így például akut
légzési elégtelenség (pneumonia) és szívelégtelenség nem ritka kombinációja esetén
respiratorikus acidózis metabolikus acidózissal kombinálódik. Szívelégtelenség súlyos
formáiban a csökkent szöveti perfúzió laktát (metabolikus) acidózis van, amit a
diuretikus terápia metabolikus alkalózissal kombinál.
Idősekben mind a vesék, mind a tüdők kompenzációs kapacitása beszűkült.
Respiratorikus acidózisban oxigén terápia lehet szükséges. Veszélye: a csökkent CO2érzékenység miatt a légzést a hipoxia vezérli – oxigén adása hipoventilációt, CO2
további emelkedését és CO2 kómát eredményezhet. Ilyenkor mesterséges (gépi)
lélegeztetés szükséges.
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I.8

Az endokrin rendszer és az anyagcsere változásai

I.8.1

Korfüggő változások az endokrin rendszerben

Különféle korfüggő változások hátterében fontos szerepet feltételeznek az endokrin
rendszernek,

pl.

testösszetétel,

alapvető

szervi

funkciók,

idősek

affektív

rendellenességei, stb. (I.8-1. ábra). A hipotalamikus releasing factorokra, vagy a
hipofízis tróf-hormonjaira vonatkozó válaszkészség a korral csökken. Sok hormon
normál értéke függ az életkortól. Sok (kevéssé sikeres) próbálkozás volt arra, hogy
hormonpótlással késleltessék, vagy megfordítsák az öregedési folyamatot.

Menopausa
Andro“pausa”
Ösztrogén  FSH  Tesztoszteron 
(Progeszteron?) LH
DHT
csökkenő libido
depresszió
osteoporosis
Életminőség

Somatopausa
GH 
Sarcopenia zsírmentes testtömeg
(étvágy: CCK)

Adreno“pausa”
DHEA 
DHEAS 
Kortizol 
ACTH

Immuno-neuroAnyagcsere
“Synchropausa”
endokrin
eltérések
Melatonin
összefüggések
Inzulin rezisztencia,
Alvás (?)
Életminőség
Egyes autoimmun
IGT
folyamatok  (inflammageing)
Metabolikus
szindróma
(Karcinogenezis)
Nem része a “normális” öregedésnek, de gyakran előfordul: szubklinikai hipo- és
hipertireózis az idősekben

I.8-1. ábra: Gyakori endokrin változások idősekben
I.8.1.1

Szexuál-hormonok

A leglátványosabb korfüggő endokrin változás a szexuál-hormonok vonatkozásában
látható. A menopausa, az ösztrogén és inhibin szintek rapid csökkenése 50 év körüli
nőkben, ami a follikulus stimuláló és luteinizáló hormonok (FSH és LH) termelésének
fokozásához vezet, kapcsolatba hozható a hőhullámokkal, osteoporosissal, autonóm és
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emócionális diszfunkciókkal. Andropausa, a tesztoszteron szint lassú, fokozatos
csökkenése szerepet játszhat pl. az időskori osteoporosis és sarcopenia kialakulásában.
Férfiakban és nőkben egyaránt csökken a gyenge androgének (pl. dehidroepiandroszteron, DHEA) termelése, amit az „adrenopausa” (mellékvesekéreg aktivitás
csökkenés) kialakulásával hoznak kapcsolatba, és ami hozzájárul a csontfelszívódáshoz
és izomtömeg/izomerő csökkenéséhez. Szexuál-szteroidokkal végzett hormonpótló
kezelések bizonyos diszfunkciókat és az azokkal járó tüneteket kivédhetik.
I.8.1.2

Szinkropauza

Egészséges fiatal egyének (human, emlős) jellegzetes napszakos mintát, cirkadián
ritmust mutatnak a testhőmérsékletre, aktivitásra, vérnyomásra, endokrin funkciókra (pl.
GH, ACTH release), alvásra, stb. vonatkozóan. Idősekben ez a cirkadián ritmus zavart,
leggyakrabban az alvást, aktivitást és a vérnyomást érintve. Az alvászavar gyakran
„advanced sleep-phase” szindroma (este 6-8 körül korai elalvás után a beteg nagyon
korán, 3-5 óra körül ébred). Az alvászavarok „non-dipper” vérnyomás-mintához
vezethetnek (a normáltól eltérően az éjszakai vérnyomás nem alacsonyabb, hanem
magasabb, mint a nappali). Öreg állatokban is változik az egyébként határozott
cirkadián ritmus (pl. öreg patkányok nemcsak éjjal esznek). Habár a patogenezis nem
ismert, a tobozmirigy melanintermelésének csökkenését feltételezik a háttérben.
Alacsony nappali aktivitásnak, elnyújtott ágynyugalomnak szintén szerepe lehet.
Altatók rendszeres szedése súlyosbítja a zavart. Bár nincs gyógymód a cirkadián ritmus
korfüggő zavaraira, találtak jótékony hatású módszereket, pl. éles reggeli fény,
magatartási és kronoterápia (pl. az aktivitás/fény időzítése, kávé/nikotin elkerülése a
kívánt alvás előtt), a jelentősen megemelt nappali fizikai aktivitás (pl. 3 hónapos fitness
tréning program), esetleg melatonin adása este.
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I.8.1.3

Növekedési hormon (GH), inzulin-szerű növekedési faktor (IGF)
rendszer

A spontán éjjeli GH-termelés az öregedéssel csökken, mérséklődnek a GH-amplitúdók,
alacsony a szérum IGF-szint. A testösszetétel korfüggő változásai hasonlóak a
felnőttkori GH-elégtelenségben látottakkal – az ilyen betegekben GH kezelés jelentősen
javítja a testösszetételt, izomerőt, funkcionális teljesítményt és az életminőséget.
I.8.1.4

Mellékvese kéreg

A második-harmadik évtized után folyamatosan csökken a mellékvese androgén
termelése, amit az „adrenopausa” kifejezés ír le.
A mellékvese androgének (DHEA és DHEA-S) jelentik a szervezetben a legnagyobb
mennyiségű szteroid hormont, de keveset tudunk a funkciójukról. DHEA adagolás az
autoimmun Addison betegségben kimutathatóan jó hatású volt. Idősek DHEA kezelése
azonban ellentmondásos eredményekkel járt. Szemben az idős nők mellékvese
elégtelenségével, DHEA kezelés idős férfiakban hatástalan volt.
I.8.1.5

Pajzsmirigy

Egy-két göbbel járó golyva a leggyakoribb időskori endokrin abnormalitás. Az
előfordulás gyakorisága a korral párhuzamosan nő. Hiper- és hipotireózis szintén
gyakrabban fordulnak elő az idős populációkban.
Jódhiányos régiókban a toxikus adenómához, vagy toxikus multinoduláris
golyvához csatlakozik hipertireózis, a Basedow-kór a jódot optimális mennyiségben
tartalmazó régiókban gyakoribb. Idősekben a hipertireózis nem jár a fiatalkori formára
jellemző látványos tünetekkel. Nincs szimpatikus hiperaktivitás, viszont súlyvesztés,
gyengeség és kardiológiai komplikációk (palpitáció, arritmiák, pitvarfibrilláció) vannak
a klinikai kép előterében.
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A hipotireózist gyakran nem veszik észre, a tüneteit gyakran a korral járó
általános leépülésnek tekintik. A betegek panaszai: gyengeség, aluszékonyság, lassult
reakciók, hidegérzékenység, memóriazavarok, székrekedés. Hiperkoleszterinémia
gyakori laboratóriumi lelet. Megfelelő diagnózis és kezelés esetén a tünetek
reverzibilisek.
I.8.2
I.8.2.1

Időskori endokrin változásokhoz társuló funkcionális zavarok
Hőszabályozás – hőhullámok

Fiatal felnőttek hideg és meleg környezetre megfelelő adaptív válasszal reagálnak. A
hipotalamusz hőszabályozási központja és a hipotetikus set-point (referencia érték, a
hőszabályozási

effektorok

ehhez

közelítik

a

maghőmérsékletet)

optimális

válaszreakciókat biztosít (I.8-2. ábra). Menopausa után a set-point destabilizálódik: a
normál regulációs tartomány beszűkül és kompenzáló reakciók (pl. izzadás, kipirulás)
túl gyakran aktiválódnak, megfelelő fiziológiás stimulus (hő) nélkül is. A jelenség
hátterében különböző szerotonin receptor típusok egyensúlyának zavarát feltételezik
(I.8-3. ábra).
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Stabil termoregulációs „set-point”
Külső tényezők

Preszinaptikus neuron

Hypothalamus

Petefészek

Ösztrogének

Mellékvesekéreg

Normális
hőszabályozási
válasz

Posztszinaptikus neuron
Hipertermia
észlelés
5-HT1a receptor

Euthermia
(vazodilatáció vagy
konstrikció)

Hipotermia
észlelés
5-HT2 receptor

5-HT

5-HT reuptake hely

I.8-2. ábra: Menopausa előtti hőszabályozás
Destabilizált termoregulációs „set point”, 5-HT?, 5-HT1a/5-HT2 receptorok aránytalansága?

Külső tényezők

Preszinaptikus neuron

Hypothalamus

Megváltozott
hőszabályozási
válasz

Mellékvesekéreg
Petefészek

Ösztrogének

Menopausa
Anti-ösztrogének
Aromatáz gátlók
LHRH agonisták

Hőhullámok
(vazodilatáció)

Posztszinaptikus neuron
Hipertemia
észlelés
5-HT1a receptor

Hipotermia
észlelés
5-HT2 receptor

5-HT

5-HT reuptake hely

I.8-3. ábra: Hőszabályozás a peri/posztmenopausális szakban
I.8.2.2

Benignus prosztata hiperplázia

Idősebb férfiakban általános a benignus prosztata hiperplázia előfordulása. Klinikai
tüneteket a férfi populáció 25%-ában ad. Az uretra obstrukciója akadályozza a normális
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vizeletáramlást. Nehezített és/vagy gyakori vizeléshez, dysuriához (fájdalmas vizlés),
vizelet retencióhoz vezet és növeli a húgyúti rendszer fertőzés-veszélyét (nehezen
kezelhető!). A férfi és női szexuál-szteroidok egyensúlyának zavarát feltételezik a
folyamat hátterében (I.8-4. ábra).

GnRH
Herék

LH/FSH

FSH
PRL/GH

Hypophysis

FSH-R
Tesztoszteron
Ösztrogének

PRL/GH-R
Endokrin

Autokrin
Parakrin

Endokrin

Aromatáz

Exokrin
Auto/Parakrin

Androgének Ösztrogének
Prosztata

I.8-4. ábra: Benignus prosztata hiperplázia
I.8.2.3

Frailty (esendőség, törékenység)

Az izmok tömegének/erejének korral járó vesztése és a csonttömeg csökkenése
(osteoporosis) gyengeséghez, csökkent aktivitáshoz, az independens élet képességének
elvesztéséhez, patológiás törésekhez vezet. Ez az egész népességet érintő egészségügyi
problémát jelent. Az endokrin funkciók korfüggő hanyatlása (pl. szexuál-szteroidok,
GH, IGF), éppúgy, mint a krónikus mérsékelt gyulladás (az egész élet folyamán tartó
expozíció toxikus és veszélyes anyagokhoz, infekciós faktorokhoz) és kóros
anyagcsere-állapotok, acidózis, elhízás, valamint genetikai tényezők jelentősen
hozzájárulnak a frailty rendellenességeihez (I.8-5. ábra).
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Öregedés
Gyulladásos
állapot
kardio-pulmonális
hematológiai
muszkuloszkeletális
neurológiai

Genetikus
tényezők

Esendőség

Hormonális
változások

Kóros
változások

Fontos muszkuloszkeletális tényezők az esendőségben:

Sarcopenia
Osteoporosis
Izületi betegség

I.8-5. ábra: A frailty-hez vezető tényezők
I.8.3
I.8.3.1

Az intermedier anyagcsere korfüggő változásai
Szénhidrát anyagcsere

Az abszolút, vagy relatív inzulinhiánnyal jellemezhető diabétesz (diabetes mellitus,
DM) a népesség 5-7%-át érinti. A leggyakoribb formája, a 2 típusú DM általában
felnőttkorban, 40 éven túl kezdődik. A korfüggő inzulin-rezisztencia és csökkent
szöveti glukóz felhasználás jelentős ennek a rendkívüli népegészségügyi problémát
okozó anyagcsere zavarnak a kialakulásában (I.2-3. ábra, 27. oldal), amely potenciálisan
halálos akut és életet súlyosan nehezítő krónikus komplikációkkal jár.
I.8.3.2

Lipid anyagcsere

A diszlipidémia (hipertrigliceridémia, magas LDL- alacsony HDL-koleszterin) a
metabolikus szindróma egyike elősegíti az ateroszklerózis, az akut szívinfarktus és a
stroke kialakulását idősekben. A diagnózis és kezelés nagyon fontosak a halálos
kimenetel prevenciójában.
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Az endokrin rendszer és az anyagcsere változásai
I.8.3.3

Purin anyagcsere

A hiperurikémia (a DNS metabolitjának, a húgysavnak felhalmozódása) prevalenciája a
korral fokozatosan nő, különösen idősebb férfiakban. A köszvény fájdalmas ízületi
gyulladások akut rohamait okozza, hosszútávon az ízületek krónikus deformitásait.
Szükséges a korai felismerés és a vér húgysav szintjének szigorú kontrollja, különösen
az idősekben.
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I.9

A gastrointesztinális traktus változásai, akut és krónikus
rendellenességek

I.9.1

Interakció más rendszerekkel

A múló idő sok szervrendszerben, mint az endokrin, kardiovaszkuláris rendszerek,
idegrendszer olyan fiziológiás és patofiziológiás változásokat okoz, amelyek a
gaasztrointesztinális (GI) rendszer struktúráját és funkcióját is érintik. Idősekben
például alacsony a perctérfogat emelésére való képesség, a keringés következményesen
kóros megoszlása a GI motilitás és/vagy az abszorpciós kapacitás csökkenéséhez vezet
(boholycsúcsok hipoxiája). Krónikus extraintesztinális betegségek miatt megváltozott
táplálkozási funkciók azt a hamis látszatot keltik, hogy a változások az öregedés
természetes folyamatához tartoznak. Jó példa, hogy a nyelőcső motilitás 80 év fölött
látott zavarait sokáig korfüggő nyelőcső-izom elváltozással magyarázták – csak újabb
felismerés, hogy inkább extraintesztinális zavarok állnak a háttérben, pl. diabétesz és
idegi, vagy vaszkuláris változások, amelyek a korral sokasodnak. Legtöbb kutatás
szerint a korral járó GI motilitás változásoknak inkább neurológiai okai vannak, mint
izom-elváltozások. Károsodott motilitás a GI traktus különféle szakaszain jelentkezhet,
pl. gyomor atónia (gastroparesis), székrekedés, paralítikus ileus. A stressz és a
fiziológiás funkció bonyolult interakciója különösen kiemelt jelentőségű az idősekben.
Az idősek nemcsak a szokásos felnőttkori stressz-helyzeteknek vannak kitéve, hanem
járulékosan olyanoknak, mint családtag/barát elvesztése, és mentális/fizikai limitáció
ellenére kényszerűen szükséges aktivitások, elszigeteltség. Az anatómiai, motoros és
szekréciós eltérések gyakran atípusos GI tünetekhez vezetnek.
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A gastrointesztinális traktus változásai, akut és krónikus rendellenességek
A felső GI traktus gyakori zavarai

I.9.2

A fogak és szájüreg rendellenességei, szájszárazság, cerebrovaszkuláris folyamatok
miatti nyelési zavarok, vagy neuromuszkuláris zavarok eseteihez malnutríció társulhat.
A nyelőcső-tumoros betegek általában idősebbek, rájuk gyorsan súlyosbodó nyelési
zavar és súlyvesztés a jellemző. Több beszámoló szerint a nem-kardiális eredetű
mellkasi fájdalmak akár 50%-ának nyelőcső eredetű oka van. Gastro-oesophagealis
reflux

(GERD)

betegek

általában

angina-szerű

fájdalomról

(„heartburn”)

panaszkodnak, de 5-20%-uk csak atípusos mellkasi fájdalomról.
Sav/pepsin eredetű gyomor és nyombél rendellenességek nagyon gyakoriak az
idősekben (I.9-1. ábra). A nyombél fekély előfordulásának csökkenő tendenciája van az
öregedéssel, feltehetően a csökkenő gyomorsav-termelés miatt. A savtermelés annyira
csökkenhet, hogy achlorhydria (teljes savhiány) alakulhat ki. A savtermelés
csökkenésével idősekben a szérum bazális gasztrin koncentrációja nő. Bár fiatalokban a
nyombélfekély a gyakoribb, idősekben inkább a gyomorfekély és ez sokszor akár
halálokot is jelenthet. A gyomorfekély különösen azokban az idősekben gyakori, akik
krónikusan nem-szteroid gyulladás/fájdalom csillapítókat (NSAID) szednek, de a
szteroidot szedőkben is. Ezek a fekélyek általában veszélyesen tünetmentesek, mert a
gyógyszerek a fájdalom-tünetet elfedik. Az idősekben mind a gyomor, mind a nyombél
fekélyek gyakrabban okoznak komplikációkat (vérzés, perforáció), amelyek sokszor
sebészi beavatkozást igényelnek. Idős férfiak esetenként felső hasi, a hátba sugárzó
fájdalomról panaszkodnak – ez duodenális óriásfekély jele lehet, amely fekély 2 cmnél nagyobb lehet, közel a teljes nyombél felszínt elfoglalja. Ebből gyakran vérzés
kezdődik, vagy a lézió a környező szerveket (pancreas, epehólyag, máj) is érinti. A
stressz fekélyek peptikus jellegűek, általában a gyomorban alakulnak ki. Ezek
típusosan kicsik (1-3 mm) és felületesek, főként a nyálkahártyát érintik. Nem ritkán
Azonosító szám:
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többszörösek, gasztritiszhez csatlakoznak. A kiváltó ok legtöbbször trauma, shock,
súlyos műtét, fertőzés, égési sérülés, de pszichés stressz is súlyosbíthatja. Vezető tünet a
vérzés, ami melénát, hipovolémiát okozhat, de életet veszélyeztető súlyosságú is lehet.

gastro-oesophagealis
reflux betegség (GERD)

gyomor
fekély

gastroparesis

atrophiás
gastritis

gyomor
carcinoma

I.9-1. ábra: A gyomor leggyakoribb elváltozásai idősekben
Az atrófiás gasztritisz esetén a gyomorfalban nagyszámú gyulladásos sejt van és
a gyomor nyálkahártya különböző mértékű atrófiát mutat. A folyamat előrehaladtával
esetenként gyomor atrófia alakul ki a nyálkahártya szekréciós sejtjeinek csökkenésével.
Diffúz formájában keringő parietális-sejt elleni antitestek jelennek meg, a sav-szekréció
csökkenése mellett nő a gasztrin szekréciója (a szérum gasztrin is). Anemia perniciosa
alakulhat ki, de a vasfelszívódás is romlik. A típusos hematológiai kép mellett a GI
tünetek nem mindig specifikusak. Fontos, hogy az atrófiás gasztritisz és a gyomor
atrófia könnyen malignizálódhat.
Különböző intesztinális tumorok különösen gyakoriak az idősekben, pl. a
gyomor-rák incidenciája drámaian nő 60 év felett, a kolorektális rákok száma 65 és 75
éves korúak között a legnagyobb.
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A gastrointesztinális traktus változásai, akut és krónikus rendellenességek
I.9.3

