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Emiatt érdemes aránytalanul többet fektetni 
a jelenlegi szaporodásba, mint a bizonytalan 
jövőbelibe. Ennek következménye lehet egy-
részt, hogy a túlélésre ható szelekció ereje 
gyen gül a korral, így olyan gének tűnhetnek 
el a populációból (például genetikai sodródás 
miatt), amelyek öregkorban fejtik ki jótékony 
hatásukat az élethosszra, vagy éppen káros 
gének jelenhetnek meg (mutációk felhalmo-
zódása és/vagy genetikai sodródás miatt), 
amelyek serkenthetik az öregedést. Másrészt 
olyan gének terjedhetnek el egy populációban, 
amelyek növelik a fiatalkori szaporodási sikert, 
még akkor is, ha, mintegy mellékhatásként, 
a testi épséget fenyegető költségeket vonnak 
maguk után öregkorban (Kirkwood – Austad, 
2000; de Magalhães, 2011).

Az öregedés mechanizmusát vizsgáló el-
méletek egy csoportja specifikusan arra kere-
si a választ, hogy milyen élet- és sejttani fo-
lyamatok felelősek az öregedésért. Ezen el-
méletek egy jelentős része a sejtszintű prog-
resszív funkcióvesztést és károsodást jelöli 
meg az öregedés legfőbb tényezőjeként. A 
következőkben röviden bevezetjük a sejtkáro-
sodásra épülő öregedési elméleteket, ezek 
biokémiai hátterét, és madarakon végzett, 
fa jok közötti összehasonlításokon alapuló 
tanulmányokkal szemléltetjük ezek jelenlegi 
állását. Evolúciós fiziológiai megközelítést 
alkalmazunk, vagyis arra vagyunk kíváncsiak, 
hogy az oxidatív fiziológia és az élettartam 
evolúciósan összefügg-e. Más szóval, vajon 
bizonyos oxidatív fiziológiai állapotváltozást 
a madarak törzsfáján következetesen bizo-
nyos élethosszváltozás kísér-e?

Oxidáció: az aerob életmód kihívása

Az aerob, vagyis energiatermeléshez oxigént 
használó szervezetek az élővilág jelentős részét 
teszik ki. Az oxigén használatával az energia-

termelés hatékony, hátránya azonban, hogy 
az oxigén erősen citotoxikus (Halliwell – Gut-
teridge, 2007). Az energiatermelést javarészt 
az aerob szervezetek sejtjeinek specifikus 
szervecskéje, a mitokondrium végzi belső 
membránjának enzimkomplexei révén. Egy 
bonyolult redukciós és oxidációs reakcióso-
rozatban, a mitokondriális légzési láncban 
elektronok szállítódnak egyik enzimkomp-
lexről a másikra. Ezeket az elektronokat vég ső 
soron az oxigén veszi fel, és hidrogén jelenlé-
tében víz keletkezik, a reakciósorozat záró 
re akciójaként pedig az ATP szintetizálódik 
(oxidatív foszforiláció). Ezért oxigénfüggő az 
aerob szervezetek energiatermelése.

A légzési láncban az elektronok haladása 
azonban nem hibátlan, így bizonyos enzim-
komplexeknél (főképp az I. komplex, a 
NADH-dehidrogenáz szintjén) elektron 
szivároghat ki a láncból. Ezt a molekuláris 
oxigén könnyedén felveszi, és létrejön a 
szuperoxid gyök (O2•–), amely további reak-
tív oxigénformák keletkezését teszi lehetővé 
(például hidrogén-peroxid, H2O2 és hidroxil 
gyök, •OH). A reaktív oxigénformák kis 
mennyiségben fontos szerepet játszanak a sejt 
működésében. Nagyobb mennyiségben vi-
szont rendkívül erős oxidálószerek. Vitális 
biomolekulákat, DNS-t, fehérjéket és lipi-
deket képesek roncsolni, szerkezetüket és 
funkcionalitásukat veszélyeztetve ezáltal. Az 
ilyen sejtszintű oxidatív károsodást tartják 
manapság az egyik legjelentősebb, öregedé-
sért felelős tényezőnek (Halliwell – Gutteridge, 
2007; Buttemer et al., 2010).

Oxidatív homeosztázis

A metabolizmus nem kívánt reaktív oxigén-
forma melléktermékei és az általuk okozható 
oxidációs következmények megelőzésére és 
leküzdésére egy sokrétű védekezési rendszer *Ezek a szerzők egyenlően járultak hozzá a tanulmányhoz.

Bevezetés

Az életkor előrehaladtával rohamosan foko-
zódó funkcióvesztést és növekvő elhalálozási 
esélyt, valamint csökkenő szaporodási teljesít-
ményt nevezzük öregedésnek vagy szeneszcen-
ciának. A definíció fontos eleme a fokozódó, 
növekvő ráta, ugyanis ha a sejt- vagy szerve-
zetszintű működés hanyatlása egyenletesen 
vál tozik a korral, nem beszélhetünk örege-
désről (de Magalhães, 2011). Miért öregedünk 
és halunk meg? Mindennapinak tűnhet a 
kérdés, mégis ez a biológiai tudományok egyik 
fontos és időszerű témája, amely széles evolú-
ciós, ugyanakkor humán egészségügyi vonat-
kozással is bír. Nem értjük például, hogy 
bizonyos fajok miért nem öregednek, vagyis 
miért nem hanyatlik meredeken teljesítmé-

nyük a korral (például a barlangi vakgőte 
Pro teus anguinus apró termete [15–20 g] elle-
né re száz évet is élhet; Voituron et al., 2011), 
míg a fajok többségénél az elhalálozás való-
színűsége drasztikusan emelkedik a korral 
(embernél harminc év felett nyolcévente 
megduplázódik az elhalálozás valószínűsége).

Érdekes kérdés, hogy a darwini természe-
tes szelekció miként vezethetett az öregedés, 
vagyis a korral gyorsuló funkcióvesztés evolú-
ciójához. A természetes szelekció révén előnyt 
élveznek azok az egyedek, akik a populáció 
átlagához képest több utódot hagynak hátra 
teljes élettartamuk alatt. Emiatt a hosszú életű 
egyedek szelekciós előnyben lehetnek, ami a 
lassú öregedés evolúcióját eredményezheti az 
adott populációban. Fontos látni azonban, 
hogy annak a valószínűsége, hogy egy kifejlett 
egyed a következő évben szaporodik, mindig 
nagyobb, mint annak, hogy tíz év múlva. 
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alakult ki a természetes szelekció révén. Ezen 
rendszer működésének egyik következménye 
az élethossz kinyújtása oly módon, hogy az 
oxidáció által okozott öregedési folyamatot 
lassítja. A védekezési rendszernek több össze-
tevője van: (1) antioxidáns rendszer, (2) sejt-
membrán-összetétel, (3) szétkapcsoló fehérjék 
és (4) javító mechanizmusok.

Az antioxidáns rendszert enzimatikus és 
nemenzimatikus antioxidánsok alkotják, 
amelyek hatástalanítják a reaktív oxigénfor-
mákat, és ezáltal kivédik ezek lehetséges sejt-
roncsoló hatását. A sejtmembránt alkotó li-
pidek közül a többszörösen telítetlen zsírsavak 
a legérzékenyebbek az oxidációra, így nagy-
arányú jelenlétük fokozottabb oxidációs ve-
szélyt jelenthet. A szétkapcsoló fehérjék a 
mitokondriális légzési lánc hatékonyságát 
csökkentik, s ezáltal annak valószínűségét, 
hogy elektronok szivárogjanak ki a láncból, 
és így reaktív oxigénformák keletkezhessenek. 
Végezetül, a javító mechanizmu sok az oxidáci-
ós károsodások (pl. mito kondriális vagy sejt-
magi DNS-károsodás) kijavításáért felelősek.

Oxidatív stresszállapotról akkor beszé-
lünk, amikor a reaktív oxigénformák termelé-
si rátája meghaladja a védekezési rendszer 
ka pacitását, vagyis felborul az oxidatív ho meo-
sztázis (Monaghan et al., 2009). Ennek az 
állapotnak a következménye a vitális sejtalko-
tók (fehérjék, membránlipidek, mitokondriá-
lis DNS és némileg sejtmagi DNS) oxidatív 
károsodása. Ilyen sejtszintű károk felhalmo-
zódása vezethet a sejtek működésképtelensé-
géhez, majd hosszú távon a szervezet örege-
déséhez és az elhalálozáshoz.