Az alsó GI traktus gyakori zavarai

A székrekedés (obstipáció) a belek motilitás-zavara, a székürítés nehéz és gyakorisága
csökken. Idősekben az obstipáció általában csökkent fizikai mobilitással és elnyújtott GI
tranzit-idővel jár, rostszegény diéta elősegíti a kialakulását. Az ú.n. terminális reservoir
szindrómában (állandóan tágult rectum) a pangásos béltartalom „áttörhet” és
túlcsordulásos (overflow) széklet-inkontinenciát okoz (a beteg akaratlanul, nem
megfelelő módon ürít székletet). Akut obstipáció intesztinális obstrukcióra utalhat:
felfúvódott has, üres rectum, hányás, folyadék-szintek (niveau) az álló testhelyzetben
végzett natív röntgen-vizsgálaton. Obstipáció, főként intermittáló hasmenéssel, colon
carcinoma vezető tünete lehet. Obstipáció szisztémás betegségekben is előfordul (pl.
diabétesz, hipotireózis, urémia, hiperkalcémia, depresszió, konfúzió), vagy a colon
egyéb betegségeinek jele (pl. divertikulózis). Gyógyszerek is okozhatják (pl.
antikolinerg szerek, kodein, aluminium-hidroxid, vas).
A széklet inkontinencia többnyire multifaktoriális. Egyes emberekben a motoros
végződések vesztése felgyorsul időskorban. Ez idiopátiás forma, a medencefenék (ú.n.
perineum) süllyedéséhez vezet, ami az anorektális szöglet és anális reflex elvesztésével
jár, a külső zárógyűrű tónusának csökkenésével, esetenként a rectum előreesésével és
anorektális inkontinenciával. Diabétesz és autonóm neuropátiák a belső zárógyűrű
diszfunkciójával vezetnek anorektális inkontinenciához. Neurogén inkontinencia
általában gasztrokolikus reflex (étkezésre induló bélmotilitás) alapján globális cerebrális
betegségekben alakul ki, pl. a demens beteg nem tudja kontrollálni a defekációt.
Bármely okból bekövetkező hasmenés tüneti inkontinenciát okozhat, különösen
az idősekben, akikben a zárógyűrűk nyomása és a folyadékokra vonatkozó kontinencia
alacsonyabb, mint fiatalokban. Széklet impaktáció a geriátriai betegekben gyakori oka
a hasmenésnek; az elzáró széklettömegtől proximális béltartalom felhígul, megkerüli az
Azonosító szám:
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impaktált kemény tömeget (coprolit) és továbbjut. Mivel ezek a betegek többnyire
tartósan obstipálnak, megacolon alakul ki, a betegek nem tudják érzékelni a rectumba
jutott híg béltartalmat, másrészt az impaktáció tónusosan gátolja a belső anális
zárógyűrűt, végül széklet inkontinencia alakul ki (paradox hasmenés). Az életkor
megváltoztathatja a malabszorpció megjelenés-módját (fő okok: fertőzések, pancreatitis,
laktóz intolerancia, gyógyszer mellékhatások pl. antibiotikumok használata) és a
krónikus hasmenés az idős beteget másként és súlyosabban érintheti, mint a fiatalt: a
dehidráció és hipovolémia súlyosabbak (főként, ha a szomjúságérzet egyidejűleg
elégtelen), a malnutríció veszélyesebb.
Divertikulózis a colon divertikulumok tünetmentes jelenléte (a diverticulum a
mucosa és submucosa sérvszerű kitüremkedése a bél izomrétegei között). A nyugati
társadalmak idős populációjában gyakori (a 80-évesek körében kb. 50%). Az okot a
diéta rosttartalmában keresik: kevés rost esetén kevés a maradvány tömege a bélben. Ha
a colonban a tömeg kicsi, a perisztaltikus mozgások változnak és a körkörös izmok
tónusa nő, a haustra nyomása magas. Ez vezet a mucosa herniációjához a colon falának
legsérülékenyebb pontjain (ahol az artériák perforálják a körkörös izmokat). Éppen ez a
lokalizáció, ami miatt a diverticulum egyik fő veszélye a vérzés (másik veszély: pangó
diverticulum tartalom miatti gyulladás).
A gazdag anasztomózis rendszer miatt a tápcsatorna vaszkuláris eredetű
károsodásai ritkák, de ha vannak, nagyon súlyosak, a mortalitás magas. Ha van
precipitáló tényező, ischemiás colitis alakulhat ki. Ilyen tényező lehet a hipotenzió pl.
dehidráció, vérzés, súlyos szívelégtelenség, de precipitáló faktor lehet a policitémia,
diabétesz, digitálisz-kezelés is.
A máj korfüggő változásai minimálisak, csak nagyon késői fázisban lehet
jelentőségük. A csökkent máj-tömeg és -vérátáramlás felelős lehet néhány gyógyszer,
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A gastrointesztinális traktus változásai, akut és krónikus rendellenességek
ill. alkohol eliminációjának változásáért idősekben. Mennyiségi és minőségi változások
lehetnek a máj protein szintézisében – összességében az intracelluláris proteinek szintje
emelkedik az idősek májában (sok hibás protein), ami a hepatocita öregedésével lehet
kapcsolatos. Az epekő-képződés incidenciája a korral nő, boncolásnál a 70 éven
felüliek 1/3-ánál találtak epekövet.
Az orvosi sürgősségi esetek gyors diagnózisa és kezelése idősekben gyakran
nehéz a betegséggel kiváltott stresszre adott szokatlan válasz, valamint az egyidejű
egyéb egészségügyi és környezeti problémák miatt. Geriátriai betegekben a GI vérzés
(I.9-2. ábra) az egyik legfontosabb gasztrointesztinális sürgősségi állapot, amelynek
mortalitása 10%. A klinikai manifesztációk különfélék, a mentális állapot változásától a
syncope, vagy keringési shock kialakulásáig.

ischemiás
colitis
colitis
(fertőzés,
irritábilis bél
szindróma)
angiodysplasia

polipok
carcinoma

aranyeres csomók

diverticulumok

I.9-2. ábra: Az alsó GI traktus vérzésének okai
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Neurológiai és pszichológiai zavarok idősekben

I.10

Neurológiai és pszichológiai zavarok idősekben

I.10.1

Az idegrendszer korfüggő változásai

A központi és a perifériás idegrendszer egyaránt funkcionális hanyatlást mutat az
öregedéssel. Jelentősek azonban az egyéni különbségek.
A károsodott motoros koordináció és teljesítmény, csökkent térbeli orientáció,
lassult egyenetlen járás, gyengült poszturális reflexek, memóriavesztés, alvászavarok,
stb. jelzik a központi idegrendszer zavarát.
A perifériás idegrendszer károsodását a perifériás szenzoros, motoros és autonóm
deficitek mutatják.
Az agyi keringés (cerebral blood flow, CBF) különleges. Habár az agy csupán a
testtömeg 2%-a (1,5 kg), a nyugalmi perctérfogat 15%-át, a nyugalmi oxigénfogyasztás
25%-át, a napi glukóz fogyasztás 70%-át az agy kapja. A CBF autoregulációja
figyelemreméltó: 60 és 140/160 Hgmm artériás középnyomás (= az artériás nyomás
integrált értéke) tartományban a CBF stabil. Az agyi erek szabályozása a szervezet más
ereitől eltér: anyagcsere termékek (CO2, H+, adenozin, vagy K+) vazodilatációt okoz,
CO2, vagy H+ csökkenése vazokonstrikciót. A szimpatikus aktivitásnak itt nincs
vazokonstriktor hatása.
Több speciális elv is ismert a CBF és az intrakraniális tér vonatkozásában, mint a
Monroe-Kelly elv, miszerint a koponyaüreg térfogata állandó, nem összenyomható,
bármelyik komponens térfogatának a növekedése csak a másik kompenzatórikus
csökkenésével lehetséges. A Roy-Sherrington elmélet (1890) ezzel egyezik: eszerint a
teljes agyi keringés nem növekedhet jelentősen, a regionális keringési és anyagcsere
eltérések a helyi idegi aktivitásra vezethetők vissza.
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Az agy különösen érzékeny ischemiára. Mivel az agyban nincs energiaraktár, a
véráramlás rövid (1-2 sec) felfüggesztése eszméletvesztést, 3-5 perces leállás pedig
irreverzibilis kéregkárosodást okoz. Az agytörzs 25-30 perces ischemiát is tolerálhat.
Más szövetekkel (pl. miokardium) ellentétben az agyban az ischemiás prekondícionálás
(rövid ischemia által aktivált adaptív mechanizmusok) nem jelent előnyt.
A CBF korfüggő csökkenését emberben, főemlősben, rágcsálóban egyaránt
demonstrálták. A csökkenés regionális jellegű, főleg azokat a régiókat (pl. limbikus
rendszer, asszociációs kéreg) érinti, amelyek funkciója leggyakrabban károsodik az
öregedéssel. A prekapilláris arteriolák és kapillárisok sűrűsége csökken. Egészséges
öreg patkányokban a kéregfelszín arterioláinak sűrűsége közel 40%-kal alacsonyabb,
mint a fiatalokban. Az agyi erek korfüggő strukturális és vazomotor változásokat is
mutatnak. A CBF autoregulációja egészséges öregedésben többnyire megtartott, de nem
vaszkuláris rendellenességek jelenlétében. Az agyi erek merevsége az erek könnyebb
ruptúrálódása miatt fokozott rizikót jelent intrakraniális vérzésre fejtrauma, vagy más
megterhelés esetén (pl. a durát és az agyat összekötő hídvénák szakadása).
I.10.1.1

Stroke

A legelterjedtebb időseket érintő vaszkuláris eredetű idegrendszeri zavar a stroke. Az
esetek többsége (80%) ischemiás eredetű (tranziens ischemiás attack /=TIA/, ami 5
perc-től 24 óra alatt reverzibilis, vagy permanens, ill. progresszív formák), a maradék
20% szubarachnoideális, vagy intracerebrális vérzéses stroke. Mindkét forma etiológiai
faktorai gyakoribbak az idősekben: pl. kis/nagy agyi erek ateroszklerózisa, lokális
trombózis az agyi erek szklerotikus plakkjairól, embolizáció (pitvarfibrilláció miatt,
vagy a carotisról és vertebrális artériákról), szisztémás keringési zavarok (shock, súlyos
akut szívelégtelenség, különösen korfüggő agyi vazomotor zavarok jelenlétében),
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hipertenzió magában, vagy alvadásgátló kezeléssel kombinálva. Korai diagnózis és
kezelés (2-12 órán belül) megmenthet reverzibilisen sérült területeket (penumbra) a
nekrózistól (I.10-1. ábra), ezért a korai tüneteket (lábak /főleg egyoldali!/ átmeneti
gyengülése, akár enyhe és átmeneti arc-aszimmetria, nyelv aszimmetria, enyhe
beszédzavarok) észre kell venni, orvosnak jelezni és kezelni kell, ill. preventív lépések
szükségesek. Preventív lépés lehet a szedálás, a glutamát aktivitás gátlás, a fej hűtése
(az oxigén-igény csökkentésére, míg az idegsebészeti beavatkozás, vagy trombolízis
elkezdődik). A TIA (amit kisebb agyi erek reverzibilis obstrukciója okoz) jelentősége,
hogy rossz általános agyi keringési állapotra utal, és a 2 éven belül bekövetkező
permanens stroke nagy rizikóját jelzi előre.

2:15 (korai)

6:00 (késői)

• Hatékony és biztonságos– idősekben is!
• A stroke végkimenetelében 30%-os javulás
I.10-1. ábra: Trombolízis stroke esetén
A stroke komplikációi rettenetesek az idős beteg számára. A patomechanizmus
többnyire komplex: vérzés a kollaterális keringésből az ischemiás területre (különösen,
Azonosító szám:
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ha egyidejű alvadásgátló kezelés volt szükséges), vagy vérzéses stroke esetén a sérült
szövetekből felszabaduló vazokonstriktor anyagok nagy kiterjedésű károsodást okoznak
az agyban. A következményes agy-ödéma növeli az intrakraniális nyomást (MonroeKelly elv), ettől fejfájás, hányinger, hányás, kettőslátás, Cushing-reflex (vérnyomásemelkedés, bradikardiával), irreguláris légzés, zavartság, görcsök alakulhatnak ki, vagy
beékelődés miatt akár halál is. Járulékos góctünetek (a látás, a beszéd, a nyelés zavara,
szenzoros zavarok /pl. centrális fájdalom szindróma/ és motoros diszfunkciók a sérülés
helyétől függően), valamint kiemelkedően súlyos kognitív diszfunkciók a beteg
életminőségét rontják, a hozzátartozók életét nehezítik.
I.10.1.2

A motoros funkciókat érintő neurodegeneratív zavarok: Parkinson
betegség

A motoros funkciókat érintő neurodegeneratív rendellenességek közül 50 év fölött a
mozgáskorlátozottság legáltalánosabb oka a Parkinson betegség, ez egyúttal az agy
bazális ganglionjainak leggyakoribb zavara. Típusos tünetei: remegés, merevség, lassult
mozgás, a mimika zavarai és járás-zavarok. A dopamin és a glutamát/acetilkolin
egyensúly zavarait feltételezik a háttérben (I.10-2. ábra). Dopamin agonisták éveken át
javíthatnak a tüneteken, de a kitejedt bénulásokkal és esetenként kognitív hanyatlással
járó végső hanyatlás elkerülhetetlen.
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Egyensúly a dopamin, ill. a
glutamát/acetylcholin rendszer
között

Glutamát
Acetylcholin

Dopamin

Dopamin hiány miatt
kialakuló egyensúlyzavar

Glutamát
Acetylcholin

Dopamin

I.10-2. ábra: Neurotransmitter egyensúly zavar Parkinson betegségben
Más, a motoros funkciókat károsító neurológai rendellenesség a Huntingtonchorea, ami egy neurodegeneratív autoszomális domináns genetikai zavar, abnormális
akaratlan kicsavart mozgásokkal (chorea), kognitív hanyatlással, demenciával. A
Creutzfeldt-Jakob betegség egy ritka, prion-indukálta degeneratív, lassan kialakuló, de
mindenképpen fatális agyi betegség. A myasthenia gravis egy autoimmun
neuromuszkuláris betegség, amely az acetilkolin receptorok zavarával jár: progresszív
fluktuáló izomgyengeség és fáradékonyság jellemzi, bénulásokkal és a végén légzési
elégtelenséggel. Mindezek erősebben érintik az időseket.
I.10.1.3

Demenciák, Alzheimer betegség

Idős egyének mentális teljesítménye nem hanyatlik szükségszerűen a fiatalokhoz
képest, mivel bizonyos deficiteket ellensúlyozhat a korábbi tapasztalat és bölcsesség.
Habár a gyors reakciókat, vagy nagyfokú precizitást igénylő kognitív aktivitás
gyengülhet idősekben, valamint az információ-feldolgozás sebessége, a memóriaAzonosító szám:
TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011

93

Gerontológia
kihasználás, gátló működések és a memória romolhatnak, más funkciók, pl. a
körülmények bölcs megfontolása, jobb analitikai készség és megértés egészséges
öregedés során segítenek megtartani a kognitív teljesítőképességet.
A kognitív funkciók abnormális hanyatlása a demencia (az elsősorban a
memóriát érintő zavarokat anamnesztikus szindrómának nevezik). Habár számos
tényező, mint stroke vagy csendes krónikus agyi ischemia, különféle neurodegeneratív
rendellenességek, fej-trauma, alkohol és más toxikus faktorok, súlyos anyagcserezavarok, hiányállapotok elősegíthetik a súlyos kognitív romlást, ami a demenciákat
jellemzi, a legjellegzetesebb preszenilis vagy szenilis demencia az Alzheimer kór.
Az Alzheimer kór egy progrediáló, életkorhoz kapcsolódó (középkorú és idősebb
egyéneken) ismeretlen eredetű kognitív funkcióvesztés, amely affektív (érzelmikapcsolati) és magatartási zavarokkal is jár. Gyakorisága meredeken nő a korral (I-48.
ábra). Az esetek kisebbsége (20%) genetikai eredetű, a tőbbi sporadikus. Rizikófaktor a
65 év fölötti kor, női nem, alacsony műveltségi szint, pozitív családi anamnézis, de fejtrauma, stroke, alkoholfogyasztás, pitvarfibrilláció, metabolikus szindróma, dohányzás
is növeli a betegség kialakulásának valószínűségét. Neuronok, szinapszisok vesztése és
agykérgi és bizonyos szubkortikális régiók atrófiája (pl. temporális, parietális lebeny, a
frontális kéreg részei) áll a háttérben. A pontos patomechanizmus még nem ismert, sok
teóriát javasoltak. Ilyen a kolinerg teória (csökkent acetilkolin szintézis vezet a funkció
zavarához), a béta-amyloid teória (amyloid béta prekurzor protein töredékek tömött és
oldhatatlan depozitumai szenilis plakkokat képeznek a neuronok körül, azokat
károsítva), a tau protein misfolding teória (intracelluláris neurofibrilláris szálak
tönkreteszik a mikrotubulusokat és károsítják a neuron transzport-rendszerét). Ezek
mellett a gyulladásos faktorokat, az oxidatív stresszt, az aluminium felhalmozódást az
agyban szintén patogenetikai tényezőnek vélik.
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Az Alzheimer kór gyógyítására, vagy a folyamat lassítására nincs gyógyszer.
Néhány terápiás anyag enyhítheti a tüneteket, és az acetilkolinészteráz gátlókkal,
glutamát NMDA receptor gátlókkal kapcsolatban nagyon intenzív kutatás folyik. Még a
legjobb gondozás, biztonságos és érzelmileg támogató környezet, fizikai aktivitás és
optimális diéta esetén is halálos, az átlagos túlélés 7 év. A halál leggyakoribb oka
decubitus és pneumonia.
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I.10-3. ábra: Az Alzheimer kór prevalenciája
I.10.2

Pszichológiai zavarok idősekben

Nincs olyan specifikus szindróma, amely kizárólag öregekben fordul elő, de bármely
zavar kialakulhat idősekben is.
A legáltalánosabban előforduló zavarok a delírium, az affektív zavarok
(különösképpen a szorongás és depresszió).
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I.10.2.1

Delírium

A delírium egy klinikai szindróma, amit a figyelem hiánya és súlyos akut (reverzibilis)
kognitív diszfunkció jellemez. Fiatal betegekben csak a homeosztázis rendkívül nagy
abnormalitásai, pl. magas láz, súlyos alkohol intoxikáció, súlyos anyagcsere-zavarok,
kábítószer megvonás okoznak delíriumot. Idősekben az agy funkcionális rezerv
kapacitása csökken, ezért sok enyhébb rendellenesség is delíriumot okozhat. Az összes
hospitalizált beteg között a prevalenciája 14-56% (férfiakban gyakoribb). A 65 év feletti
sebészeti betegeknél a posztoperatív delírium prevalenciája 15-53%, míg intenzív
terápiás osztályra felvett idősek között 70-87%. A rizikót sokszor növeli: hipovolémia,
hipo-,

vagy

hiper-tonicitás,

súlyos

hipoglikémia,

alvás-megvonás,

infekció

(pneumonia), anémia, riasztó környezet, krónikus renális vagy máj betegség,
immobilizáció (rögzítés, katéterek), szenzoros károsodás (hallás, látás), speciális
gyógyszerek

(szedatív

hipnotikumok,

narkotikumok,

antikolinerg

szerek,

kortikoszteroidok, polifarmácia, alkohol- vagy drog-elvonás), akut stroke, korábbi
delírium, meningitis, encephalitis, esések, demencia, kognitív károsodás, stb.
I.10.2.2

Affektív zavarok, depresszió

Szorongás és depresszió idősekben a legelterjedtebb affektív rendellenességek.
Hosszabb diszfória (súlyos boldogtalanság) gyakrabban alakul ki intézetben lakó
idősekben (30%), mint a családjukkal lakók között (5-10%). Ez alátámasztja azt, hogy
környezeti tényezők, izoláció, ingerszegény környezet, unalom, elkerülhetetlen fizikai
hanyatlás, stb. fontosak az etiológiában. Emellett centrális neurohormon szintek
korfüggő változásai, pl. fokozott corticotropin-releasing factor (CRF) felszabadulás és
hatás elnyújtott és fokozott streszhez vezethet, és hozzájárulhat a szorongás és
depresszió kialakulásához. Mivel a depresszió növeli az öngyilkosság rizikóját, az arra
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utaló tünetekre és jelekre tudatosan figyelni kell, fontos a felismerésük és preventív
lépések (nem mindig gyógyszeres kezelés) megtétele.