Károsodásalapú öregedési elméletek 
és összehasonlító tanulmányok

A sejtkárosodáson alapuló öregedési elméle-
tek száma fokozatosan gyarapodik, mintegy 

jelezve, hogy egyelőre nincs egyértelmű válasz 
az öregedési folyamatok oxidatív fiziológiai 
hátterére vonatkozóan. A felmerülő elméletek 
egymással gyakran összefonódnak, egyik el-
mélet lehet specifikus válfaja egy másik, álta-
lánosabb elméletnek. Más szóval, bizonyos 
elméletek a fentebbi oxidatív homeosztázis 
egyes összetevőivel foglalkoznak specifikusan, 
míg mások minden összetevővel holisztiku-
san. Ezekről részletes áttekintést nyújt Ken-
neth B. Beckman és Bruce N. Ames (1998), 
Anthony J. Hulbert és munkatársai (2007) 
és João Pedro de Magalhães (2011).

A következőkben bemutatandó öregedé-
si elméletek hipotéziseit összehasonlító vizs-
gálatok eredményeivel szembesítjük. Az 
összehasonlító biogerontológia (öregedésbio-
lógia) arra keresi a választ, hogy mivel magya-
rázható az öregedés sebességének fajok között 
megfigyelhető óriási változatossága. Mivel az 
öregedési rátáról megbízható adatok korlá-
tozott számú fajnál érhetők el, az összehason-
lító biogerontológiai tanulmányok a maximá-
lis élettartamot használják az öregedés sebes-
ségének jellemzésére. A madarak jó tesztala-
nyai az ilyen vizsgálatoknak, hiszen minden 
ismert fajnál megfigyelhető öregedés. Viszony-
lag magas tömegegységre viszonyított anyag-
cseréjük (metabolikus ráta) ellenére a mada-
rak élettartama átlagosan másfélszer hosszabb, 
mint az azonos testméretű emlősö ké (Hulbert 
et al., 2007). A madarakon szer zett ismeretek 
felhasználhatóak az emlősök, beleértve az 
ember öregedésének megértésében is, mivel 
az oxidatív fiziológiai rendszer legtöbb össze-
tevője evolúciósan igen konzervatív.

Elsőként az életritmus-elméletet (rate-of-
living theory of ageing) fogalmazták meg, 
amely Kleiber-szabályként is ismert. Ez az 
elmélet abból indul ki, hogy a nagytestű fajok 
életritmusa és ezzel biokémiai aktivitása ala-

csonyabb, mint a kisebb testűeké, amit a tö-
megegységre vonatkoztatva alacsonyabb 
anyagcseréjük mutat. Összehasonlító vizsgá-
latok, amelyekben statisztikailag kontrollál-
tak az élettartam testtömegtől való függésére 
(allometrikus skálázás), valamint a fajok kö-
zötti rokonsági kapcsolatokra (törzsfa-topoló-
giájára), nem találtak összefüggést az anyag-
csere és az élethossz között (de Magalhães et 
al., 2007; Hulbert et al., 2007). Az a felisme-
rés, miszerint a mértékletes fizikai aktivitás 
jótékony hatású lehet az élethosszra (Radák 
et al., 2008), noha egyben növeli az anyagcse-
rét, tovább gyengíti az életritmus-elmélet 
helytállóságát.

A szabadgyök-elmélet (free radical theory 
of ageing) az előző elmélethez kínált mecha-
nisztikus alapot. Abból a feltevésből indul ki, 
hogy a magas metabolikus ráta fokozottabb 
reaktív oxigénforma termelési rátát eredmé-
nyez. A szabadgyök (például O2•–, •OH és 
peroxil gyök RO2•–) és nemszabadgyök reak-
tív oxigénformák (például H2O2 és hipokló-
rossav HClO) pedig oxidatív stresszt idézhet-
nek elő (lásd fentebb), és az ezzel járó sejtszin-
tű károk felhalmozódása lehet felelős az öre-
gedésért. Alacsony fajszámon alapuló, főként 
emlősökön végzett összehasonlító vizsgálatok 
részben támogatják ezt az elméletet (Beckman 

– Ames, 1998), azonban számos ellentmondá-
sos eredmény miatt mai napig vitatott az 
érvényessége (például Montgomery et al., 
2012a). Laboratóriumi modellszervezeteken 
(például ecetmuslica Drosophila melanogaster, 
Caenorhabditis elegans fonálféreg, házi egér 
Mus musculus) végzett genetikai manipuláci-
ós vizsgálatok szintén ellentmondásos ered-
ményeket hoztak. Például antioxidáns enzi-
meket (például szuperoxid dizmutáz és ka-
taláz) kódoló gének fokozott kifejeződése, bár 
csökkentheti a reaktív oxigénformák szintjét, 

növelte vagy akár csökkentette az élettartamot 
a génsebészetnek alávetett egyedeknél, vagy 
ezek nem tértek el a kontroll (genetikailag 
nem manipulált, vad típus) fajtársaktól öre-
gedés tekintetében.

Az antioxidáns-elmélet (antioxidant theory 
of ageing) azt állítja, hogy a fokozott antioxi-
dáns védelem semlegesítheti a reaktív oxigén-
formákat, és megelőzheti az oxidatív home-
osztázis felborulását, melynek következtében 
lassíthatja az öregedési rátát, és ezzel kinyújt-
hatja az élethosszt. Madarakon végzett sok-
fajos összehasonlításban azonban azt találták, 
hogy nem a hosszú, hanem a rövid élettarta-
mú fajok antioxidáns-kapacitása nagyobb 
(Cohen et al., 2008), ami szembeszegül az 
an tioxidáns-elmélettel (Montgomery et al., 
2012b).

További két elmélet a sejtmembránok 
összetételével magyarázza az öregedési folya-
matot, és mindkettő kapcsolatban áll az 
élet ritmus- és a szabadgyök-elméletekkel. 
Egyrészt a membránösszetétel vagy membrán-
pacemaker-elmélet (membrane pacemaker 
theory of ageing) azt hangsúlyozza, hogy kü-
lönböző szövetekben a sejtmembránok lipid 
kettős rétegét alkotó zsírsavak befolyásolják 
a szövet metabolikus rátáját, valamint reaktív 
oxigénformákkal szembeni érzékenységét 
(Hulbert et al., 2007). Ismert ugyanis, hogy 
a kistestű, tömegegységhez viszonyítva magas 
metabolikus rátával rendelkező (vagyis gyors 
életritmusú) fajok sejtjeinek lipid kettős réte-
gében nagyobb arányban fordulnak elő a 
többszörösen telítetlen zsírsavak, amelyek a 
leginkább érzékenyek az oxidatív bontással 
szemben. Magas többszörösen telítetlen zsír-
sav aránnyal rendelkező sejtmembránoknak 
tehát magas az oxidációs indexük. Viszonylag 
kevés emlős- és madárfajon végzett összeha-
sonlító vizsgálatok alátámasztják ezt a hipo-
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alakult ki a természetes szelekció révén. Ezen 
rendszer működésének egyik következménye 
az élethossz kinyújtása oly módon, hogy az 
oxidáció által okozott öregedési folyamatot 
lassítja. A védekezési rendszernek több össze-
tevője van: (1) antioxidáns rendszer, (2) sejt-
membrán-összetétel, (3) szétkapcsoló fehérjék 
és (4) javító mechanizmusok.

Az antioxidáns rendszert enzimatikus és 
nemenzimatikus antioxidánsok alkotják, 
amelyek hatástalanítják a reaktív oxigénfor-
mákat, és ezáltal kivédik ezek lehetséges sejt-
roncsoló hatását. A sejtmembránt alkotó li-
pidek közül a többszörösen telítetlen zsírsavak 
a legérzékenyebbek az oxidációra, így nagy-
arányú jelenlétük fokozottabb oxidációs ve-
szélyt jelenthet. A szétkapcsoló fehérjék a 
mitokondriális légzési lánc hatékonyságát 
csökkentik, s ezáltal annak valószínűségét, 
hogy elektronok szivárogjanak ki a láncból, 
és így reaktív oxigénformák keletkezhessenek. 
Végezetül, a javító mechanizmu sok az oxidáci-
ós károsodások (pl. mito kondriális vagy sejt-
magi DNS-károsodás) kijavításáért felelősek.

Oxidatív stresszállapotról akkor beszé-
lünk, amikor a reaktív oxigénformák termelé-
si rátája meghaladja a védekezési rendszer 
ka pacitását, vagyis felborul az oxidatív ho meo-
sztázis (Monaghan et al., 2009). Ennek az 
állapotnak a következménye a vitális sejtalko-
tók (fehérjék, membránlipidek, mitokondriá-
lis DNS és némileg sejtmagi DNS) oxidatív 
károsodása. Ilyen sejtszintű károk felhalmo-
zódása vezethet a sejtek működésképtelensé-
géhez, majd hosszú távon a szervezet örege-
déséhez és az elhalálozáshoz.