Javasolt irodalom
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I.11

Idős betegek gondozása

I.11.1

Kommunikáció az idős beteggel

Az anamnézis felvétele és a fizikai státusz vizsgálata nem alapvetően tér el a medicina
más területein (pl. belgyógyászat) alkalmazott módszerektől, azonban mégis vannak
geriátriai jellegzetességek. Az idős beteggel való foglalkozás általában hosszabb időt
igényel, részben mivel a hosszabb életük alatt több betegség alakult ki (kumuláció),
részben mivel kognitív funkcióik károsodása miatt korábbi információk előhívása
nehézkesebb és lassabb. Megbízható orvosi dokumentáció hiánya a korábbi történések,
diagnózisok, műtéti beavatkozások értékelését nehezíti (az elektronikus adatszolgáltatás
ma ezt a problémát mérsékli). Bizonyos információkat a beteg nem tart fontosnak,
azokat nem említi (pl. vény nélküli gyógyszerek, diétás kiegészítők). Máskor egyes,
gyakran fontos tüneteket is a kor velejárójának tekintenek. A betegségek gyakran
atípusos formában jelentkeznek, ami tovább nehezíti a felismerésüket. Figyelemhiány
és memóriavesztés miatt az aktuális panaszokhoz kapcsolódó adatokról pontatlanul
számolnak be. Az anamnesztikus adatok pontosságát és a betegség megítélését (a beteg
által) a helyszín is befolyásolja: otthoni környezet, ápolási otthon, ambulancia, kórház.
Idősekben a fájdalom megváltozott percepciója miatt a fájdalom felmérésének
speciális jelentősége van a geriátriai medicinában. Az idősek (bár néha mindenre
panaszkodnak) gyakran alig panaszkodnak fájdalomról, és szenvedhetnek sokféle
reumatikus betegségtől anélkül, hogy annak jelentős fizikai, vagy morfológiai jele
lenne, de súlyos hasi kórállapotuk (pl. perforált appendix) is lehet minimális, vagy
semmi fájdalommal. Ez nagyon félrevezető lehet.
A diagnosztikus tévedések és szükségtelen vizsgálatok elkerülésére nagyon fontos
az alapos anamnézis. Akár ismételt anamnézis-felvétel lehet szükséges, a különösen
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fontos pontok részletezésével. A károsodott percepció, vagy a hallászavar szükségessé
teheti további adatok gyűjtését heteroanamnézis segítségével. Kizárólag az idős beteg
engedélyével, családtagjai is jelen lehetnek és segíthetnek. Figyelembe kell venni a
beteg csökkent látását, hallását, a motoros ügyesség beszűkülését. Hosszabb idő és
türelem szükséges. A betegek észrevehetik a türelmetlenséget és visszatarhatnak fontos
panaszokat és információkat – ez hibás diagnózishoz vezethet. Szükséges lehet
szisztematikusan listázni a panaszokat a szervek, a megjelenés ideje szerint, lehetőleg
ok/okozati összefüggésben – ez szintén időigényes feladat. Írásos dokumentumok (a
betegtől, vagy hozzátartozójától) a fő panaszokra, tünetekre, korábbi betegségekre és a
használt gyógyszerek listájára vonatkozóan nagyon hasznosak lehetnek. Elkerülendő a
logorrhea (locsogás), lényegretörő, rövid kérdéseket kell feltenni. Fontos lehet, hogy a
beteg lássa az orvos arcát, mimikáját, és a szájról olvasás segíthet megérteni az
egészségügyi szakember kérdéseit.
Az idősek sokrétű problémája standard és/vagy szisztémás strukturált
geriatriai felmérést tehet szükségessé. A mentális, fizikális, funkcionális állapotának
(pl. járóképesség, önellátás képessége, a diéta mennyisége és minősége, eszközhasználat
a napi életben) és a beteg szocioökonómiai helyzetének (pl. egyedül-családdalgondozóval él együtt? fűtésmód? fürdőszoba?) felmérése szintén fontos. Döntéshozatal
egy interdiszciplináris team segítségével lehetséges. A részletes geriátriai felmérés
alapján lehet javaslatot tenni pl. a beteg idős-otthoni elhelyezésére.
I.11.2

Időseket ellátó rendszerek

Az idősek többsége egyedül él, vagy olyan háztartásban, amelynek minden tagja
idősebb 60 évnél. Krónikus betegségek a 60-89 év közöttiek 40-50%-ánál korlátozzák a
mindennapos aktivitást. 70 év felett a férfiak 60%-a, a nők 72%-a érintett. Így egyre
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több idős válik más személyektől függővé: hozzátartozóktól, a szociális rendszertől,
civil szervezetektől. Az igény óriási. Egészségügyi szolgáltatókból hiány van, és a
financiális háttér elégtelensége is nyilvánvaló.
Gondozás ápolási otthonban, vagy más intézményben, ami hosszútávú ellátást
biztosít: Először fel kell mérni, hogy a betegnek valóban szüksége van-e arra, hogy egy
geriátriai intézmény lakója legyen. Ha már intézményben van, eldöntendő, hogy a
megfelelő helyen van-e. Elhelyezésnél a következő szempontokat kell vizsgálni:
egészségügyi igények, szociális támogatás, kognitív funkciók, fizikai képességek – az
önellátás képesség, bentlakásos gondozás, vagy állandó felügyelet szükségessége. Az
időseket ellátó intézmények működéséhez szükséges: professzionális főápoló, képzett
ápolók, teljes munkaidejű szociális munkások, segítő terapeuták, gyógyszerész,
rehabilitációs szakemberek, fogász, dietetikus, egyházi szolgálat, orvos.
Idősek napközi otthona: főleg azoknak jó, akik már nem képesek régi
életmódjukat folytatni, de mindennapos funkcióik relatíve megtartottak, azaz nincs
szükségük folyamatos felügyeletre – a tartózkodási hely, élelmezés és limitált segítség
(hygiene, gyógyszerek adása) biztosíthatók. Az otthoni gondozószolgálat azoknak
alkalmas, akik otthonukban szeretnének maradni, de átmenetileg/állandóan valamilyen
segítségre szorulnak az egészségügyi állapotuk, vagy mozgáskorlátozottság miatt.
A kórházi ágyak több mint felén 65 évnél idősebb beteget kezelnek. Fontos ezen
betegek aktivitásának megtartása a hospitalizáció alatt. Idősekben a terápiás célok
eltérnek a fiatalokétól. Teljes gyógyulás gyakran lehetetlen. A fájdalmak csökkentése, a
fizikai aktivitás megtartása vagy erősítése, a funkcióképességek javítása (jobb
életminőség), önellátás, függetlenség (étkezés, ruházkodás, hygiene, helyváltoztatás)
kialakítása fontos, ez vezet átmenethez kórházból az ápolási otthonba. Megfelelő team
segítségével multidiszciplináris megközelítés szükséges.
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I.11.3

Polipragmázia az idősekben

Az elrendelt (felírt) gyógyszerek 30%-át idősek kapják. Egy átlagos ápolási otthonban
egy beteg kb. 7-féle gyógyszert szed rendszeresen. Az egyébként szükséges
gyógyszerek mellékhatásai más funkciókban okozhatnak zavart (a pitvarfibrillációban
fontos antikoaguláns kezelés miatt járulékos balesetekben súlyos vérzés jelentkezhet),
vagy súlyosbíthatnak más betegségeket (hipertenzióban alkalmazott béta-blokkolók
bronchokonstrikcióval az obstruktív tüdőbetegséget manifesztté tehetik), ill. súlyosan
károsíthatják a beteg életminőségét (benignus prosztata hiperpláziában alkalmazott
antiandrogén alfa-reduktáz gátlók az aktív szövetek vesztéséhez, izomgyengeséghez és
hangulatzavar/depresszió kialakulásához vezethetnek) (I.11-1. ábra).

Betegség

Gyógyszer
mellékhatás

Gyógyszer

Gyógyszer
interakció
I.11-1. ábra:
Betegség – medikáció problémák, többszörös betegségük miatt az idősek erre különösen
érzékenyek
A többszörös és súlyos betegségek, a betegek gyógyszerszedési hibái, a
megváltozott farmakokinetika és farmakodinamika azok a legfontosabb faktorok,
amelyek időseknek történő gyógyszerrendelésnél specifikus terápiás kihívást jelentenek.
Azonosító szám:
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Az életkorral kapcsolatos változások módosíthatják a farmakokinetikát. Kevésbé
savas környezet esetén a gyomrot jobban irritálják a NSAID gyógyszerek. A GI
rendszerben a megnyúlt tranzit-idő, a vékonybél-felszín csökkenése és a csökkent
vérátáramlás együtt irritáló lehet, elősegíti a csökkent abszorpció (amit a felszívott
anyagok alacsonyabb és elnyújtottabb plazmabeli csúcs-koncentrációja jelez) és orális
gyógyszer-bevitel esetén a csökkent „first-pass effect” kialakulását. A plazma albumin
koncentrációjának csökkenése (kb. 10% csökkenés) miatt a gyógyszerek albuminkötése

csökken.

Több

gyógyszer

egyidejű

adagolása

esetén

a

kötődések

kiszámíthatatlanok és a gyógyszer szabad frakciója toxikus szinteket érhet el, ezáltal a
gyógyszer interakciók komoly mellékhatásokat okozhatnak. A teljes víztér és így a
vízoldékony gyógyszerek eloszlásához szükséges tér 10-15%-kal csökken, így
változatlan bevitel mellett a gyógyszerkoncentráció ugyanennyit nő. Diuretikumok és
elégtelen vízbevitel fokozott (toxikus) gyógyszerhatásokat eredményezhetnek (pl.
antiarritmiás szerek, digoxin, lidocain, theophyllin). A zsírszövet mennyisége és a lipidoldékony gyógyszerek megoszlása kb. 20%-kal nő (pl. a benzodiazepin hatás elégtelen
lehet), lipid-oldékony szerek túladagolása esetén viszont a kiürülés sebessége lesz lassú.
Nagyon öreg egyének veszítenek a testsúlyukból, kialakul a frailty, ilyenkor a lipofil
gyógyszerek megoszlási tere ismét alacsony, a plazmakoncentrációjuk nő, ami
túladagolás veszélyét rejti. A máj csökkent súlyához, vagy vérátáramlásához a first-pass
effect mérséklődése, valamint károsodott hepatikus gyógyszer-elimináció társulhat. A
vesefunkció csökkenése esetén a renálisan eliminált gyógyszerek toxikus szintre
emelkedhetnek. A farmakodinamika időskori változásai (vér-agy-gát, receptor
tulajdonságok, homeosztatikus változások) akár fokozott, akár csökkent gyógyszerválaszkészséghez vezethetnek. A polipragmázia a mellékhatások és gyógyszer
interakciók számát és súlyosságát növeli. 85 éves kor fölött minden ötödik
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hospitalizáció a mellékhatásokra vezethető vissza. Egyszerűen csökkentve a
gyógyszerek számát, sok mellékhatás kivédhető, anélkül, hogy az az életminőséget,
vagy az élettartamot csökkentené.
A beteg-compliance (hajlandóság a javaslatok követésére) a korral csökken. Sok
idős beteg szed túl sok és nem megfelelő gyógyszert. Ez egyrészt a betegeken múlik.
Gyakoribbak a krónikus betegségek. A betegségek atípusos megjelenése miatt sokan
tüneti kezelést végeznek. A beteg és a család elvárásai miatt a beteg addig jár az
orvosokhoz, míg végül megkapja, amit akar. Az idősek gyakran használnak recept
nélkül kapható gyógyszereket, amiről nem tájékoztatják az orvost. Nem megbízható
eredetű (barátoktól, rokonoktól, hirdetések alapján beszerzett) gyógyszerek miatt a
mellékhatások és interakciók száma nő. Vannak azonban az orvos(ok)tól függő faktorok
is, pl. amikor egy plusz gyógyszert adnak a korábbi mellékhatásainak csökkentésére. A
személyreszóló gondoskodás és a gyógyszer-hatékonyság kontrollja általában hiányzik,
sok gyógyszert javasolnak párhuzamosan (esetenként különböző orvosok).
Nincs valódi Evidence Based Medicine az idősekre, őket nem vonják be klinikai
gyógyszer-vizsgálatokba (clinical trials). Általában érvényes szabály, hogy idősekben a
kezelést óvatosan, kis dózisokkal kell kezdeni és a dózist óvatosan az optimális szintig
növelni. Idősekben az életminőség legalább olyan fontos, mint a terápiás siker.

Javasolt irodalom
MSD Geriatriai Kézikönyv Eds.: W.B. Abrams, M.H. Beers, R. Berkow, A.J. Fletcher,
Melánia Kiadó, Budapest, 1997.
Heckl R.W., Ade G., Schell W.: Rehabilitáció és betegápolás. Medicina, Budapest,
2000.
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I.12

Sikeres öregedés

Az öregedés óhatatlanul az erő és adaptív funkciók hanyatlásával és romlásával jár
együtt. Végső esetben olyan szervi elégtelenséghez vezet, ami halált okoz. A sikeres
öregedés célja nem lehet az örök ifjúságnak és a szervrendszerek optimális
teljesítményének végtelen fenntartása, hanem inkább egy kontrollált visszavonulás, ami
lehetővé teszi az élet aktív élvezetét és a független életet ameddig csak lehetséges. A
legfőbb cél életet adni az éveknek, a túlélés mindenáron való meghosszabbítása helyett.
I.12.1

Az öregedést befolyásoló faktorok

A test és az elme öregedését befolyásoló faktorok nagy sokasága között a mérsékelt
kalória restrikció és optimális fizikai aktivitás tűnnek a legbiztonságosabb és leginkább
hatásos módszernek hogy olyan sikeres lehessen az öregedés, amilyent a gének
megengednek.
A kalória restrikció egy széleskörűen elismert módszer (nematodától a rágcsálókig
és az emberig) a maximális élettartam megnyújtására. A kalóriabevitel 30%-os
redukciója 40-50%-kal növeli az élettartamot (I.12-1. ábra). Okinawa szigetén a
hagyományosan alacsony kalóriabevitel magyarázhatja az itt lakók hosszabb
élettartamát. Itt 40-szer annyi a száz évnél idősebbek arány, mint bárhol Japánban.
Mérsékelt kalória restrikció optimálisra csökkenti az anyagcserét és a szabadgyök
termelést, és növeli az élettartamot. Túltáplálás és krónikus hideghatás az életet
rövidítik, az anyagcsere fokozása által.

Azonosító szám:
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I.12-1. ábra:
Ad libitum és 60%-nyi táplálékkal táplált hím patkányyok túlélési görbéi: a 40% diétaredukción 48 hónapig éltek a norml 30 hónappal szemben
A fizikai erőnlétnek emberben számos pozitív hatása van az egészségre és
élethosszra. Nem csupán az egészséges testösszetétel, optimális csont- és izomtömeg
megtartásában segít, hanem a kognitív hanyatlás megelőzésében is. Aktív izmok
képesek a glukóz felvételére insulin nélkül is (jobb glukóz tolerancia, javuló inzulin
érzékenység, a 2 típusú diabétesz megelőzése). Edzett izmok képesek zsírégetésre
tartósabb (15-20 percet meghaladó) alacsony intenzitású aktivitás mellett (az elhízás
megelőzése). Edzés közben az izomrostok felszínén a lipoprotein lipáz enzim kötőhelyek száma nő. Emellett, aktív izmokban a lokális metabolitok és adrenalin
vazodilatációt indukálnak, csökkentve a teljes perifériás ellenállást (esszenciális
hipertenzió prevenciója). A fizikai tréning stimulálja a csontképződést. A 25-35 éves
korra optimális csúcs-csonttömeg kialakulását és annak későbbi lassú redukcióját a
mozgás befolyásolja: lassítja a klinikailag jelentős osteoporosis keletkezését. Az
aktivitás emeli a HDL (“jó” koleszterin) és csökkenti az LDL (koleszterin-észtert
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transzportáló aterogén lipoprotein) (az ateroszklerózis megelőzése). A fizikai aktivitás
csökkenti a stresszt, az alcohol, vagy nyugtatók mellékhatásai nélkül. Gyakori nagyon
magas glukokortikoid szintek (stressz) a hippocampus hiperstimulációjához vezetnek,
később memória-vesztéshez (ld. Alzheimer betegség, I.10. fejezet). A fizikai aktivitás
növeli a hőtoleranciát is.
Kognitív tréning és optimális pszichológiai egyensúly (pozitív gondolkodás,
vallásos hit) szintén fontos szerepet játszanak a sikeres öregedésben legalább részben a
szorongás és stressz csökkentése által (I.12-2. ábra).

Mindennapos
aktivitás

Anyagi
biztonság

Szociális jólét

Sikeres
öregedés

Kognitív
működés

Testi egészség
és funkcionális
állapot

I.12-2. ábra: Az öregedést befolyásoló faktorok

Azonosító szám:
TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011

107

Gerontológia
Az anti-aging ipar számos lehetséges hormonális és egyéb terápiát javasol. A
növekedési hormon (GH) használata öregedés-ellenes szerként állatkísérleteken alapul
és vitatható. Egy korai tanulmány szerint egerek GH-val való kiegészítő kezelése
növelte az átlagos élettartamot. Más kísérletek szerint a GH általában csökkenti a
maximális élettartamot; GH-receptor hiányos (knockout) egerek feltűnően sokáig éltek.
IGF-1 hiányos (így csökkent GH hatással bíró) egerek szintén hosszú élettartamúak
voltak. Habár a GH-nak pozitív hatásai vannak a testösszetételre (nő az izom- és
csonttömeg, csökken a zsírfelhalmozódás), a mellékhatások között olyanok találhatók,
mint fokozott karcinogenezis, diabétesz, szív hipertrófia, stb. A gonádhormonok pótlása
(tesztoszteron öregedő férfiakban, ösztrogén posztmenopauzális nőkben) csökkent
egyes korfüggő rendellenességeket, mint az erő hanyatlása, izom- és csonttömeg
vesztése, a posztmenopauzális hőhullámok és egyéb tünetek – de a rák, trombózis, stb.
rizikójának növelése árán. A melatonin szintek az egész élet során csökkennek, ami az
idősekben gyakori csökkent alvás-hatásosságal és a circadian ritmusok zavarával is
összefüggésbe hozható. A melatoninnak immunmodulátor tulajdonsága is van és az
immune rendszer kóros remodellezése szerves része az öregedésnek. Végül, lévén a
melatonin hatásos gyökfogó, elégtelensége idősekben csökkent antioxidáns védelmet
jelenthet (főként az agyban). Az elégtelenség fontos lehet nemcsak az öregedésnek
magának a szempontjából, hanem egyes korfüggő betegségek súlyos formáinak
gyakoribb előfordulásához is. A rendelkezésre álló adatok nem engednek arra
következtetni, hogy a melatoninnak határozott szerepe lenne a normális élettartam
meghosszabbításában. Mégis, bár nem tekinthető egy “megfiatalító” szernek, egyes
hatásai kedvezőek lehetnek az öregedés folyamatában.
Antioxidáns táplálék-kiegészítők, vitaminok, diétás polifenolok szintén mutatnak
kedvező anti-aging tulajdonságokat, de hatásosságuk és jelentőségük limitált.
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A hormesis fogalma azt jelzi, hogy mérsékelt erősségű stresszhatásokra általábankedvezőek a biológiai válaszok. Mivel bármely biológiai rendszer alapvető túlélési
képessége annak homeosztatikus képességén múlik, biogerontológusok szerint a sejt és
a szervezet mérsékelt stressznek való expozíciója adaptív, vagy hormetikus válasszal és
különféle biológiai előnyökkel jár. A kezelhető stressz ideális adagjai (hő-sokk 41°C,
edzés, kalória restrikció, alcohol, acetaldehid, besugárzás, nehézfémek, pro-oxidánsok,
hipergravitás) a hő-sokk proteineket (HSP) stimulálják és ennek eredményeként
hosszabbítják meg az életet. Hormetikus beavatkozások klinikai szinten is javasoltak,
különféle stimulusokkal, kihívásokkal és stresszes akciókkal, amelyek az ember
biológiai rendszereinek dinamikus komplexitását hivatottak növelni. (Sajnos az ilyen
stressz mérése és fokozatokba osztása, az “optimális” egyéni adag meghatározása, az
adag korfüggő módosítása nehéz problémát jelent a specialistáknak.)
Összegezve, az anti-aging orvostudomány fő prevenciós eszköze az egyszerű
jóhatású életmódi változások elősegítése (optimális fizikai és életmódi aktivitás,
mérsékelt kalória restrikció, kognitív tréning, pozitív gondolkodás), amelyek javíthatják
az élet minőségét (és bizonyos mértékig a tartamát is), súlyos mellékhatások, vagy
szenvedés előidézése nélkül.

Javasolt irodalom
MSD Geriatriai Kézikönyv Eds.: W.B. Abrams, M.H. Beers, R. Berkow, A.J. Fletcher,
Melánia Kiadó, Budapest, 1997.
Heckl R.W., Ade G., Schell W.: Rehabilitáció és betegápolás. Medicina, Budapest,
2000.
Geriátria: az időskor gyógyászata. Szerk.: Székács B.: Semmelweis Kiadó, Budapest,
2005.
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II

Molekuláris gerontológia

II.1

A molekuláris gerontológia alapjai

A gerontológia az öregedés tudománya. Az öregedés egy komplex folyamat, mely
minden élőlényt érint. Az öregedés nem csak többsejtű élőlényekben értelmezhető
folyamat, hanem egysejtűkben is, habár más formában. A különböző betegségekkel
ellentétben, melyek adott gyakorisággal fordulnak elő, az öregedés egy normális élettani
folyamat, amely minden olyan élőlényt 100%-os penetrációval érint, amely kellően
hosszú ideig él. A vadon élő állatok esetében kevésbé valószínű, hogy kellően hosszú
ideig élnek az öregedés megtapasztalásához, de érdekes módon minden emlős faj
(beleértve az embert is) nagyon hasonló öregedési folyamatot mutat, amennyiben
optimális környezetben élnek, külső rizikófaktoroktól mentesen (pl. éhezés vagy
ragadozók). Emlősök esetében figyelemre-méltó összefüggés mutatkozik a testtömeg és
az élettartam között (II.1-1. ábra). A nyugati fejlett világ jelenleg is az öregedés
problémájával küzd, mely a jövőben várhatóan tovább erősödik. A biológia és
orvostudomány fejlődésének köszönhetően a nyugati világban egy jelenleg 55 éves
személyt várhatóan 85 éves kort él meg. Ez az életkor várhatóan tovább fog növekedni;
ha a biológia és az orvostudomány a jelenlegi ütemben fejlődik tovább, akkor 2030-ban
a nyugati világban egy akkor 55 éves személy várhatóan 115 éves kort fog megélni
(SENS tervek szerint, lásd a későbbi fejezetet). Ezek a tervek azzal a ténnyel is
számolnak, hogy habár a megbetegedési gyakoriság az életkor előrehaladásával
arányosan növekszik, valójában 60 éves kor körül tetőzik, 80 éves kor után csökken és
110 éves korban állandó szintet ér el (II.1-2. ábra). Ez feltehetően jelentős gazdasági
terhet jelentene a nyugdíj, biztosítási és egészségügyi rendszerekre nézve, amennyiben a
jelenlegi tendencia folytatódik. Ezért fontos feladat az öregedés folyamatának mély,
Azonosító szám:
TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011.
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molekuláris szintű megismerése, lehetővé téve a gazdasági teher enyhítését,
megnövelve az átlagos és maximális egészségtartamot a növekvő élettartamon belül. A
molekuláris gerontológia az ebben szerepet játszó molekuláris folyamatokat szeretné
felfedni a biológia és orvostudomány iránt érdeklődő olvasó számára.
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II.1-1. ábra: Testtömeg és élettartam összefüggése
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II.1-2. ábra: Életkor és betegséghajlam összefüggése
II.1.1

Alapok

Először vegyük át az élettartam gerontológiai definícióját. Az átlagos élettartam az az
életkor, amelyet a vizsgált csoport 50%-a megél. Természetes élőhelyek esetében ezt
jelentősen befolyásolja a környezet. A maximális élettartam tulajdonképpen a vizsgált
csoport utolsó túlélőjének élettartama. Ezt jelentős mértékben befolyásolja a genetika is
a környezet mellett (II.1-3. ábra).

Azonosító szám:
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Mi az élettartam?
• Átlagos élettartam:
Életkor, amelynél a vizsgált csoport 50%-a él (fontos a
környezet)
• Maximális élettartam:
A csoport utolsó túlélőjének életkora halálakor (fontos
a genetika)
II.1-3. ábra: Mi az élettartam?
Megközelítés alapján három fő csoportja van az öregedés kutatásának (II.1-4.
ábra). Az egyik a biometrikus megközelítés, mely szerint az öregedés folyamata túl
komplex és ezért nehéz a beavatkozások kivitelezése. Egy másik csoportot képvisel az
induktív megközelítés, mely szerint kisszámú, egyszerű és univerzális szabály
érvényesül az öregedés minden területén. A harmadik fő ág a regenerációra és a
megújulásra, kicserélésre és remodellálásra összpontosít.
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Öregedéskutatási megközelítések
Három fő megközelítés:
• Biometrikus: komplex, bonyolult a beavatkozások
kivitelezése
• Induktív: néhány egyszerű és univerzális
mechanizmus
• Regeneratív: remodelling és pótlás a hangsúlyos
II.1-4. ábra: Öregedéskutatási megközelítések
Elkerülhetetlen az öregedés, mint folyamat beillesztésének megkísérlése az
evolúciós folyamatok közé. Az öregedés-kutatás egyik úttörője, August Weismann két,
merőben ellentétes öregedés-elméletet is megfogalmazott, melyek még ma is nagy
számban szereznek támogatókat (II.1-5. ábra). Az egyik az adaptív elmélet, mely szerint
az öregedés azért alakult ki, hogy megtisztítsa a populációt az öreg, reprodukciósan
inaktív fogyasztó egyedektől. A másik nem-adaptív elmélet szerint az öregedés oka az,
hogy nagyobb hangsúlyt kapott a korai túlélés / reprodukció, mint az egészség és életerő
késői életkorban. Ez utóbbi elméletet árnyalja az antagonisztikus pleiotrópia elmélete,
melyet részletesen érintünk számos későbbi fejezetben. Az öregedés tudománya egyre
növekvő mértékű figyelmet kap (II.1-6. ábra) és reméljük az olvasó is olyan érdekesnek
találja a jelenlegi és az új eredményeket, mint a kiadvány szerkesztői.

Azonosító szám:
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August Weismann öregedés-elmélete
• Adaptív:
Az öregedés azért alakult ki, hogy megtisztítsa a
populációt az idős, reprodukciósan már inaktív
fogyasztóktól
• Nem-adaptív:
Az öregedés oka, hogy nagyobb a hangsúly a korai
túlélésen és szaporodáson, mint az egészségen későbbi
életkorban
II.1-5. ábra: August Weismann öregedés-elmélete

Az öregedés-kutatás úttörői
• Denham Harman

• John Maynard Smith

• George Sacher

• Zhores Medvedev

• Nathan Shock

• Paola Timiras

• Bernard Strehler

• Loenard Hayflick

• Alex Comfort

• George Martin

II.1-6. ábra: Az öregedés-kutatás úttörői
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II.2

Az öregedés elméletei

Az elmúlt évtizedek során számos öregedés-elméletet dolgoztak ki (II.2-1. ábra). Ez a
fejezet felsorolja a fő elméleteket és megközelítéseket, azonban a jelen keretek között
nem részletezi azok tartalmát.

Öregedéselméletek

Evolúciós
élettartam
elméletek

Programozott
elméletek

Károsodás
elméletek

Az öregedés
molekuláris
biológiáján túl

Általános
formulációk

Egyedi
mechanizmusok

Stressz-indukált
korai öregedés
(SIPS)

II.2-1. ábra: Az öregedés-elméletek családfája
II.2.1

Az öregedés-elméletek családfája

A számos létező öregedés-elmélet csoportokba sorolható (II.2-2. ábra). Az öregedéselméletek fő csoportjai az evolúciós elméletek, a károsodás-elméletek, a programozott
elméletek és egy olyan csoport, amely a molekuláris biológián túlmutató elméleteket
foglalja magában (II.2-3. ábra).

Azonosító szám:
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Öregedés-elméletek fő csoportjai
• Evolúciós elméletek
• Programozott elméletek
• Károsodás elméletek
– Általános szabályok
– Egyéni mechanizmusok
– Stressz által indukált korai öregedés (SIPS)
• Az öregedés molekuláris biológiáján túl
II.2-2. ábra: Öregedés-elméletek fő csoportjai

Az öregedés molekuláris
biológiáján túl
• Az öregedés termodinamikája
• Megbízhatóság elmélete
• Életvitel elmélete

II.2-3. ábra: Az öregedés molekuláris biológiáján túl

118

A projekt az Európai Unió támogatásával
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásávalvalósul meg

Az öregedés elméletei
II.2.2

Evolúciós elméletek, antagonisztikus pleiotrópia

Az evolúciós elméletek közé tartoznak a programozott halál elmélete, a mutációk
felgyülemlésének elmélete és az antagonisztikus pleiotrópia elmélete (II.2-4. ábra). A
programozott halál arra utal, hogy létezhet olyan genetikai program, amely
mesterségesen korlátozza a maximális élettartamot és meghatároza az öregedés ütemét
genetikailag kódolt folyamatok révén. A mutációk felgyülemlésének elmélete a
genomikus stabilitást és annak fenntartását hangsúlyoza. Amennyiben a genomikus
stabilitás megbomlik mutációk felgyülemlése miatt, akkor egy bizonyos küszöbszint
felett tömeges apoptózis zajlik le a genotípus és fenotípus integritásának
visszafordíthatatlan elvesztése miatt. Az antagonisztikus pleiotrópia egy elegáns
elmélet, mely leírja a csere-kapcsolatot két ellentétes túlélési stratégia között. (II.2-5.
ábra). Az egyik stratégia a korai fejlődésre és gyors szaporodásra össpontosít anélkül,
hogy különösebb figyelmet szánna a genomikus integritás, egészség vagy
daganatmegelőzés

hosszú

távú

biztosítására.

A

másik

stratégia

ellentétes

hangsúlyozású, lassabb fejlődési ütemmel és reprodukcióval, viszont fejlettebb
hosszútávú genetikai integráció-megőrzéssel, egészséggel és daganat-megelőzéssel.
Érdekes módon a kalóriamegvonás, mely jelenleg az egyetlen széles körben elfogadott
módja az élettartam növelésének, képes az egyik program helyett a másikat bekapcsolni,
elsősorban sirtuinokon keresztül, ahogy azt egy későbbi fejezetben tárgyaljuk.

Azonosító szám:
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Evolúciós élettartam elméletek
• Programozott halál elmélete
• Mutációk felgyülemlésének elmélete
• Antagonisztikus pleiotrópia elmélete

II.2-4. ábra: Evolúciós élettartam elméletek

Antagonisztikus pleiotrópia elmélete
• Trade-off a nemzőképesség és az élettartam gének
között
• Optimális körülmények: növekedésre és
fajfenntartásra kell összpontosítani
• Szűkös körülmények: szaporodás leállítása,
létfenntartásra és túlélésre kell összpontosítani
II.2-5. ábra: Antagonisztikus pleiotrópia elmélete
II.2.3

Programozott elméletek

A programozott öregedés-elméletek az alábbi rendszerek egyikére összpontosít:
immunrendszer, idegrendszer vagy valamelyik molekuláris óra-mechanizmus (II.2-6.
ábra). Logikus az immunrendszer fontosságát hangsúlyozni, hiszen ennek feladata a
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saját és nem saját struktúrák közötti különbségtétel, ezzel az integritás minél hosszabb
idejű fenntartását szolgálva a minden szinten előforduló támadások ellenére. Az
idegrendszer szintén kulcsfontoságú, hiszen a többsejtű élőlények esetében a test feletti
uralom elvesztése gyorsan halálhoz vezet éhezés vagy ragadozók miatt. A belső
molekuláris óra mechanizmusok jelenlétének felvetése sem újkeletű. Számos bizonyíték
támasztja alá a telomer hossz, mint molekuláris szintű életkor indikátor szerepét, melyet
részleteiben a telomerekkel foglalkozó fejezet tárgyal. Mások azzal érvelnek, hogy egy
hormonális pacemaker mechanizmus szabályozza az öregedés ütemét. Valóban a
hormonális és cirkadián rendszerek jelentősen átfednek, ezzel is alátámasztva az
elméletet.

Programozott elméletek
• Immunrendszer hanyatlása
• Neurológiai degeneráció
• Hormonális öregedés-elmélet
• Genetikai óra (programozott epigenomikus
elmélet)

II.2-6. ábra: Programozott elméletek
II.2.4

Károsodás elméletek

A károsodás elméletek általános elméleteket és egyedi mechanizmusokat egyaránt
felsorolnak (II.2-7. ábra, II.2-8. ábra). Az általános elméletek közé tartozik a repairAzonosító szám:
TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011
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hibák felgyülemlése, az elöregedett fehérjék felgyülemlése, a hiba-katasztrófa és az
elhasználódás elmélete. Azok a mechanizmusok, melyek képesek befolyásolni az
öregedés ütemét, okozhatnak krónikus vagy súlyos gyulladást, mitokondriális
károsodást, metilációt, glikációt, ROS-mediált oxidatív károsodást és szomatikus DNS
károsodást mutációkon keresztül
Nagyon valószínű, hogy nincs olyan univerzális öregedés-elmélet, amely képes
lenne az öregedés minden jellegzetességét megmagyarázni, valószínűbb hogy az
öregedés egy komplex folyamat és minden fent említett elmélet számot tarthat az
öregedést kutatók figyelmére.

Általános formulációk
• Repairhibák felgyülemlés-elmélete
• Hulladék felgyülemlés elmélete
• Hiba-katasztrófa elmélete
• Elhasználódás elmélete

II.2-7. ábra: Általános formulációk
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Egyedi mechanizmusok
• Krónikus vagy súlyos gyulladás
• Mitokondriális károsodás
• Metiláció
• Glikáció
• Oxidatív károsodás - szabadgyök
• Szomatikus DNS károsodás
II.2-8. ábra: Egyedi mechanizmusok

Azonosító szám:
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II.3

Mitokondriális öregedés

A mitokondrium nagyon speciális sejtalkotó. Ez az eukarióta sejt erőműve. A sok
szövettípus eltérő számban tartalmaz mitokondriumokat, energiaigényüktől függően. A
mitokondriumok a fő forrásai és egyben fő célpontjai a szabadgyököknek (ROS).
Valójában ezek a sejtalkotók nagyon dinamikusak, mivel képesek szétválni, osztódni és
összeolvadni (II.3-1. ábra). A mitokondriumok anyai ágú öröklődést mutatnak a
petesejten keresztül. A mitokondriumok különös sejtalkotók, mivel prokarióta evolúciós
gyökerekkel rendelkeznek egy eukarióta környezetben. A mitokondriális DNS zárt,
cirkuláris, kettősláncú DNS, melyet 16569 bázis alkot. Szekvenciája 37 gént, 2 rRNS-t,
és 13 légzési lánc fehérjét kódol.

Mitokondriumok és mtDNS jellemzői
• Változatos szám és méret, dinamikus struktúrák
(lefűződés, fúzió, szétválás)
• Magas metabolikus aktivitás, sejten belüli erőmű,
fő ROS forrás és cél
• Magon kívüli, kettősláncú, zárt, cirkuláris mtDNS,
hossza 16,569 bp
• mtDNS által kódolt 37 gén, 2 rRNS, 22 tRNS, 13
légzési lánc polipeptid
II.3-1. ábra: Mitokondriumok és mtDNS jellemzői
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II.3.1

A mitokondriumok sérülékenyek

A mitokondriumok sérülékeny sejtalkotók. Szaporodásuk folyamata független a
genomikus DNS-től (II.3-2. ábra), éppen ezért hajlamosabbak stabil genetikai
elváltozások elszenvedésére. A mitokondriális DNS rendkívül gazdaságos, nincsenek
benne intronok és csak minimális a nem-kódoló DNS tartalom (II.3-3. ábra). A
mitokondriális DNS-t nem védik hisztonok, a helyi repair mechanizmusok kevésbé
hatékonyak és a károsodások nagy valószínűséggel érintenek kódoló régiókat. Ennek
következtében a mitokondriális DNS körülbelül 10x gyakrabban szenved el stabil
genetikai változást, mint a genomikus DNS, ugyanazon idő alatt (II.3-4. ábra).

OH

Iniciátor faktorok
RNS Polimeráz
mtTFA
mtTFB1
mtTFB2

mtDNS

További aktivitások
Priming
RNázH1/5’-3’ Exonukleáz
Ligáz III

Polimeráz γ
OL

Topoizomeráz

mtSSB

Twinkle

II.3-2. ábra: Mitokondriális DNS replikáció

Azonosító szám:
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Respiratory deficiency
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Myopathy
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Induced deafness
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Dystonia

ND6
MELAS
PEO
Myopathy
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Diabetes and deafness

16S

MELAS

ND5
Anergia

L
LHON
Cardiomyopathy

Human mtDNA
16,569 bp

ND1
I
M
Q

L
S
H

Myopathy
LHON

ND4

Chorea

ND2
PEO
Encephalopathy

LHON
Distonia?

W
A
N
C
Y

ND3

R
Cardiomyopathy

G

Myopathy

COX I

COX III
COX II ATPase 8/6

SD

MERRF

MELAS

K

LHON

Deafness
Ataxia
Myoclonus

MERRF

NARP
MILS
FBSN

Deafness
Cardiopathy
FBSN: Familiáliskétoldali striatum necrosis
KSS: Kearns-Sayre szindróma (sporadikus)
LHON: Leber örökletes látóideg bántalom
MELAS: Mitokondriális agyi ésizombántalom, laktát acidosis és stroke-szerű epizódok

MERRF: Myoclorus epilepszia vörös rostokkal
MILS: Anyai ágon örökletes Leigh szindróma
NARP: Neuropátia, ataxia és retinitis pigmentosa
PEO: Progresszív külső szembénulás

II.3-3. ábra: mtDNS által kódolt gének

Mitokondriális DNS sérülékenység
okai
• Kódoló szakaszok gazdaságossága (minimális nem
kódoló szakasz, nincs intron)
• Nincs hiszton védelem
• mtDNS repair mechanizmusok gyengék
• mtDNS mutáció gyakori, 10× mint gDNS
II.3-4. ábra: Mitokondriális DNS sérülékenység okai
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II.3.2

ROS-mediált mitokondriális károsodás és öregedés

A szabadgyök elméletet először Denham Harman fogalmazta meg 1972-ben (II.3-5.
ábra). A ROS (szabadgyökök) olyan molekulák, melyek páratlan elektronnal
rendelkeznek és a molekuláris légzési lánc melléktermékeként keletkeznek. Ennek
megfelelően a szabadgyökök 90%-a a mitokondriumban keletkezik. A superoxid (egyik
fő ROS típus) szivárgása körülbelül 0.1% az aktív mitokondriumokban, melynek
súlyos, irreverzibilis következményei vannak a szomszédos és a mitokondriális
molekulákra nézve (II.3-6. ábra, II.3-5. ábra, II.3-7. ábra II.3-8. ábra). A superoxid
megkötésére alkalmas enzimatikus (pl. SOD és koenzim Q) aktivitás mértéke nagyon
szoros összefüggést mutat az élettartammal. Az antioxidáns (szabadgyök-fogó)
molekulák listája hosszú és számos SOD típust foglal magában (CuZnSOD, MnSOD,
FeSOD) valamint katalázt, glutation peroxidázt, C és E vitamint, karotinoidokat. GSH-t
(glutationt) és húgysavat (II.3-9. ábra). A kardiolipin szintje (egy fő mitokondriális
komponens, mely gyakori célpontja autoimmun betegségeknek) szintje alacsonyabb
magas életkorúakban. A molekuláris légzési lánc I-es komplexe a szabadgyökök fő
forrása és célpontja (II.3-10. ábra). Érdekes módon a kalóriamegvonás, a leginkább
széles körben elismert élettartamot növelő beavatkozás szintén részben az I-es
komplexet célozza meg.

Azonosító szám:
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Mitokondriális öregedés okai,
következményei
• Szuperoxid szivárgás 0,1% a mitokondriumban
• SOD és co-enzim Q szint kihat az élethosszra
• Cardiolipin szint csökken a korral
II.3-5. ábra: Mitokondriális öregedés okai, következményei

ROS és fő forrásaik
• Denham Harman elmélete, 1972
• Molekula páratlan elektronnal
• Mitokondriális légzési lánc szivárgása (90%)
• Dopamin, nor-adrenalin
• NOS (nitrit oxid szintáz)
• Fehérvérsejtekben légzési burst
• Környezeti hatások, redox egyensúly-hiány
II.3-6. ábra: ROS és fő forrásaik
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Mitokondriális oxigéngyök öregedéselmélet
(fő öregedés-elméleti kritériumok)
• ROS termelődés endogén
• Állandó hatás, életkorral haladó változások
• mtDNS-t érintő súlyos következmények
• Visszafordíthatatlan hatások
II.3-7. ábra: Mitokondriális oxigéngyök öregedéselmélet
Magi DNS által kódolt elemek

Mitokondrium

ATP

NADH, FADH2
O2
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kódolt elemek

Elektron
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O2·
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H2O

H2O2
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GPX

CAT
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Bázismódosulás
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+
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·OH

2 H2O

Lipid peroxidáció
Fehérje oxidáció

Belsőmembrán

Külső membrán
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Öregedés és mitokondriális
betegségek

II.3-8. ábra: Mitokondriális ROS termelődés

Azonosító szám:
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Antioxidánsok
• SOD (CuZnSOD, MnSOD, FeSOD)
• Kataláz
• Glutathion peroxidáz
• C, E vitamin
• Karotinoidok
• Co-enzyme Q10
• Glutathion (GSH)
• Húgysav
II.3-9. ábra: Antioxidánsok

Mitokondriális ROS termelés
• A mitokondriális ROS termelés az öregedés releváns
paramétere
• Anti-oxidánsok általában elegendőek (CuZnSOD
/MnSOD / FeSOD, GSH-peroxidáz)
• Légzési lánc I. komplex az öregedési ütem fő forrása
és célja
• Kalóriamegvonás a légzési lánc I. komplexét is
megcélozza
II.3-10. ábra: Mitokondriális ROS termelés
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A mitokondriális oxidatív károsodás egyik jó markere a 8-oxoDG szint. Ez a
molekula azonban nem csak inaktív marker, hanem egy erősen mutagen faktor (II.3-11.
ábra). Természetesen a kalóriamegvonás a 8-oxoDG szinteket is érinti.

mtDNS oxidatív károsodása
• mtDNS oxidatív károsodás marker: 8-oxodG
• 8-oxodG szint 10x > mtDNS, mint gDNS
• 8-oxodG mtDNS károsodás repair nem hatékony
• 8-oxodG önmagában is mutagén
• A kalóriamegvonás célja a 8-oxodG szint is
II.3-11. ábra: mtDNS oxidatív károsodása
II.3.3

Mitokondriális betegségek

A mitokondriális károsodás mértéke (pl. citokróm C oxidáz vagy COX aktivitás hiánya)
erős összefüggést mutat a betegségek gyakoriságával (kórházi felvételekkel) (II.3-12.
ábra, II.3-13. ábra). A mitokondriális betegségek által leggyakrabban megtámadott
szervek, szövetek közös tulajdonsága a magas energiaigény: idegrendszer, szív,
vázizomzat, belek, máj, vesék, hasnyálmirigy (II.3-14. ábra, II.3-15. ábra). Figyelemre
méltó jelenség, hogy ugyanazok a polimorfizmusok összefügghetnek mitokondriális
betegségekkel és az élettartammal egyaránt. A mitokondriális redundancia miatt nem
jelentkeznek tünetek egészen addig, míg a mitokondriális mutációk aránya eléri a
körülbelül 60%-os szintet (II.3-16. ábra). Érdekes módon a mutáns mitokondriumok
klonális felszaporodása gyakran előfordulhat, mivel a kevésbé hatékonyan működő
Azonosító szám:
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mutáns mitokondriumok kevesebb szabadgyököt (és energiát) termelnek, ezáltal
védettebbek, mint a vad-típusú mitokondriumok, melyek átlagos mértékben működnek

16

COX hiány

600

14

Kórházi felvétel

500

12
400
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300
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% mt DNS károsodás

Hospital admission/
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és szenvednek el károsodásokat.

0
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5
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II.3-12. ábra: mtDNS károsodás és kórházi felvétel
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II.3-13. ábra: Mitokondriális apoptosis külső hatásokra
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Mitokondriális öregedés

Idegrendszer:
Rohamok, görcsök, késői fejlődés,
süketség, dementia, stroke (gyakran
40 éves kor előtt), látórendszeri
problémák, rossz egyensúlyozás,
perifériás idegek problémái

Szem:
Ptosis, külső szembénulás, vakság
(retinitispigmentosa, látóideg
sorvadása), szürkehályog

Vázizomzat:
Izomgyengeség, rossz terhelhetőség,
görcsök, myoglobulinuria

Szív:
Szívizombántalom, vezetési blokk

Máj:
Májelégtelenség (ritka kivéve
csecsemőkben mtDNS depléció
szindróma), hepatic steatosis

Hasnyálmirigy:
Diabetes

Vese:
Falconi szindróma, nefrotikus
szindróma(ritka kivéve
csecsemőkben co-enzim Q10 hiány
esetén)

Emésztőrendszer:
Nehéz nyelés, hányás, teltségérzet,
krónikus hasmenés, bélelzáródás
tünetei

II.3-14. ábra: mt eredetű szerv / szövet betegségek

Kategória

Egyéb elnevezés

Tünetek példái

Kapcsolt
betegségek

OMIM
bejegyzés

I. Komplex
diszfunkció

NADHQ(1)
oxidoreduktáz hiány

Rossz terhelhetőség, izomsorvadás,
laktát acidosis, szívizombántalom,
csökkent fejlődés

Leigh szindróma,
MELAS, MERRF,
Pearson szindróma

252010

II. Komplex
diszfunkció

Szukcinát CoQ
reduktáz hiány

Alacsony termet, szívizombántalom,
izomgyengeség, motoros készségek
elvesztése, ataxia

Kearns-Sayre
szindróma, Leigh
szindróma

252011

III. Komplex
diszfunkció

Ubiquinol citokróm c
reduktáz hiány

Tubulopátia, idegrendszeri zavar,
májelégtelenség, izomgyengeség,
myoclonus, ataxia, zavartság, rossz
terhelhetőség, metabolikus acidosis

Leigh szindróma,
Pearson szindróma

124000

IV. Komplex
diszfunkció

Citokróm c oxidáz
hiány

Csökkent reflexek, laktát acidosis,
proteinuria, glucosuria és aminosavuria,
májelégtelenség

Leigh szindróma,
MNGIE szindróma,
Pearson szindróma

220110

ATP szintáz

Laktát acidemia, hypotonia,
neurodegeneratív betegség, retinitis
pigmentosa, ataxia, szellemi
visszamaradottság, szívizombántalom,
laktát acidosis

Leigh szindróma,
NARP szindróma

516060

V. Komplex
diszfunkció

II.3-15. ábra: Mitokondriális betegségek osztályozása

Azonosító szám:
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mtDNS eredetű betegségek
• Ugyanazok a polimorfizmusok okoznak mt komplex
betegséget és befolyásolják az élettartamot
• Nincs tünet míg az mtDNS mutáció > 60%
• Előfordulhat a mutáns mtDNS dúsulása
• Citokróm c oxidáz (COX) hiány mint marker
II.3-16. ábra: mtDNS eredetű betegségek
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II.4

Öregedés és génexpresszió

Az öregedés számos szinten befolyásolja a génexpressziót. Amennyiben a genetikai
anyag öregedése elér egy küszöbértéket (genetikai instabilitás) a génexpresszió leáll.
Ennek egyik elindítója lehet a telomer rövidülés is.
II.4.1

Telomer rövidülés

A telomerek kromoszomális DNS végek, melyek kupakként védik a kromoszómák
végeit (terminális hurok), így stabilizálva azt. A telomer szekvencia emberben több mint
1000x ismétlődése a következő szekvenciának: TTAGGG (II.4-1. ábra). A telomer
rövidülése, mely replikáció során következik be, a vég-replikáció problémájából fakad.
A DNS polimeráz primer-függő és ezért miniatűr, de detektálható rövidülés következik
be

minden

replikációs

körben

a

primer-hibridizációs

karakterisztika

következményeként. Ez a kumulatív rövidülés átléphet egy küszöbértéket, mely felett a
kromoszómák strukturális károsodást szenvednek és széttörnek. Emberi sejtek ezt a
küszöbértéket rendszerint 30-50 osztódás után érik el ex vivo. Figyelemre méltó, hogy a
telomer rövidülés mértéke nem állandó, megnövekedett oxidatív stressz hatására
emelkedhet, mely korai kromoszóma-károsodáshoz vezethet (II.4-2. ábra).

Azonosító szám:
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Telomerek mint biológiai órák
• Legkedveltebb óra, de ok vagy okozat?
• Szekvencia: TTAGGG hexanukleotid > 1000×
• Polimeráz rövidít minden replikációval
• Az oxidatív stressz gyorsítja a telomer
rövidülést
II.4-1. ábra: Telomerek mint biológiai órák

A telomer rövidülést befolyásoló
tényezők
• A telomerek stabil terminális hurkokat
formálnak
• A TRF2 szerepe telomer stabilitásban
• A telomer hossz-küszöbérték problematikája
• A stressz és telomer rövidülés problematikája
II.4-2. ábra: A telomer rövidülést befolyásoló tényezők
II.4.2

Az öregedés telomer órája

A telomer rövidülés számos fajban végbemegy, habár a telomer hossza születéskor,
illetve a szövetek / sejtek telomeráz aktivitása az élet során fajonként változó. Egér
sejtekben például sokkal hosszabb a telomer, mint emberi sejtekben és a telomeráz
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aktivitás is gyakoribb a sejtek és szövetek között, mint emberben. Ennek következtében
a telomer rövidülés jelentéktelen probléma egér sejtekben az emberi sejtekhez képest.
A telomerekkel gyakran molekuláris óra funkciót asszociálnak (II.4-3. ábra). Ez
egy csábító felvetés, mivel a telomerek valóban rövidülnek a sejtosztódás számának
növekedésével és ezért elképzelhető, hogy számláló funkcióval is bírnak. Mindazonáltal
további vizsgálatok szükségesek a telomer hossz és az öregedés molekuláris szintjének
korrelációjához annak tisztázása érdekében, hogy a telomer rövidülés az öregedés oka
vagy okozata.

Egyéb ketyegő órák
• Szolubilis faktorok / nem sejt-autonóm
terjedés
• Tobozmirigy óra, a melatonin szerepe
• Cirkadián óra mechanizmusok
• DNS metiláció, acetiláció, de-acetiláció
II.4-3. ábra: Egyéb ketyegő órák
II.4.3

Telomeráz

A telomeráz rövidülés mértéke lassítható és visszafordítható. Ahogy az oxidatív stressz
megnöveli a telomer rövidülés kinetikáját, minden olyan mechanizmus, amely csökkenti
a genomikus DNS oxidatív terhelését a telomer rövidülés sebességét is csökkenti. A
telomer hossznövelés legismertebb módja a telomeráz aktivitásnak köszönhető (II.4-4.
ábra). A telomeráz enzim hatékonyan képes megnövelni a telomer hosszát, ezzel egyre
Azonosító szám:
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távolabbra tolva anak küszöbértékét a telomeráz aktivitással rendelkező sejtekben.
Normál körülmények között emberben nagyon kevés sejtben van telomeráz aktivitás,
csak az őssejtek és a csíravonal sejtjeiben. Azonban a telomeráz aktivitás gyakorlatilag
bármely sejttípusban megjelenhet, ahogy azt számos rosszindulatú daganatos sejt
esetében tapasztaljuk, megnyitva az utat az immortalitás felé (II.4-5. ábra, II.4-6. ábra),
(II.4-7. ábra, II.4-8. ábra). Az ALT vagy alternatív telomer hossznövelés egy nagyrészt
ismeretlen folyamat mely során a telomer hossza telomeráz-független módon növekszik
aktív gének esetében (II.4-9. ábra).

Telomeráz

RNS minta A A U C C C A
DNS

T T A

Nukleotidok

II.4-4. ábra: Telomer szekvencia és telomeráz funkció
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Embrionális
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A telomer repetitív DNS szakasza

DNS polimeráz

II.4-5. ábra: Változások a telomer hosszban

Telomeráz reaktiválás
Telomer hossz

Telomer
krízis

Normál szövet

Hiperplázia

Invazív daganat

In situ daganat

Aberrációk száma
Genomikusinstabilitás

Telomer funkció elvesztése

További elváltozások

II.4-6. ábra: Telomer szerepe daganatokban

Azonosító szám:
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TERT TERC

Folyamatos fokozott őssejt osztódás

Telomeráz komplex
DKC1

Rövid telomerek

Genomikusinstabilitás

Daganat

Progenitorokban a sejtciklus
leállítása/sejthalál

II.4-7. ábra: Daganatok kialakulása és telomerek
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Immortalizáció
Telomer
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II.4-8. ábra: Immortalitás kialakulása telomeráz révén
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A telomer rövidülés lassítása,
visszafordítása
• Az (oxidatív) stressz kiküszöbölése
• A telomeráz aktivitás növeli a telomer hosszát
• ALT: alternatív telomer hossz növekedés
II.4-9. ábra: A telomer rövidülés lassítása, visszafordítása
II.4.4

Antagonisztikus pleiotrópia

A fent tárgyaltak szerint az emberi és egér telomer-hossz stratégia eltérő. Ez annak
köszönhető, hogy az egerek rövid élettartamúak, ezért a gyors fejlődésbe és
szaporodásba fekteknek energiát. Ember esetében ez fordított, a hosszú élettartam során
lassabb a fejlődés és sok energiát fordítunk a hosszútávú genomikus integritás
megőrzésére és a daganatok szabályozására. Ez a csere-kapcsolat klasszikus
megjelenése az antagonisztikus pleiotrópia elméletének az evolúciós öregedés
elméletben (II.4-10. ábra, II.4-11. ábra).

Azonosító szám:
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Antagonisztikus pleiotrópia:
telomer hossz I.
• Az egér telomerek extrém hosszúak
• Az egér szövetek gyakran expresszálnak telomerázt
• Az egér sejtek gyakran ‘spontán immortalizálódnak’
kultúrában
• A humán telomerek sokkal rövidebbek
• A legtöbb humán szövetben nincs telomeráz
• A humán sejtek nem immortalizálódnak kultúrában
II.4-10. ábra: Antagonisztikus pleiotrópia: telomer hossz I.

Antagonisztikus pleiotrópia:
telomer hossz II.
• Rágcsáló stratégia:
magas éves mortalitás, alacsony daganat-kockázat
= hosszú telomerek, aktív telomeráz
(ROS miatt)
• Főemlős stratégia:
alacsony éves mortalitás, magasabb daganat-kockázat
= rövid telomerek, telomeráz aktivitás hiánya
(daganatok miatt)
II.4-11. ábra: Antagonisztikus pleiotrópia: telomer hossz II.
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II.5

Genetikai háttér és élettartam

Van összefüggés az állatfajok, különösen az emlősök összevetésében a testtömeg és az
élettartam között: a nagyobb testű állatok rendszerint tovább élnek, mint a kisebb
testűek (II.5-1. ábra). Az élettartam, különösen a maximális élettartam jelentősen függ
az egyedek genetikai háterétől, ezért is fontos a hosszú élettartamért felelős gének
vizsgálata.

max. túlélés(év)

1000

100

10

1
1.E+00

y = 5.58x0.146
r2 = 0.340

1.E+02

1.E+04

1.E+06

1.E+08

1.E+10

tömeg(g)
II.5-1. ábra: Testtömeg és élettartam összefüggése
II.5.1

Antagonisztikus pleiotrópia és genetikai programok

Az élettartamot befolyásoló genetikai program létezhet olyan komplex élőlényekben,
mint amilyenek az emlősök, és számos ilyen elméletet állítottak fel az élettartam /
öregedés vonatkozásában (II.5-2. ábra). A tápanyagok bőségének függvényében az
élettartamot befolyásoló genetikai program ki / bekapcsolódhat. Az antagonisztikus
pleiotrópia csere-kapcsolat törvényszerűségeit követve bőséges tápanyagellátás esetén a
gyors fejlődés és szaporodás kerül előtérbe (II.5-3. ábra). Azonban, ha a tápanyag
ellátás lehetőségei jelentősen korlátozottak, akkor egy másik genetikai program kerül
Azonosító szám:
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előtérbe, melynek célja a hosszútávú szomatikus integritás megőrzése, nem pedig a
gyors fejlődés / szaporodás. Feltételezett, hogy a kalória-restrikció, mely az élethossznövelő beavatkozások közül a leginkább elismert, szintén hasonló módon működik,
bekapcsolva a sirtuin kapcsolót, mely befolyásolja az anyagcserét és kitolja az életkort.

Öregedés elméletek

Evolúciós élettartam
elméletek

Programozott elméletek

• Programozott halál
elmélete
• Mutációk
felgyülemlésének elmélete
• Antagonisztikus
pleiotrópia elmélete

Károsodás elméletek

• Immunrendszer
hanyatlása
• Neurológiai degeneráció
• Hormonális öregedéselmélet
• Genetikai óra
(programozott
epigenomikus elmélet)

Általános formulációk
• Repairhibák felgyülemlés
elmélete
• Hulladék felgyülemlés
elmélete
• Hiba-katasztrófa elmélete
• Elhasználódás elmélete

Az öregedés molekuláris
biológiáján túl
• Az öregedés
termodinamikája
• Megbízhatóság elmélete
• Életvitel elmélete

Egyedi mechanizmusok
• Krónikus vagy súlyos
gyulladás
• Mitokondriális károsodás
• Metiláció
• Glikáció
• Oxidatív károsodás szabadgyök
• Szomatikus DNS
károsodás

Stressz-indukált korai
öregedés (SIPS)

II.5-2. ábra: Öregedés-elméletek családfája

Antagonisztikus pleiotrópia elmélete
• Csereviszony (trade-off) a nemzőképesség és az
élettartam gének között
• Optimális körülmények: növekedésre és
fajfenntartásra kell összpontosítani
• Szűkös körülmények: szaporodás leállítása,
létfenntartásra és túlélésre kell összpontosítani
II.5-3. ábra: Antagonisztikus pleiotrópia elmélete
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II.5.2

Százéveseken végzett vizsgálatok

Számos vizsgálatot végeztek egészséges százéveseken, összevetve genetikai hátterüket
és élettani paramétereiket a populáció egyéb tagjaival. A statisztikák szerint az emberi
megbetegedési hajlam 60 éves korban tetőzik, 80 éves kor után lassul, majd 110 éves
kortól változatlan (II.5-4. ábra, II.5-5. ábra). A százévesek három csoportra oszthatók az
alapján, hogy milyen módon éltek meg ilyen magas kort: lehetnek túlélők, késleltetők
vagy elkerülők. A túlélők rendlkeznek olyan krónikus betegséggel, mellyel már több
mint 20 éve együtt élnek (~40%). A késleltetőkben csak később, 80 éves kor felett
jelenik meg ilyen betegség (~40%). A maradékot hívják elkerülőknek, akik lényegében
egészségesek száz éves korukban is. A vizsgálatok azt is kimutatták, mely mértékben
felelős a genetika illetve a környezet az adott élettartam meghatározásában. Becslések
szerint a genetikai hatása a legerősebb (~40%), a környezeti hatások és a puszta
szerencse pedig egyenlő arányban befolyásolják az élettartamot (mindkettő ~30%).

Azonosító szám:
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Százévesek
• A betegséghajlam 60 évesen tetőzik, 80 éves kortól
csökken, 110 évesen stagnál
• Erősek a környezeti hatások: a százévesek házastársai
>15 évet nyernek másokhoz képest
• Hosszú életűek három fő kategóriája: túlélők,
késleltetők, elkerülők
• Átlagos élettartam: 30% gének, 40% környezet, 30%
szerencse
II.5-4. ábra: Százévesek
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II.5-5. ábra: Életkor és betegséghajlam összefüggése
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II.5.3

Hosszú életért felelős gének

Az öregedés egyensúlya komplex és az anyagcserét befolyásoló géneken kívül számos
egyéb gén is részt vesz a maximális élettartam definiálásában, úgy mint a DNS
stabilitásért felelős vagy DNS repair-ben szerepet játszó fehérjék génjei (II.5-6. ábra,
II.5-7. ábra, II.5-8. ábra és II.5-9. ábra). A hosszú élettartamért felelős gének analízise
azt mutatja, hogy ezek konzerváltak maradtak az evolúció során (II.5-10. ábra, II.5-11.
ábra). Bizonyított, hogy a poli-(ADP-ribóz) polimeráz (APRP) aktivitás közvetlenül
összefügg az élettartammal emlős fajok esetében. Az XPF-ERCC1 endonukleáz szintén
rendelkezhet progériát okozó mutációkkal, mely a DNS másodlagos / harmadlagos
szerkezetét befolyásolja. A sirtuinok ismerten befolyásolják a metabolizmust, de a p53
szintet is deacetilálják, így befolyásolva a sejtek túlélését és az adott élőlény
élettartamát.

Random károsodások
intracelluláris felgyülemlése
Öregedést lassító tényezők

Öregedést gyorsító tényezők

Kalóriamegvonás
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p53
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Öregedési
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Mitokoindriális légzés

Kémiai anyagok
(pl. resveratrol)

Fehérjeszintézis

Sirtuinok

Hőmérséklet

Élettartam
II.5-6. ábra: Öregedés/élettartam molekuláris egyensúlya

Azonosító szám:
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II.5-7. ábra: Anyagcsere és élettartam összefüggése
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II.5-8. ábra: Öregedés és élettartam molekuláris útvonalai
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Élettartamot befolyásoló gének I.
• DNS stabilitás és repair gének:
– Poly(ADP-ribóz) polimeráz (PARP) aktivitás
közvetlenül öszefügg az élettartammal
– XPF-ERCC1 endonukleáz, progéria mutációk,
másod- és harmadlagos DNS struktúrák
– Sirtuinok kulcsfontosságú fehérjéket deacetilálnak,
köztük a p53-t és közvetlen összefüggést mutatnak
az anyagcserével
II.5-9. ábra: Élettartamot befolyásoló gének I.
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II.5-10. ábra: Élettartamot befolyásoló gének

Azonosító szám:
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Korral összefüggő betegségeket
okozó gének
• Apolipoprotein E, az ApoE-e4 allél frekvenciája nagyon
alacsony százévesekben
• Koleszterin észter transzferáz fehérje, befolyásolja a
HDL és LDL részecskeméretet
• Apolipoprotein C, ApoC3 promoter CC
polimorfizmusai feldúsulnak százévesekben
• Mikroszóma transzfer fehérje (MTP) 493 G6T variáns
nagyon ritka időskorban
• Prolil-izomeráz (PIN1) chaperone genetikai variációi
kihatnak az Alzheimer-kór gyakoriságára
II.5-11. ábra: Korral összefüggő betegségeket okozó gének
A szabadgyökök (ROS) számos makromolekulában képesek károsodást okozni,
ezzel befolyásolva a várható élettartamot, ezért a ROS termelést / védelmet befolyásoló
tényezők egyaránt fontosak az élettartam definiálásában (II.5-12. ábra). Bizonyítást
nyert, hogy a p66Shc (SHC1) deléciók növelik a ROS ellenállást és az élettartamot, a
paraoxanáz 1 (PON1) megvédi az LDL részecskéket az oxidatív sérüléstől és
kulcsfontosságú az érelmeszesedésben, a Klotho (KL) β-glükuronidáz befolyásolja a
szívkoszorúér betegség gyakoriságát, a superoxid dismutáz (SOD) és kataláz (CAT)
befolyásolják a szabadgyökök semlegesítését, így alakítva az élettartamot, végül a
hemochromatosis gén (HFE) szintén kihat a ROS károsodásra a Fenton reakción
keresztül és kihat a várható élettartamra.
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Élettartamot befolyásoló gének II.
• Védelem ROS ellen:
– p66Shc (SHC1) oxidatív stressz jelátvitele, a deléciók
növelik a ROS ellenállást és az élettartamot
– Paraoxonáz 1 (PON1) megvédi az LDL-t oxidatív
károsodástól, kulcsfontosságú atherosclerosisban
– Klotho (KL) β-glükuronidáz, alléljei befolyásolják a
szívkoszorúér betegség előfordulását
– Szuperoxid dizmutáz (SOD) és kataláz (CAT) fokozott
működése növeli az élettartamot ROS megkötésével
– A hemokromatosis gén (HFE) alléljai befolyásolják a
ROS károsodást Fenton reakción keresztül
II.5-12. ábra: Élettartamot befolyásoló gének II.
A ROS termelés és károsodás leginkább a mitokondriumhoz köthető. Ezért a
mitokondriális gének is beleszólnak az élettartam kialakításába (II.5-13. ábra).
Kimutatták, hogy százévesekben a NADH dehidrogenáz 2 alegység génje (ND2) SNP
dúsulást mutat az 5178 pozícióban, valamint 150T polimorfizmusok és az U, J, UK és
WIX haplotípusok szintén felgyülemlenek az idősekben.

Azonosító szám:
TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011
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Élettartamot befolyásoló gének III.
• Mitokondriális gének
– Százévesek (9/11) között gyakori a NADH
dehidrogenáz subunit 2 gén (ND2) SNP (5178)
– Haplocsoport klaszterfrekvencia különbségek, U, J,
UK, WIX gyakoriak időskorban; viszont H, HV ritkák
– 150T polimorfizmus feldúsul időskorban, bár
jelentősen befolyásolják a 489C és 10398G SNP-k
II.5-13. ábra: Élettartamot befolyásoló gének III.
Az időskori betegségekkel kapcsolatos gének természetesen szintén befolyásolják
az élettartamot (II.5-14. ábra). Az ApoE-ε4 allél ritka, míg az ApoC3 promoter CC
polimorfizmusa gyakori idősekben. A fentiekhez hasonlóan bizonyos koleszterin észter
transzferáz allélok, melyek jótékonyan befolyásolják az LDL és HDL részecskék
méretét illetve a mikroszóma transzfer protein (MTP) 493 G6T variánsa szintén
mutatnak allél- preferenciát a hosszúéletű egyészséges egyedekben. A prolil isomeráz
(PIN1), mely egy Alzheimer kórban fontos chaperon szintén mutat specifikus genetikai
dúsulást az egészséges hosszúéletű egyénekben.
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II.5-14. ábra: Konzervált, élettartamot befolyásoló gének

Azonosító szám:
TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011
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II.6

Daganatok kialakulása, öregedés és daganatok,
epidemiológia és statisztika

Egyes emlős fajok viszonylag nagy tesmérettel rendelkeznek és hosszú életűek, közéjük
tartoznak az emberek is. Ez az egyik oka, amiért az emlősök rendelkeznek őssejtekkel,
melyek klonálisan megújítják a szöveteket. A hosszabb átlagos élettartam nagyobb
eséllyel vezet daganatok kialakulásához, részben a mutagén tényezőknek hosszabb ideig
kitett klonálisan szaporodó őssejtek miatt, szemben a rövid életű állatokkal, akik szinte
teljes egészében post-mitotikus sejtekbő állnak (pl. rovarok). A daganatok kialakulását
eredményesen gátolják a tumor szupresszor gének. Ez a fejezet megvitatja egyes tumor
szupresszor gének ambivalens szerepét a daganatok kialakulásában és az öregedés
folyamatában (II.6-1. ábra, II.6-2. ábra, II.6-3. ábra).

Külső hatás

DNS károsodás

Belső hatás

p53

Célgének átíródása

Sejtciklus leállítása

Oxidatív stressz

Apoptózis

DNS repair
Differenciáció

Angiogenezis

II.6-1. ábra: DNS károsodás által kiváltott sejtválasz
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II.6-2. ábra: Öregedésben érintett molekuláris útvonalak
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II.6-3. ábra: Sejtválaszok molekuláris szinten

Azonosító szám:
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II.6.1

Tumor szupresszor gének

A tumor szuppresszor géneket két fő csoportra osztják (II.6-4. ábra). Az első csoport
tagjainak elnevezése: ’caretakers’. Ezek alkotják a védelem első vonalát, mivel
megakadályozzák az onkogén genomikus mutációk kialakulását. Amennyiben ezeket
megkerülik a potenciális daganatsejtek, a védelem második vonalába tartozó
’gatekeeper’ tumor szupresszor gének kiiktatják az onkogén mutációval terhelt sejteket
apoptosissal vagy öregedéssel. Ez rögtön kettős szerepet sugall a gatekeeper’ típusú
tumor szupresszor gének esetében a daganatok kialakulása és az öregedés folyamata
tekintetében, melyet szerencsére csak ritkán tudnak kijátszani daganat-sejtek (II.6-5.
ábra, II.6-6. ábra és II.6-7. ábra).

Tumor szupresszor gének
• ‘Caretakers’
– A védelem első vonala, megakadályozza genomikus
onkogén mutációk kialakulását
• ‘Gatekeepers’
– A védelem második vonala, eltávolítja (apoptózissal)
vagy öregedésre bírja az onkogén mutációval
rendelkező sejteket
II.6-4. ábra: Tumor szupresszor gének

156

A projekt az Európai Unió támogatásával
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásávalvalósul meg

Daganatok kialakulása, öregedés és daganatok, epidemiológia és statisztika
Polycomb csoport fehérjék
Onkogén találatok
Apoptózis

TSG-k

Öregedés

Onkogén találatok
Daganatos őssejtek
korlátozott osztódással

Differenciáció:
Korlátozott növekedés

Differenciáció:
Önmegújító potenciál
megszerzése

Heterogén daganatos
őssejtcsoport
Daganatos őssejt

Polycomb csoport fehérjék

II.6-5. ábra: A daganatos őssejtek kikerülik az eliminációt
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II.6-6. ábra: A daganatsejtek túlélési mechanizmusai I.

Azonosító szám:
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II.6-7. ábra: A daganatsejtek túlélési mechanizmusai II.
II.6.2

A p53 ambivalens szerepe

A p53 fehérje talán a legjobban karakterizált tumor szupresszor gén. Potensen indukál
apoptosist, sejtciklus leállást és öregedést (II.6-8. ábra). Statisztikai adatok is
alátámasztják a p53 szerepét daganatok kialakulásában: a sporadikus daganatok 50%ában elvész vagy mutált lesz a p53 gén, míg az emberi daganatok 80%-ban rosszul
működik a p53 útvonal. Sőt, emberben a p53 heterozigóta funkcióvesztése (LiFraumeni szindróma) jelentősen megnöveli a daganatok gyakoriságát (30 éves korig
50%) és a homozigóta p53 hiány halálos.
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A p53 ambivalens tulajdonságai I.
• A p53 egy fontos tumor szupresszor gén:
– Az apoptózis, sejtciklus leállás és öregedés fontos
elindítója
– A sporadikus daganatok 50%-ban közös
jellegzetesség, hogy elvész vagy mutált a p53 gén
– Az összes emberi daganat 80%-ban hibásan működik
a p53 jelátvitel
– Heterozigóta emberi p53 KO (Li-Fraumeni
szindróma) esetén magas daganat-kockázat (50% 30
évesen)
II.6-8. ábra: A p53 ambivalens tulajdonságai I.
Ezen túlmenően a p53 más funcióval is rendelkezik az öregedésben (II.6-9. ábra).
A megnövekedett p53 aktivitás okozhat gyorsult ütemű öregedést, akár progériát is.
Részben azért, mert a p53 közvetlen hatással bír az őssejtek osztódására és regeneratív
kapacitására idősekben. Bizonyított, hogy a p53 jelátvitel keresztezi az IGF-1 és mTOR
jelátviteli útvonalakat. Ezen túlmenően emberben a p53 aktivitásától függően 60-80
éves kor felett a daganatok gyakorisága lecsökken és az öregedést-befolyásoló p53mediált hatások válnak uralkodóvá.

Azonosító szám:
TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011
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A p53 ambivalens tulajdonságai II.
• A p53 mint az öregedést gyorsító tényező
– A fokozott p53 aktivitás a gyorsított, akár korai
öregedés jeleit okozhatja
– A daganatok megjelenésének gyakorisága csökken
60-80 éves kor fölött, ekkor már az öregedésre
gyakorolt hatás dominál
– Az IGF-1 és mTOR jelátvitel keresztezik egymást,
mely magyarázza az öregedésre gyakorolt hatást
– A p53 dózisnak kifejezett hatása van az őssejtek
osztódására és regeneratív kapacitására
II.6-9. ábra: A p53 ambivalens tulajdonságai II.
Figyelemre méltó, ahogy a p53 polimorfizmusok befolyásolják mind a daganatok
kialakulását, mind az életkor alakulását (II.6-10. ábra). Amennyiben a 72. kodon
prolinját argininre cseréljük, megnő az apoptosis hatékonysága, de egyidejűleg csökken
a túlélési esély. (85 éves kor felett a Pro/Pro 40%-al növeli a túlélés esélyét annak
ellenére, hogy 2.5x a daganatok kialakulásának valószínűsége). A G allél jelenléte az
Mdm2 génben több szupressziót és egyben megnövekedett daganat-gyakoriságot jelent
a T allélhoz képest. A G/G és Pro/Pro kombinációja dohányzással >10x növeli a
daganatok gyakoriságát, mutatva a predisponáló genetikai háttér és környezeti ártalom
egymással szinergizáló hatását.
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p53 polimorfizmusok rákban és
öregedésben
• 72 kodon, prolin  arginin, (evolúciósan késői SNP),
fokozott apoptózis hajlam
• Mdm2 gén, a G allél több szupresszióval és daganattal
jár a T allélhoz képest
• A G/G, Pro/Pro és dohányzás kombinációja esetén
>10× a daganat kialakulásának esélye (genetika +
környezet)
85 éves kor felett Pro/Pro allél esetében 40%  a túlélés,
pedig 2,5× a daganatos kockázat
II.6-10. ábra: p53 polimorfizmusok rákban és öregedésben
II.6.3

Antagonisztikus pleiotrópia és tumor szupresszor gének

A p53 és p16 tumor szupresszor gének esetében klasszikus csere-kapcsolat figyelhető
meg az antagonisztikus pleiotrópia elvét követve (II.6-11. ábra). A sejtszintű öregedési
válasz és a daganatokat kialakulásának gátlói onkogén hatásúak. A daganatok
közismerten gyakran mutatnak mutációt a p53 vagy p16 gének szekvenciájában. A
sejtszintű öregedési válasz elvesztése gyakran vezet daganat kialakulásához. Ezek az
összefüggések klasszikus csere-kapcsolat körvonalait rajzolják ki a daganatok
kifejlődése és az öregedés vonatkozásában, és a különböző genetikai hátterek az egyiket
vagy a másikat részesíthetik előnyben, ezzel eltérő életkorokban biztosítva szelekciós
előnyt, mivel ellentétes túlélési stratégiákat képviselnek.

Azonosító szám:
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Antagonisztikus pleiotrópia:
p53 és p16
• Az öregedési válasz elnyomja a daganatok kialakulását
• Az öregedés serkentői egyben onkogének is
• A daganatokban közös a p53 vagy p16 mutáció
• Az öregedési válasz elvesztése = tumor
• Klasszikus trade-off kapcsolat
II.6-11. ábra: Antagonisztikus pleiotrópia: p53 és p16
II.6.4

Epidemiológia és statisztika

Becslések szerint jelenleg 13 millió daganatos esetet diagnosztizálnak évente (nem
számítva a jóindulatú daganatokat) és évi 8 millió ember hal meg daganatos
betegségben világszerte (II.6-12. ábra, II.6-13. ábra). A daganatok felelősek a teljes
halálozás közel 15%-ért; az öt leggyakoribb daganat csökkenő gyakorisági sorban az
alábbi: tüdőrák (1,5 millió haláleset), gyomorrák (0,8 millió haláleset), vastagbéldaganat (0,6 millió haláleset), májrák (0,6 millió haláleset) és emlőrák (0.5 millió
haláleset). A magas előfordulási arány miatt a rosszindulatú daganatos betegség az
egyik vezető halálok a fejlett világban és második vezető ok a fejlődő világban. Jelenleg
az esetek fele a fejlődő világban alakul ki. Világszinten a daganatos betegségek
gyakorisága növekszik, főként a társadalmak öregedése miatt, de jelentős részben az
életmódbeli változások miatt is. Mindazonáltal a legjelentősebb daganatokkal
kapcsolatos rizikótényező a magas életkor. Habár bármely életkorban előfordulhat
daganatos betegség, mégis a betegek többsége 65 éves kor feletti. Valójában, ahogy azt
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Daganatok kialakulása, öregedés és daganatok, epidemiológia és statisztika
Robert A. Weinberg megfogalmazta "Ha elég sokáig élnénk, előbb vagy utóbb
mindannyiunkban kifejlődne daganatos betegség”. A daganatok és az időskor közötti
összefüggésért felelős az immunrendszer öregedése, a DNS hibák felgyülemlése
valamint az életkorral kapcsolatos hormonális változások. Jelenleg is és a jövőben
méginkább, a lassan növekvő daganatok különösen gyakoriakká válnak. Boncolási
vizsgálatok alapján minden harmadik embernek pajzsmirigy-daganata van halálakor, és
a férfiak 4/5-ben prosztata daganat alakul ki 80 éves korra. Ezek a legtöbbször
ártalmatlan daganatok rendszerint kisméretűek és nincs közük a személy halálához.
Azonosításuk jelenleg csak növelné a mellékleletek számát, tovább terhelve a kihasznált
egészségügyi rendszereket.

II.6-12. ábra: Daganatok epidemiológiája világszerte

Azonosító szám:
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Daganatok statisztikája
• Évente 13 millió új daganatos megbetegedés, 8 millió haláleset
• Leggyakoribb daganat-fajták:
– Tüdőrák
– Gyomorrák
– Vastagbél-daganat
– Májrák
– Emlőrák
• A betegek többsége 65 év feletti
– A boncoltak 1/3-ban pajzsmirigy daganat található
– A férfiak 4/5-ben prosztatarák lesz 80 éves korra
II.6-13. ábra: Daganatok statisztikája
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II.7

Genomikus változások az öregedés során

Mint minden szerves makromolekula, a genomikus DNS is folyamatos támadást
szenved a szabadgyökök részéről, melyeket a mitokondriális légzési lánc gerjeszt. Az
állandó változások állandó repair aktivitást igényelnek annak érdekében, hogy
fennmaradjon a genomikus stabilitás, mely egy fontos, ugyanakkor nehéz feladat az
olyan hosszú életű fajok esetében, mint az ember.
II.7.1

Oxidatív DNS károsodás és repair

Becslések szerint több mint 10.000 DNS elváltozás alakul ki minden sejtünkben,
minden nap (II.7-1. ábra, II.7-2. ábra, II.7-3. ábra). Rendkívül sokféle DNS károsodástípus lézetik, melyek több mint 50 típusát 5 fő csoportba osztották, ezek az oxidált
purinok, oxidált pirimidinek, bázismentes helyek, egyes- és kettősláncú törések (II.7-4.
ábra, II.7-5. ábra). A repair típusok szintén sokfélék és csoportokba sorolhatók. A
leggyakrabban alkalmazott DNS károsodás repair a BER (Base Excision Repair) (II.7-6.
ábra). A BER két altípussal rendelkezik, az egyik AP endonukleáz függő, míg a másik
liáz függő. Egy másik repair típus eltávolítja az oxidált purinokat, főként a 8-oxodG és
formamido-pirimidineket. Speciális mechanizmus távolítja el az oxidált pirimidineket,
melyek különben gátolnák a génexpressziót és erősen citotoxikusak. Egy másik csoport
a bázismentes helyek javítására szakosodott, mely AP endonukleáz függő. Egy további
repair típus az egyes láncú törésekre specializálódott, melyek 10x gyakoribbak, mint a
kettős láncú törések (II.7-7. ábra). Figyelemre méltó tény, hogy a mtDNS rendkívül
hajlamos mutációk kialakítására, részben a limitált mtDNS repair mechanizmusok
miatt. Valójában csak a mag által kódolt OGG1 és POLG kerülnek a mitokondriumba,
hogy részt vegyenek ebben a feladatban. A NER (Nucleotide Excision Repair)

Azonosító szám:
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transzkripcióhoz kapcsolt repair típus, mely az aktív gének javítását végzi és ezzel a
leginkább egzotikus DNS repair fajta.

Szabadgyökök (ROS)

Replikációs hibák

DNS
REPAIR

Sugárzás

(limitált szintézis
kis fragmensek)

UV fény

Sejtciklus leáll
(Apoptózis)

Alkiláló szerek

Mutációk

Spontán reakciók

Daganat és
genetikai
betegségek

II.7-1. ábra: DNS károsodás: okok, következmények I.

Oxidatív DNS károsodás
• > 10.000 DNS lézió / sejt / nap
• DNS károsodás típusai (> 50 típus)
• 5 különálló csoport
– Oxidált purinok
– Oxidált pirimidinek
– Bázis-mentes helyek
– Egyesláncú törések
– Kettősláncú törések
II.7-2. ábra: Oxidatív DNS károsodás
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Anyagcsere

Exogén

DNS károsodás
Sztochasztikus
Gyenge
GH/IGF tengely

Sejtválaszok
(apoptózis, öregedés)

Mutációk, epi-mutációk

Szöveti elhalás,
csökkent regeneráció

Megváltozott szabályozókörök

Szabályozott
Fokozott túlélés

Szövet/szerv funkció csökkenése
Degeneratív vagy hiperpláziás betegség

II.7-3. ábra: DNS károsodás: okok, következmények II.

Nem-oxidatív DNS károsodás
• Depurinálás és depirimidinálás
• Deaminálás
• Egyesláncú DNS törése
• Spontán metiláció
• Glikáció
• Keresztkötés
II.7-4. ábra: Nem-oxidatív DNS károsodás

Azonosító szám:
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Nem-oxidatív fehérje károsodás
• Bioszintézis hibák
• Transzkripciós hibák
• Transzlációs hibák
• Racemizáció és izomerizáció
• Deamidálás (aszparagin és glutamin)
• Reaktív karbonil-csoportok (nem-oxidatív)
• Szerin defoszforiláció
II.7-5. ábra: Nem-oxidatív fehérje károsodás
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Oxidatív DNS károsodás repair
típusok I.
• Bázist kihasító repair (BER) a legfontosabb,
altípusai: AP endonukleáz vagy liáz repair
• Oxidált purinok eltávolítása (két léziótípus: 8oxodG és formamid-pirimidin)
• Oxidált pirimidinek eltávolítása (erős blokk,
erősen toxikus)
• Bázismentes helyek javítása (leggyakoribb) AP
endonukleáz által
II.7-6. ábra: Oxidatív DNS károsodás repair típusok I.

Oxidatív DNS károsodás repair
típusok II.
• DNS lánc törések javítása (az egyesláncú
törések 10x gyakoribbak)
• Korlátozott mitokondriális DNS repair (magban
kódolt fehérjék: OGG1, POLG)
• Bázist kihasító repair (NER) amely átíródáshoz
kacsolt, az aktív géneket javítja
II.7-7. ábra: Oxidatív DNS károsodás repair típusok II.

Azonosító szám:
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Számos gén ismerten összefügg az oxidatív DNS károsodás javításával. Ezek KO
állatokban leírt letalitásuk alapján csoportokba oszthatók (II.7-8. ábra). Letális
hiányállapotot okoznak az APE1, FEN1, POLB, LIG1, LIG3 és XRCC1. Életképes KO
mutánsokat eredményeznek az OGG1, NTHL1, MYH és ADPRT. A hiányállapot
súlyosságát még nem tesztelték a NEIL1, 2, 3, TDG, SMUG1 és APE2 gének esetében.

Oxidatív DNA károsodás repair gének
• Hiányuk letális: APE1, FEN1, POLB, LIG1,
LIG3, XRCC1
• Hiányuk életképes: OGG1, NTHL1, MYH,
ADPRT
• Hiányuk nem tesztelt: NEIL1, 2, 3, TDG,
SMUG1, APE2
II.7-8. ábra: Oxidatív DNA károsodás repair gének
II.7.2

DNS károsodás és javítása progériában

A korai öregedési szindrómákat progériáknak nevezik. Számos ilyen betegségben a
hibás DNS károsodás-repair vezet a genom instabilitásához és progéria megjelenéséhez
(II.7-9. ábra, II.7-10. ábra). Az ismert betegségek közé tartoznak a Werner szindróma, a
Cockayne szindróma és a Hutchinson-Guilford progéria szindróma.
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Genomikus instabilitás progériákban
• Werner szindróma
• Cockayne szindróma
• Hutchinson-Guilford progéria
• Xeroderma pigmentosum
II.7-9. ábra: Genomikus instabilitás progériákban

Oxidatív DNA károsodás és
az öregedés
• Fokozott daganat kockázat
• Werner szindróma (anti-rekombináz)
• Cockayne szindróma (TCR)
• XPD és XPA (repair hiány)
• Bázist kihasító repair (BER) hiánya halálos
• Alternatív repair mechanizmusok
II.7-10. ábra: Oxidatív DNA károsodás és az öregedés
A Werner szindróma homozigóta, recesszív betegség és elsősorban a bőrt
érinti, de okozhat szürkehályogot, cukorbetegséget és osteoporosist is (II.7-11. ábra). A
betegséget a WRN fehérje okozza, mely egy anti-rekombináz helikáz funckióval bír és
eltávolítja a rekombináció és repair köztes termékeit. Werner szindrómában a WRN
Azonosító szám:
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fehérje transzkripciója 50%-ban csökkent. A WRN fehérje a p53-on keresztül gyengébb
apoptosist és fokozott telomer hossz-csökkenést okoz.

Werner szindróma
• Homozigóta recesszív (bőr, szürkehályog,
diabetes, osteoporosis)
• WRN fehérje (anti-rekombináz, helikáz,
eltávolítja a rekombináció és repair köztes
termékeit)
• Hibás átíródás (50%)
• Kapcsolat p53-al (gyengült apoptózis)
• Fokozott telomer rövidülés
II.7-11. ábra: Werner szindróma
A Cockayne szindróma egy ritka szegmentális progéria, mely törpenövést,
fényérzékenységet és neuronális degenerációt okoz (II.7-12. ábra). A betegség okozója a
transzkripció-kapcsolt repair (TCR) hiánya. Ennek következtében csökkent a 8-oxodG
eltávolítása 50%-al. Érdekes módon a teljes genome repair (GGR) tökéletesen
működőképes.
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Cockayne szindróma
• Ritka szegmentális progéria (törpeség,
fényérzékenység, neurológiai degeneráció stb.)
• Hibás átíródással kapcsolt repair (TCR)
• Hibás 8-oxodG kivágás (50%)
• Altípusok: CS-A, CS-B
• Teljes genom repair (GGR) kiemelkedően jó
II.7-12. ábra: Cockayne szindróma
A Hutchinson-Guilford progéria szindróma (HGPS) okozója egy lamin A
mutáció, mely fokozott mag-envelope törékenységet okoz (II.7-13. ábra). Ez a progéria
szindróma kihat a mesenchymális sejtekre és korai halált okoz.

Hutchinson-Guilford progéria
• LaminA mutáció (sérülékeny mag-envelope)
• Elsősorban a mesenchymális szöveteket érinti
• HGPS sejtek stressz-tűrő képessége csökkent
• Gyors progéria, korai halál
II.7-13. ábra: Hutchinson-Guilford progéria

Azonosító szám:
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II.8

Akut és krónikus stressz molekuláris és sejtszintű hatásai

Az akut súlyos stressz közismerten képes necrosis vagy apoptosis indukciójára.
Azonban, a kisfokú krónikus stressz hatása különbözik, bizonyos körülmények között
jótékony hatásokat is kiválthat. Az egyik példa a kalória-restrikció (CR).
II.8.1

A kalória restrikció megnöveli az élettartamot

Évtizedek óta imert, hogy a kalória-restrikció képes jelentősen megnövelni a
laboratóriumi rágcsálók (pl. egerek) élettartamát (II.8-1. ábra, II.8-2. ábra). Bizonyos
mértékig a CR képes megnövelni az élettartamot, arányosan annak mértékével. A
kalória-restrikció

jótékony

hatásai

akár

65%-os

megszorításig

növelhetők

(természetesen a mikroelemek bevitelére ügyelni kell). A legtöbb vizsgálat 30-50%-os
CR mellett mutat ki optimális élettartam-növekedést (II.8-3. ábra). A kalória-restrikció
megnöveli az átlagos és maximális élettartamot egyaránt (ez utóbbi kulcsfontosságú és
hangsúlyozza a CR mechanizmusának jelentősségét). A CR képes növelni az
egészségartamot is az olyan betegségek ellensúlyozása révén, mint a kardiovaszkuláris
begtegség, daganat, idegrendszeri betegség, cukorbetegség, vesebetegség stb. A hatásért
felelős fő molekuláris mechanizmusokat azonosították (II.8-4. ábra, II.8-5. ábra és
II.8-6. ábra). Úgy tűnik, a fő mechanizmus, melyen keresztül a CR kifejti jótékony
hatását a ROS keletkezés csökkenése (csökkent mitokondriális szivárgáson keresztül).
A kisebb energia-forgalom kisebb molekuláris légzés-terhelést jelent a mitokondriumra
nézve, mely fokozott hatékonysággal tud működni. A ROS termelés nagyon káros
hatású a makromolekulák hosszú távú stabilitására, beleértve a nukleinsavakat,
fehérjéket, zsírokat, cukrokat stb. Az ilyen változások súlyosan érinthetik a hosszú életű
post-mitotikus sejteket, melyekben felgyülemlenek az oxidált makromolekulák, mivel
nem hígulnak ki a folyamatos sejtosztódás következtében.
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II.8-1. ábra: Kalóriamegvonás növeli az élettartamot
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II.8-2. ábra: Élettartam és kalóriamegvonás (CR)

Azonosító szám:
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Kalóriamegvonás növeli
az élettartamot
• A 30-50%-os kalóriamegvonás növeli az átlagos és
maximális élettartamot
• Csökkenti a daganat, vesebetegség, diabetes, szívérrendszeri betegség és idegrendszeri betegség
kockázatát
• Fő hatásmechanizmus: csökkent ROS termelés
(csökkent mitokondriális szivárgás)
II.8-3. ábra: Kalóriamegvonás növeli az élettartamot

CR növeli az élattartamot
az alábbi módon:
• Inzulin / IGF1 jelátvitel
• Sirtuin jelátvitel
• Redox jelátvitel
• TOR jelátvitel
II.8-4. ábra: CR növeli az élattartamot az alábbi módon...
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Inzulin / IGF jelátvitel
• A daf gének egy része drámaian megnöveli az
élettartamot
• A fő célpont a daf 16, amely nagy fokban homológ a
Foxo-val
• Inzulin és növekedési faktor csökkenés hatására a Foxo
fehérje a magba kerül
• CR hatására 50%-os inzulin plazmaszint csökkenés
mérhető
• CR hatására 20%-os IGF1 plazmaszint csökkenés
mérhető
II.8-5. ábra: Inzulin / IGF jelátvitel

Bizonyíték GH / IGF jelátvitelre
öregedésben
• Snell és Ames egér (nincs GH, PRL, TSH) hosszú
élettartammal bírnak
• GHRH, GHR, IGF1R hiányos egerek élettartama
megnövekszik
• p66shc (IGF1R szubsztrát) hiányos egérben
megnövekszik az élettartam
• Klotho (IGF1-represszor)-transzgenikus egérben
megnövekszik az élettartam
II.8-6. ábra: Bizonyíték GH / IGF jelátvitelre öregedésben
Azonosító szám:
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II.8.2

A kalória-restrikció hatásainak reprodukálása

A CR élettartamra kifejtett jótékony hatását más laboratóriumi fajokon is vizsgálták,
valamint vad típusú (outbred) állatokban is. A reprodukálhatóság nem olyan
egyértelmű, mint ahogy azt várnánk. A laboratóriumi egerek esetében a kedvelt törzsek
gyorsan fejlődő és gyorsan szaporodó törzsek. Ezzel szemben a vad típusú outbred
egértörzsek különböznek, mivel fejlődési ütemük és szaporodásuk egyaránt lassabb.
Ezért a CR élettartamra kifejtett jótékony hatásait nehéz reprodukálni vad típusú vagy
outbred egerekben. Elképzelhető, hogy az olyan szembetűnő jótékony CR hatások, mint
az élettartam növekedése valójában csak ellensúlyozzák a kedvezőtlen mellékhatásokat,
melyek olyan mesterséges szelekciós nyomás hatására alakultak ki, mint a gyors
fejlődés és szaporodás a laboratóriumi egértörzsek esetében.
II.8.3

CR és antagonisztikus pleiotrópia

Az antagonisztikus pleiotrópia egy olyan elmélet, mely számos alkalomal felbukkan az
öregedés

kutatása

során.

A

kalória-restrikció

esetében

is

alkalmazható

az

antagonisztikus pleiotrópia elmélete, mivel a fajok két erősen különböző stratégia közül
választhatnak. Az egyiket követve a gyors fejlődésbe és szaporodásba fektetnek
energiát, akárcsak a laboratóriumi egerek. A másik stratégia kisebb energiát fektet a
gyors fejlődésbe és szaporodásba, ehelyett a hosszú távú genomikus stabilitás és
egészség megőrzése kap hangsúlyt, különös tekintettel a post-mitotikus sejtekre. Az
utóbbi stratégia jellemző a vad típusú egér-fajokra. Valójában a két stratégia nem két
külön genetikai program, mivel van átmenet közöttük az egyed életén belül. A kalóriarestrikció ennek segtítségével növeli meg a laboratóriumi egér élettartamát.
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II.9

Anyagcsere és élettartam I.

Számos vizsgálat több alkalommal igazolta, hogy az anyagcsere és az élettartam
szorosan összefüggnek. Korábbi fejezetben tárgyaltuk, hogy a megnövekedett
mitokondriális energiaforgalom megnöveli a ROS termelést / szivárgást, mely súlyosan
károsítja a mitokondrium és más szomszédos sejtalkotók makromolekuláit. Ezért
összefüggés jósolható az energiaforgalom és az öregedés üteme között. A valóság
megfelel a predikciónak, mind a sejtek mind az organizmus szintjén.
II.9.1

Antagonisztikus pleiotrópia

Valójában az energiaforgalom és az élettartam közötti fordított arány megmagyarázható
evolúciós szinten az antagonisztikus pleiotrópia elméletével. Az elmélet szerint egy
élőlény két stratégia közül választhat. Élhet fokozott energia-forgalommal és gyorsított
ütemű öregedéssel, melyet ellensúlyoz a gyors szaporodási hajlam. A másik stratégia a
hosszú távú genomikus stabilitásra törekszik alacsonyabb energia-forgalom és lassab
szaporodás mellett. A két program között a SIRT2 gének jelentenek kapcsolatot,
melyeket más fejezetben tárgyalunk.
II.9.2

Fehérje peroxidáció, repair, kapcsolódó betegségek

A fehérjékre, mint makromolekulákra szintén kihatnak a szabadgyökök (II.9-1. ábra).
Az oxidatív stressz többféle károsodást tud okozni, beleértve az MDA-lizin adduktokat
(melyek a károsodás markereként is használhatók). Előfordulhat az aminosav váz
oxidáxiója és fehérje keresztkötések kialakulása is. Ez utóbbi folyamatot az öregedéssel
kapcsolatos

intercelluláris

/

intracelluláris

betegségek

fejezetében

tárgyaljuk

részleteiben, mivel az ilyen keresztkötések az elöregedett fehérjékre jellemzők, melyek
lebontása problémás és nehézkes lehet. A fehérje peroxidáció befolyásolhatja az
aminosavak oldalláncait és a fehérjék fragmentálódását is.
Azonosító szám:
TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011
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Fehérje peroxidáció
• MDA-lizin mint fehérje oxidatív stressz marker
• Fehérje váz oxidáció
• Fehérje keresztkötések kialakulása
• Aminosav oldalláncok oxidációja
• Fehérje fragmentálódás
II.9-1. ábra: Fehérje peroxidáció
A fehérje peroxidáció repair mechanizmusai limitáltak (II.9-2. ábra). A közvetlen
repair az oxidált szulfhidril csoportok redukálását jelenti. A közvetett folyamatok közé
tartozik a fehérje peroxidációs termékek felismerése, eltávolítása és lebontása calpain
vagy lizoszoma közvetítésével. Ezt követi a lecserélés és újrahasznosítás. Ha bármilyen
okból kifolyólag a repair folyamata gyengén működik, a fehérje peroxidációs termékek
összeállnak lipofuscin (ceroid vagy öregségi pigment formájában).
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Repair fehérje peroxidáció után
• Direkt: oxidált sulfhidril csoportok redukciója
• Indirekt:
– Felismerés, eltávolítás, lebontás (proteoszóma,
calpain, lizoszóma)
– Helyettesítés, felhasználás
• Lipofuscin képzése (öregségi pigment, ceroid)
II.9-2. ábra: Repair fehérje peroxidáció után
A fehérjék alapvető alkotói a molekuláris folyamatoknak az élet minden területén.
Ezért a fokozott mértékű fehérje peroxidáxió számos betegséggel állhat kapcsolatban.
Figyelemre méltó, hogy ezek közül milyen sok a központi idegrendszeri betegség
(II.9-3. ábra). Ennek egyik oka az, hogy az idegszövet energiaigényes, ezért jellemző a
ROS termelés és károsodás. A másik oka az, hogy a neuronok tipikus post-mitotikus
sejtek, melyek kellően hosszú ideig élnek ahhoz, hogy felgyűljenek bennük a fehérje
peroxidáxiós termékek, mely lipofuscin lerakódásokat és funcionális defektusokat
okozhat. További érzékeny szövetek közé tartozik az endotélium, a kardiovaszkuláris
rendszer szövetei és az állandó mechanikus stressznek kitett szövetek. Az említett
degeneratív betegségek közé tartozik az Alzheimer kór, a Parkinson kór, az
érelmeszesedés, egyes progéria típsuok, cukorbetegség és szürkehályog kialakulása.

Azonosító szám:
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Fehérje peroxidáció és betegségek
• Oxidált fehérjék fokozott szintje
– Alzheimer-kór, ALS, szürkehályog, RA, izomdisztrófia, RDS,
progéria, Parkinson-kór, Werner-szindróma
• Módosult fehérjék fokozott szintje
– Szív- és érrendszeri, Alzheimer-kór, atherosclerosis,
Parkinson-kór
• Oxidált / glikált fehérjék fokozott szintje
– DM, atherosclerosis, Alzheimer-kór, Parkinson-kór
• Fehérje nitrotirozin károsodás fokozott szintje
– Alzheimer-kór, SM, tüdőbetegség, atherosclerosis
II.9-3. ábra: Fehérje peroxidáció és betegségek
II.9.3

PUFA ellentmondás

Az utóbbi időben nagyon népszerű lett PUFA, vagyis töbszörösen telítetlen zsírsavakat
(AA: arachidonsav, DHA: docosahexánsav) tartalmazó étrend-kiegészítők fogyasztása.
Azonban fontos szem előtt tartani, hogy ezek a kiegészítők csak kis mennyiségben
rendelkeznek jótékony hatással, nagyobb dózisban súlyos mellékhatásokat okozhatnak
in vivo, beleértve a fokozott ROS termelődést a mitokondriumban, pitvar-fibrillációt,
neurológiai károsodást, fokozott fehérje-peroxidáció, apoplexiát stb (II.9-4. ábra, II.9-5.
ábra). Mindezekért a mellékhatásokért felelősek lehetnek a PUFA anyagok, mivel
hosszú szabadgyök láncreakciók résztvevői lehetnek, megnövelve a szabadgyökök
hatótávolságát. A DBI (kettő kötés index) is ezt az elméletet támasztja alá. Hosszú életű
állatok alacsonyabb DBI szinttel rendelkeznek a rövidebb életű állatokhoz képest. Úgy
tűnik a membránok a globális szintű metabolikus aktivitás ütemével is összefüggnek. A
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homeoviszkózus elmélet élettartamra vonatkozó összefüggései szerint a PUFA anyagok
fokozatos helyettesítése telített zsírsavakkal az evolúció során megnövelte az átlagos
élettartamot.

Lipid peroxidáció
• PUFA láncok érzékenyek ROS-ra
• PUFA láncok ROS célok és mediátorok
• A mt membrán PUFA tartalma összefügg az
élettartammal
II.9-4. ábra: Lipid peroxidáció

PUFA ellentmondás: AA és DHA
• HOMEOVISZKÓZUS ÉLETTARTAM
ADAPTÁCIÓ
• DBI fordított arányban áll mérettel és MLS-el
• Súlyos hatások in vivo (mt, szív, idegrendszer)
• SAM-P törzsben fokozott AA és DHA szint
• MDA-lizin mint fehérje oxidatív stressz marker
II.9-5. ábra: PUFA ellentmondás: AA és DHA

Azonosító szám:
TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011
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II.10

Anyagcsere és élettartam II.

Az anyagcsere és az élettartam közötti összefüggés régóta ismeretes. Korábbi
fejezetekben tárgyaltuk, hogyan befolyásolják a kalória restrikció és az oxidatív
folyamatok az élettartamot anyagcsere-folyamatokon keresztül. Ez a bekezdés a
molekuláris biológiai hátterét viszgálja annak, hogyan képes a CR és a csökkent
metabolikus aktivitás megnövelni az élettartamot.
II.10.1 A sirtuinok, mint kapcsolók
A sirtuinok egy olyan géncsalád tagjai, melyeket élesztőben karakterizáltak elsőként
(III. téma, 9-10. ábra). A sirtuinok evolúciós őse az élesztő Sir2 génje. A sirtuinok
evolúciósan erősen konzervált gének, melyek részt vesznek számos DNS elem
transzkripciós gátlásában, beleértve a telomereket és rDNS ismétlődéseket (a sirtuinok
részét képezik a RENT telomer-gátló komplexnek) (II.10-3. ábra, II.10-4. ábra). A
sirtuinok a génátíródást heterokromatin-kialakuláson keresztül is befolyásolják, mely a
genomikus DNS kompaktabb és ezért nehezebben hozzáférhető formája. A sirtuinok
rendelkeznek H4-specifikus deacetiláz aktivitással (NAD-függő), ezzel is közvetve a
DNS aktivitást befolyásolva. A tény is, hogy a sirtuinok NAD-függők élesztőben illetve
NAD / NADH arány-függők emlősökben, azt bizonyítja, hogy energia-szenzorok,
melyek összekötik az anyagcserét és az öregedést.
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 Mitokondriális biogenezis
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II.10-1. ábra: Sirtuin hatásmechanizmusok

Sir2 család tulajdonságai
• Sir2 fehérjecsalád, sirtuin család
• Transzkripciós gátlás
• Telomer, rDNS repeat gátlása
• RENT telomer gátló komplexum része
• Heterokromatin kialakítása
• ADP-ribozil transzferáz aktivitás
• H4-specifikus deacetiláz (NAD-függő)
• Energia szenzor, összeköti az anyagcserét és az
öregedést
II.10-2. ábra: Sir2 család tulajdonságai

Azonosító szám:
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Transzkripció
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II.10-3. ábra: Acetilációs állapot és epigenetikus gátlás I.

Eukromatin
Cyc E transzkripció és egyéb
növekedést serkentő gének
Cdk2
Cyc E p300
P

E2F

E2F hely

p300/CBP

Heterokromatin
DNMT1?

Cyc E és egyéb növekedést serkentő
gének stabil repressziója

RB
E2F

HDAC

E2F hely
SUV39H1
HP1?

Acetilált hiszton
Deacetilált hiszton
Metilált hiszton

II.10-4. ábra: Acetilációs állapot és epigenetikus gátlás II.
II.10.2 Emlős sirtuinok
Az emlős sirtuinok családja hét taggal rendelkezik: Sirt1-7 (II.10-5. ábra). Az élesztő
Sir2 gén emlős homológja a Sirt1 gén. A Sirt1 mediálja a kalória-restrikció legtöbb
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élettartam-növelő hatását. Számos útvonalon keresztül, több szervben közvetíti ezt a
jótékony hatást. A hasnyálmirigyben javítja a glükóz-toleranciát és inzulinérzékenységet, gátolja az Ucp2-t és deacetilálja a Foxo1-t (II.10-6. ábra). A májban a
sirtuin1 elősegíti a glükoneogenezist és gátolja a glikolízist, deacetilálja a PGC-1α-t. A
fehér zsírszövetben gátolja a PPARγ-t és növeli az adiponektin termelődését. A
vázizomzatban a sirtuin1 szabályozza a glükóz felvételét és az inzulin-érzékenységet
(II.10-7. ábra). A központi idegrendszerben javítja az Alzheimer és Parkinson kór
valamint a Huntington betegség tüneteit.

Sirtuin mint az öregedés szabályozója
• Erősen konzervált enzimatikus mag domén
• A CR élettartam-növelő hatásait közvetíti
• Az emlősök 7 sirtuinnal rendelkeznek, Sirt1-7
• Sirt1 mutatja a legnagyobb homológiát élesztő Sir2vel
II.10-5. ábra: Sirtuin mint az öregedés szabályozója

Azonosító szám:
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Sirt1 mint az öregedés szabályozója I.
• Hasnyálmirigy: javítja a glükóz toleranciát és
inzulin érzékenységet, elnyomja az Ucp2-t,
deacetilálja a Foxo1-t
• Máj: elősegíti a glükoneogenezist és gátolja a
glikolízist, deacetilálja a PGC-1a-t
• Zsír (fehér): elnyomja a PPARg-t, növeli az
adiponektin elválasztást
II.10-6. ábra: Sirt1 mint az öregedés szabályozója I.

Sirt1 mint az öregedés szabályozója II.
• Vázizom: szabályozza a glükóz felvételét és az inzulin
érzékenységet, a hatást a resveratrol is közvetíti
• Agy: jótékony degeneratív betegségben, mint
Alzheimer-kór, Parkinson-kór, Huntington-kór
II.10-7. ábra: Sirt1 mint az öregedés szabályozója II.
Ezen túlmenően a sirtuinok befolyásolják a stressz-rezisztenciát és választ is
(II.10-8. ábra). A Sirt1 deacetilálja a p53-t ezzel gátolva az apoptosist és elősegítve a
sejtek túlélését. Deacetilálja a Foxo család tagjait így befolyásolva a DNS károsodás
repairt, a sejtciklust és ismételten az apoptosist. Az NF-κB deacetilálása révén, mely
egy túlélést elősegítő transzkripciós faktor, képes növelni a sejtek élettartamát (habár az
NF-κB hatásai kontextus függőek).
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Sirt1 és stressz tűrés
• Deacetilálja a p53-at, gátolja az apoptózist, elősegíti
a sejtek túlélését
• Deacetilálja a Foxo család tagjait, melyek
befolyásolják a DNS károsodás repairt, a sejtciklust,
apoptózist
• Deacetilálja az NF-κB-t, egy túlélést elősegítő
transzkripciós faktort (kontextus függvényében)
II.10-8. ábra: Sirt1 és stressz tűrés
II.10.3 Sirtuinok funkcióinak felsorolása
Egyéb emlős sirtuinok is fontos, összetett hatásokkal rendelkeznek (II.10-9. ábra,
II.10-10. ábra, II.10-11. ábra). A Sirt2 gén terméke citoplazmatikus fehérje, mely tumor
szupresszorként képes működni. A Sirt3-5 gének termékei mitokondriális fehérjék,
melyek a termogenezisben játszanak szerepet barna zsírszövetben (Sirt3), az
aminosavakra adott választ befolyásolják (Sirt4) illetve a timociták fejlődési
folyamataival hozhatók kapcsolatba (Sirt5). A Sirt6-7 gének magfehérjéket kódolnak,
melyek a DNS repairben és a genom stabilitásában játszanak szerepet.

Azonosító szám:
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Egyéb emlős sirtuinok tulajdonságai
• Sirt2: citoplazmatikus, tumor szupresszor gén
• Sirt3: mitokondriális, hőtermelés BAT-ban
• Sirt4: mitokondriális, válasz aminosavakra
• Sirt5: mitokondriális, tímusz és limfoblaszt
• Sirt6: mag, DNS repair, genom stabilitás
• Sirt7: magvacska, nincs enzimatikus aktivitása
II.10-9. ábra: Egyéb emlős sirtuinok tulajdonságai

Redox jelátvitel
• A redox jelátviteli változások fontosabbak lehetnek az
oxidatív károsodásnál?
• Redox érzékelő transzkripciós faktorok közé tartozik
NF-kB, Nrf2, HIF1
• Tioredoxin és glutation rendszerek modulálják a redox
állapotot
• Az öregedés csökkenti a GSH és tioredoxin szinteket
• CR növeli a GSH és tioredoxin szintek
II.10-10. ábra: Redox jelátvitel
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TOR jelátvitel
• TOR (rapamycin célpont), evolúciósan konzervált,
sejtosztódást szabályoz
• Célzott deléciói növelik az élettartamot
• Daf-16 függő, Foxo szükséges
• Csökkent szintje (Ames törpe egér) csökkent ROS
termelődéssel jár
II.10-11. ábra: TOR jelátvitel
II.10.4 Sirt1 farmakológiai mimetikumok
Jelenleg kevés farmakológiai sirtuin-mimetikum létezik (II.10-12. ábra, II.10-13. ábra,
II.10-14. ábra, II.10-15. ábra és II.10-16. ábra). Ezek közé tartozik a resveratrol,
qercetin és piceatannol. Ezek közül a legjobban ismert és elismert molekula a
resveratrol. Természetes forrása a vörös szőlő és a vörösbor. A resveratrol hatékonyan
képes indukálni a CR jótékony hatásait, még magas zsírtartalmú diáta mellett is (francia
paradoxon).

A

resveratrol

rendelkezik

kardio-protektív,

neuro-protektív

és

daganatellenes hatással, mely alapján önmagában is hasonló hatást képes elérni, mint a
kalória-restrikció (II.10-17. ábra, II.10-18. ábra).

Azonosító szám:
TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011

191

Molekuláris gerontológia

Resveratrol-kezelt
csoport

% Túlélés

100

Kezeletlen csoport
10

0

1

2

3
4
Dózis

5

6

II.10-12. ábra: Resveratrol növeli az élettartamot

Resveratrol
• Jelenleg kevés Sirt1 mimeticum hatóanyag ismert:
resveratrol, qercetin, piceatannol
• Természetes forrás: vörös szőlő/bor; véd szív és
érrendszeri, neurológiai és daganatos betegségektől
• Hatékonyan utánoz egyes CR-indukált jótékony hatást
nagy zsírtartalmú diéta mellett is
II.10-13. ábra: Resveratrol
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Resveratrol

Génexpresszió
Resveratrol

Bax

Bid

tBid

Paclitaxel
Kombináció

Bcl-xL

Mitokondrium
Mcl-1

Paclitaxel

Smac/
Diablo
Cytc

Δψμ

Apaf-1

Apoptoszóma

Caspase-9

Survivin

C-IAP-1

Caspase-7

XIAP

Caspase-3

PARP

KÉMIAILAG INDUKÁLT
APOPTÓZIS

II.10-14. ábra: Resveratrol / paclitaxel kombináció

Csökkent inzulin rezisztencia
a zsírszöveti termékek
miatt,
kevesebb hasi zsírszövet?
Vázizmok inzulin
rezisztenciája

GH hiány vagy
GH rezisztencia

Elsődleges GH hatás
Elsődleges IGF-1 hatás
Másodlagos hatások

Magasabb
agyi IGF-1

Kis méret, késői pubertás, csökkent
nemzőképesség, alacsony inzulinszint,
csökkent testhőmérséklet és nagyobb
ellenállás oxidatív stresszre

Csökkent
IGF-1
termelés
Fokozott
inzulin
érzékenység
a májban

Csökkent
öregedés
és hosszú
élet

Csökkent oxidatív
károsodás

Kisebb b szigetméret és
inzulin termelés

Csökkent anyagcsere és növekedés,
csökkent ROS termelés

II.10-15. ábra: GH / IGF útvonal hatásmechanizmusa

Azonosító szám:
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II.10-16. ábra: Környezeti hatások és a várható élettartam

Ad libitum

Kalóriamegvonás

Cukor

Cukor
PNC1 

PNC1
NA

Légzés
NAD/NADH 

NAD/NADH

SIR2
AC

Glikolízis 

Szubsztrát

NA 

SIR2
Szubsztrát

AC

Szubsztrát


Szubsztrát

Glikolízis 

II.10-17. ábra: Sirtuin kapcsoló ad libitum és CR egérben
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Sirt1 és CR
• A CR számos jótékony hatását sirtuinok közvetítik
• CR indukálja az eNOS-t és NO-t, erősítve a Sirt1 és
mitokondriális biogenezist
• Befolyásolja az agyi aktivitást és közvetve a fizikai
aktivitást
II.10-18. ábra: Sirt1 és CR

Azonosító szám:
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II.11

Öregedéssel kapcsolatos intercelluláris / intracelluláris
betegségek

Öregedés során a fehérje turnover jelentősen megváltozik. Ez gyakran vezet az oxidált
fehérjék melléktermékeinek felgyülemléséhez mind a sejten kívüli, mind a sejten belüli
térben. Ha ez a folyamat túllép egy küszöbszintet, betegségek alakulhatnak ki. A
neuronok hosszú élettartamú post-mitotikus sejtek, melyekben a sejtosztódás nem képes
kihígitani az idővel felgyülemlő oxidált-fehérje eredetű melléktermékeket. A
következményesen kialakuló betegségek közés tartozhat az Alzheimer és Parkinson kór,
illetve a Huntington és a prion-betegség (pl. CJS) (II.11-1. ábra, II.11-2. ábra, II.11-3.
ábra, II.11-4. ábra, II.11-5. ábra és II.11-6. ábra).

Transzláció

mRNS
mRNS

Poszttranszkripció

Poszt-transzláció
Kovalens módosulás
Chaperonok
Kofaktorok

RNS

Transzkripció

Sejtmag

Fehérje

DNS

Folding
Lebontás
Aggregáció

Funkció
Szabályozás

II.11-1. ábra: A fehérjék poszt-transzlációs sorsa
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Belső

Külső

Stressz

Fehérjék

Fehérje
turnover
Proteoszóma
aktivitás
csökken

Glikálás

Hydroxynonenal
fehérje
módosulás

Fehérjeszintézis

Fehérjék
oxidatív
módosulása

II.11-2. ábra: Fehérje módosulások stressz következtében

Nem-oxidatív DNS károsodás
• Spontán változások
• Depurináció és depirimidináció
• Deamináció
• Egyesláncú törések
• Spontán metiláció
• Glikáció
• Keresztkötés
II.11-3. ábra: Nem-oxidatív DNS károsodás

Azonosító szám:
TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011

197

Molekuláris gerontológia

Nem-oxidatív fehérje károsodás
• Bioszintézis hibák
• Transzkripciós hibák
• Transzlációs hibák
• Racemizáció és izomerizáció
• Deamidálás (aszparagin és glutamin)
• Reaktív karbonil-csoportok (nem-oxidatív)
• Szerin defoszforiláció
II.11-4. ábra: Nem-oxidatív fehérje károsodás

Nem-oxidatív fehérje károsodás
modulációja
• Fehérje turnover (magas turnover = öregedést
ellensúlyozó hatás, hígulás)
• Stressz fehérjék fokozott szintje, chaperonok,
ubiquitin (hormesis, edzés)
• Intramitokondriális proteolizis (Lon proteáz,
miscoded és oxidált fehérjék, EGF)
II.11-5. ábra: Nem-oxidatív fehérje károsodás modulációja
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Transzkripciós és transzlációs
szabályozás zavara öregedés során
• Transzkripciós változások, 15-30%-al csökkent
aktivitás
• tRNS ás aminoaciláció
• mRNS feldolgozás és stabilitás, teljes poly(A+)
csökkenés
• Transzlációs módosulások, csökkenő fehérjeszintézis,
de CR képes visszaállítani
• A fehérjeszintézis hatékonysága és pontossága
csökken
• Iniciáció, elongáció és termináció hatékonysága
csökken (EF1a-aktivitás csökken 35-45%-al)
II.11-6. ábra: Transzkripciós és transzlációs szabályozás zavara öregedés során
II.11.1 Lipofuscin vagyis lizoszomális hulladék
A lipofuscint úgy is nevezik, hogy öregségi pigment vagy ceroid (II.11-7. ábra).
Amennyiben túl nagy terhelés éri a lizoszómákat vagy csökkent a működésük (pl.
öregedés során) nem képesek minden makromolekula lebontására. Az intracelluláris
hulladék ilyenkor barnás-sárga színű, autofluoreszcens, elektron-denz granulumokat,
úgynevezett lipofuscint alkot. A lipofuscint alkotó makromolekulák többnyire oxidált
fehérjék, a folyamatot képes felgyorsítani vas jelenléte. Nem meglepő, hogy
mitokondriális fehérjék a lipofuscin fő alkotói, hiszen a mitokondrium a fő ROS forrás
és vas-tartalmú fehérjéket is tartalmaz. A lipofuscin a sejten belüli tér jelentős részét is
elfoglalhatja anélkül, hogy jelentősen akadályozná a sejt működését: az idős, de
működőképes neuronok perykarionjának akár 75%-át is lipofuscin töltheti ki. Egy
küszöbértéken túl azonban mind a lipofuscin, mind más amlyoid rostokká összeállt
Azonosító szám:
TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011
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fehérje-tartalmú melléktermék a fenti, elsősorban neurológiai degeneratív kórképek
kialakulásához vezethet.

Lipofuscin, lizoszómális szemét
• A lizoszómák nem képesek maradéktalanul
megemészteni az elöregedett fehérjéket
• Maradék: barnás-sárgás, autofluoreszcens, elektrondenz granulum: lipofuscin, ceroid, öregségi pigment
• Megnövekedett oxidáció, különösen vas jelenlétében
• A mitokondriumok a lipofuscin fő forrásai
• A neuronok perikaryonjának akár 75%-t teheti ki
• Amyloid képződés Alzheimer és Parkinson kórban
II.11-7. ábra: Lipofuscin, lizoszómális szemét
II.11.2 Amyloid aggregátumok
Az amyloid rostok extracelluláris fehérje aggregátumok, melyek Aβ plakkokat alkotnak
(II.11-8. ábra, II.11-9. ábra, II.11-10. ábra és II.11-11. ábra). Az amyloid aggregátumok
számos

fehérjéből

kialakulhatnak,

melyek

végül

meglehetősen

egységes

aggregátumokká állnak össze. Történelmi okokból az amyloid rostokat szénhidrát
alapúnak gondolták a keményítőhöz hasonló festődési minta miatt. Az amyloid
aggregátumok kialakulása két fázisban zajlik: nyugalmi fázis és növekedési fázis. A
nyugalmi fázis alatt a natív, denaturált monomerek és oligomerek dinamikus egyensúlyt
tartva alakulnak egymásba. Azonban egy küszöbérték felett az oligomerekből amlyoid
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filamentumok, majd rostok alakulnak ki. Ha ezek jelentős mennyiségben gyülemlenek
fel, degeneratív neurológiai betegség kialakulásához vezethetnek: Alzheimer és
Parkinson kór vagy Huntington betegség.

Notch
Aβplakk

APP
Nicastrin

BACE

Oxidatív stressz

APH-1
Presenilin-1

Aβ

PEN-2

Neuron belseje

Sejt diszfunkció
és halál

γ-secretáz
NICD

APP citoplazma
fragmens
Nicastrin

Endoplazmás
retikulum

Ca2+

APH-1
Presenilin-1
PEN-2

Neuronálisplaszticitásért
és idegrendszeri fejlődésért
felelős gének

Sejtmag

Ca2+

II.11-8. ábra: Neuron EC Aβ plakk és hatásai

Azonosító szám:
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INKUBÁCIÓS FÁZIS
Natív monomer
állapot

Dimerizáció
natív állapotban

NÖVEKEDÉSI FÁZIS

Natív dimer
állapot

Részleges
denaturáció
Kis amyloid-keltő
oligomerek
Amyloid-keltő
aggregáció

Protofibrillum
csomózódás

Fibrillum
csomózódás

Polimerizáció
Misfold vagy globulus,
amyloid-keltő?
Teljes
denaturáció

Amyloid magok
Kolloid
átalakulás/
folding

Nem-specifikus
aggregáció
Denaturált állapotú
Strukturálatlan
monomerek
aggregátum

Filamentum
Filamentum
elongáció

Protofibrillum
Protofibrillum
elongáció

Érett
Fibrillum
Fibrillum
elongáció

Amyloid magok

II.11-9. ábra: Amyloid fibrillumok fejlődése és növekedése

II.11-10. ábra: Amyloid fibrillumok AFM-el
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Amyloid depozit

Nyelőcső

II.11-11. ábra: Amyloid depozitumok szövettani képe
II.11.3 Proteosoma funkció öregedés során
A proteosoma az egyik fő intracelluláris lebontó komplexum, egyben a legfontosabb
nem-lisosomális proteolitikus rendszer (II.11-12. ábra). Számos aktivitással rendelkezik,
beleértve a kimotripszin-szerű (CT-szerű), tripszin-szerű (T-szerű) és peptidil-glutamil
peptid hidroláz (PGPH) aktivitást. A proteosoma nem csak housekeeping funkciókat tölt
be, hanem aktív szerepe van az apoptosisban, sejtciklusban és a sejtdifferenciáció
szabályozásában.

Azonosító szám:
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Proteoszóma funkciók
• Fő nem-lizoszomális proteolitikus gépezet
• Aktivitások:
– Chimotripszin-szerű (CT-szerű)
– Tripszin-szerű (T-szerű)
– Peptidil-glutamil peptid hydroláz (PGPH)
• Nem csak ‘housekeeping’ funkció:
– Apoptosis
– Sejtciklus
– Sejt differenciáció
II.11-12. ábra: Proteoszóma funkciók
Öregedés során a proteosomában végzett lebontási foylamatok jelentősen
terheltek, részben a megnövekedett mértékű makromolekula-oxidáxió miatt és részben a
proteosoma kapacitásának csökkenése miatt (II.11-13. ábra). A kalória-restrikció, mely
az élettartam növelésének széles körben elfogadott formája, képes növelni a proteosoma
kapacitását (II.11-14. ábra, II.11-15. ábra). A kalória restrikció visszaállítja a PGPH
aktivitást, mely felére csökken idős korban és egyszersmind megnöveli a proteosoma
subunit (Rpt5) és aktivátor (PA28) expresszióját. Figyelemre méltó, hogy egészséges
százévesekben a proteosoma aktivitása nem csökkent, szemben az azonos korú ám
betegségben szenvedő egyénekkel. A proteosoma az immunrendszer öregedésében is
fontos szerepet játszik (II.11-16. ábra). Öregedés során az immunrendszer
funkcionalitásának csökkenésével párhuzamosan csökken az IκB lebomlás és az NF-κB
aktiváció, illetve a CT-szerű aktivitás szintén csökken T-sejtekben. Ezen túlmenően a
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26S subunit, mely központi fontosságú az antigén-prezentációban szintén módosul
öregedés során.

Proteoszóma funkció öregedés során
• Oxidált, ubiquitinált fehérjék lebontása
• A proteoszóma funkció csökken idős korban
• Makromolekulák fokozott módosulásai
• Fokozott terhelés, csökkent hatékonyság, emiatt idegés és immunrendszeri öregedés
II.11-13. ábra: Proteoszóma funkció öregedés során

CR és nem-oxidatív fehérje
károsodás
• CR  éhezés  hipoglikémia  csökkent EC és IC
glikáció
• Alacsonyabb inzulin szint, magasabb proteoszóma
aktivitás
• Magasabb NADPH arány, glutation redukált
formában tartása
II.11-14. ábra: CR és nem-oxidatív fehérje károsodás

Azonosító szám:
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Proteoszóma funkció és CR
• Csökkent inzulin szint, fokozott proteoszóma aktivitás
• CR visszaállítja a PGPH aktivitást (amely 50%-al
csökkent öregedésben)
• Fenntartja / stimulálja a proteoszóma subunit (Rpt5)
és aktivátor (PA 28 α subunit) expressziót
• Egészséges százévesekben normális a proteoszóma
aktivitás
II.11-15. ábra: Proteoszóma funkció és CR

Proteoszóma funkció és
immunológiai öregedés
• Csökkent mértékű IκB lebontás, csökkent NF-κB
aktiváció, immunológiai hanyatlás
• CT-szerű aktivitás csökkenése T-sejtekben
• A 26S subunit specifikus módosulása, központi az
antigén feldolgozásban
II.11-16. ábra: Proteoszóma funkció és immunológiai öregedés
A proteosoma funkció kulcsfontosságú az idegrendszeri öregedésben is (II.11-17.
ábra). A CT-szerű aktivitás csökken a legtöbb központi idegrendszeri területen (a kisagy
és az agytörzs kivételével). Az idegsejtek hosszú életű post-mitotikus sejtek melyek
fokozottan érzékenyek a károsodott fehérjék felgyülemlésére, mely degeneratív
betegségek kialakulásához vezethet, úgy mint az Alzhemier vagy Parkinson kór illetve a
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Huntingon betegség (II.11-18. ábra, II.11-19. ábra, II.11-20. ábra, II.11-21. ábra,
II.11-22. ábra és II.11-23. ábra).

Proteoszóma funkció és
idegrendszeri öregedés
• CT-aktivitás csökken (kivéve cerebellum / agytörzs)
• A proteoszóma hanyatlása sebezhetővé teszi a
neuronokat
• Sérült fehérjék felgyülemlése, aggregációja
• Elszaporodó Lewis testek, huntingtin fragmensek
• Aktív szerep Alzhemier és Parkinson-kórban
• Lipofuscin felgyülemlése, küszöbérték jelenség
II.11-17. ábra: Proteoszóma funkció és idegrendszeri öregedés

Azonosító szám:
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PI3K / Akt
jelátvitel

MAPK / Erk1/2
jelátvitel

Raptor

AMPK
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mTOR

Genotoxikus
stressz/p53

GβL
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PRAS40
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Atg1
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PI3K III
Bcl-xL
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Apoptózis
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Phagophor
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LC3-II

Atg5
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Atg12

Atg3

Atg16

Atg4
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Lizoszóma
Atg7
LC3-I

II.11-18. ábra: Autophagia és IC lebontás

átalakulás

normál prion

kóros prion

II.11-19. ábra: Prion fehérje átalakulása
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NORMÁL

KURU

CJD

SCRAPIE

II.11-20. ábra: Prion betegségek szövettani képe

Hutchinson-Guilford progéria
• LaminA mutáció (sérülékeny mag-envelope)
• Elsősorban a mesenchymális szöveteket érinti
• HGPS sejtek stressz-tűrő képessége csökkent
• Gyors progéria, korai halál
II.11-21. ábra: Hutchinson-Guilford progéria

Azonosító szám:
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Endoplazmatikus
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II.11-22. ábra: Mag envelope összetétele
IM FEHÉRJÉK KÓROS
MEGJELENÉSE AZ ER—BEN
ER RETENCIÓ

EndoplaplazmatikusRetikulum
Emerin
Megpóruskomplexum
LAP
Külső membrán
Laminok

Aktin

Belső membrán

Heterokromatin
SUN/ANC

MAG RÖGZÍTÉSE

TÖRÉKENY MAG
KROMATIN ÁTRENDEZŐDÉS

II.11-23. ábra: Mag envelope instabilitás
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II.12

Beavatkozás molekuláris szinten

Az egyik legalaposabban kidolgozott emberi élettartam-növelésre összpontosító
program a SENS, mely a Matuzsálem Alaptvány keretében működik (SENS: Strategies
for Engineered Negligible Senescence) (II.12-1. ábra). A SENS alapítója és
koordinátora Dr. Aubrey de Grey, központjuk székhelye az angliai Cambridge. Az
alábbi sorok röviden összefoglalják a SENS programját. Nagy része olyan technológián
alapul, mely még nem létezik, azonban az orvos- és biológiai tudományok jelenlegi
fejlődési ütemét alapul véve valószínűleg feltalálásra kerül a tervezett időn belül,
lehetővé téve hogy betekintsünk a jövőbe.

SENS
• ‘Strategies for Engineered Negligible Senescence’
(Dr. Aubrey de Grey, Cambridge, UK)
• Várható élettartam megnövelése 85-ről 115 évre 2030ig, egészséges 55 évesek számára
• Hydra élőlényben tapasztalt minimális szintű
öregedés elérése emberben
II.12-1. ábra: SENS
II.12.1 Az élettartam-növelés mértéke, a tervezett beavatkozások
A SENS tervek modellje a Hydra, mely lényegében egy főként őssejtekből álló
zsákszerű állat, mely csak elhanyagolható mértékű öregedést mutat. A SENS
előrejelzések szerint a következő 20 év során (2010-2030 között) az átlagos élettartam
növekedése 30 év lesz, mely a jelenlegi 85 év helyett 115 évet jelent. Ez a jelentős
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növekedés három szinten elvégzett beavatkozásokon alapul, melyek az anyagcsere, a
károsodás és a betegségek szintjei (II.12-2. ábra). A tervezett lépések között szerepel a
károsodott intra- és extracelluláris fehérje-aggregátumok eltávolítása, mely jelentős
probléma a hosszú életű post-mitotikus sejtek, pl neuronok esetében. Az elöregedett
sejteket is el kell távolítani és rendszeresen telomeráz-inkompetens őssejtekkel pótolni.
(A telomeráz hiány a potenciálisan danagatot okozó immortalizált sejtek megjelenését
hivatott megakadályozni). Végül a mutációra hajlamos mitokondriális DNS elemeket
betelepítik a genomikus DNS állományába, meghosszabbítva a mitokondriális gének
szekvenciájának integritását.

SENS: tervezett intervenciók
• Beavatkozások három szinten: anyagcsere, károsodás,
patológia
– Károsodott IC és EC fehérje aggregátumok
eltávolítása
– Elöregedett sejtek eltávolítása
– Telomeráz-hiányos őssejt terápia
– mtDNS mutációk elkerülése gDNS használatával
II.12-2. ábra: SENS: tervezett intervenciók
II.12.2 A SENS korlátai
A SENS tervek alaposak és tudományosan megalapozottak, de mint minden terv
esetében az idő dönti el, mennyiben kivitelezhető. Egy fontos kérdés a SENS tervekkel
kapcsolatosan, hogy vajon az élettartam-növelés minden fontos problémáját
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Beavatkozás molekuláris szinten
megcélozza? (II.12-3. ábra) Az öregedés folyamata nem klonális, hanem mozaikos, és a
leírt beavatkozási stratégiák, mint az őssejt betelepítés klonális pótláson alapul.
Továbbá számos beavatkozási módszert még nem találtak fel, vagy legalábbis nem
történt meg teljes körű tesztelésük, mely szükséges az emberi felhasználás előtt. Ezen
túlmenően a genom stabilitásának fokozatos csökkenését nem célozzák meg a SENS
tervek, pedig ez egy közismert probléma, mely miatt egy küszöbszint felett a sejtszintű
öregedés irreverzibilissé válik. A SENS minden bizonnyal a beavatkozási stratégiák egy
átgondolt gyűjteménye és az idő fogja eldönteni, a tervek mely részei ültethetők át
valódi eredményekké, megnövelve az emberi élettartamot.

SENS korlátai
• Leghosszab dokumentált emberi élettartam :
Jeanne Calment, 122 év
• Minden problémával foglalkozik?
• Az öregedés nem klonális (mint a daganat), hanem
mozaikos
• A genom stabilitásának fokozatos elvesztése
elkerülhetetlen
II.12-3. ábra: SENS korlátai

Azonosító szám:
TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011

213

Molekuláris gerontológia

II.13

Ajánlott irodalom

Aging at the Molecular Level (Biology of Aging and its Modulation series, Volume I)
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Editor: Jan Vijg
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