Károsodásalapú öregedési elméletek 
és összehasonlító tanulmányok

A sejtkárosodáson alapuló öregedési elméle-
tek száma fokozatosan gyarapodik, mintegy 

jelezve, hogy egyelőre nincs egyértelmű válasz 
az öregedési folyamatok oxidatív fiziológiai 
hátterére vonatkozóan. A felmerülő elméletek 
egymással gyakran összefonódnak, egyik el-
mélet lehet specifikus válfaja egy másik, álta-
lánosabb elméletnek. Más szóval, bizonyos 
elméletek a fentebbi oxidatív homeosztázis 
egyes összetevőivel foglalkoznak specifikusan, 
míg mások minden összetevővel holisztiku-
san. Ezekről részletes áttekintést nyújt Ken-
neth B. Beckman és Bruce N. Ames (1998), 
Anthony J. Hulbert és munkatársai (2007) 
és João Pedro de Magalhães (2011).

A következőkben bemutatandó öregedé-
si elméletek hipotéziseit összehasonlító vizs-
gálatok eredményeivel szembesítjük. Az 
összehasonlító biogerontológia (öregedésbio-
lógia) arra keresi a választ, hogy mivel magya-
rázható az öregedés sebességének fajok között 
megfigyelhető óriási változatossága. Mivel az 
öregedési rátáról megbízható adatok korlá-
tozott számú fajnál érhetők el, az összehason-
lító biogerontológiai tanulmányok a maximá-
lis élettartamot használják az öregedés sebes-
ségének jellemzésére. A madarak jó tesztala-
nyai az ilyen vizsgálatoknak, hiszen minden 
ismert fajnál megfigyelhető öregedés. Viszony-
lag magas tömegegységre viszonyított anyag-
cseréjük (metabolikus ráta) ellenére a mada-
rak élettartama átlagosan másfélszer hosszabb, 
mint az azonos testméretű emlősö ké (Hulbert 
et al., 2007). A madarakon szer zett ismeretek 
felhasználhatóak az emlősök, beleértve az 
ember öregedésének megértésében is, mivel 
az oxidatív fiziológiai rendszer legtöbb össze-
tevője evolúciósan igen konzervatív.

Elsőként az életritmus-elméletet (rate-of-
living theory of ageing) fogalmazták meg, 
amely Kleiber-szabályként is ismert. Ez az 
elmélet abból indul ki, hogy a nagytestű fajok 
életritmusa és ezzel biokémiai aktivitása ala-

csonyabb, mint a kisebb testűeké, amit a tö-
megegységre vonatkoztatva alacsonyabb 
anyagcseréjük mutat. Összehasonlító vizsgá-
latok, amelyekben statisztikailag kontrollál-
tak az élettartam testtömegtől való függésére 
(allometrikus skálázás), valamint a fajok kö-
zötti rokonsági kapcsolatokra (törzsfa-topoló-
giájára), nem találtak összefüggést az anyag-
csere és az élethossz között (de Magalhães et 
al., 2007; Hulbert et al., 2007). Az a felisme-
rés, miszerint a mértékletes fizikai aktivitás 
jótékony hatású lehet az élethosszra (Radák 
et al., 2008), noha egyben növeli az anyagcse-
rét, tovább gyengíti az életritmus-elmélet 
helytállóságát.

A szabadgyök-elmélet (free radical theory 
of ageing) az előző elmélethez kínált mecha-
nisztikus alapot. Abból a feltevésből indul ki, 
hogy a magas metabolikus ráta fokozottabb 
reaktív oxigénforma termelési rátát eredmé-
nyez. A szabadgyök (például O2•–, •OH és 
peroxil gyök RO2•–) és nemszabadgyök reak-
tív oxigénformák (például H2O2 és hipokló-
rossav HClO) pedig oxidatív stresszt idézhet-
nek elő (lásd fentebb), és az ezzel járó sejtszin-
tű károk felhalmozódása lehet felelős az öre-
gedésért. Alacsony fajszámon alapuló, főként 
emlősökön végzett összehasonlító vizsgálatok 
részben támogatják ezt az elméletet (Beckman 

– Ames, 1998), azonban számos ellentmondá-
sos eredmény miatt mai napig vitatott az 
érvényessége (például Montgomery et al., 
2012a). Laboratóriumi modellszervezeteken 
(például ecetmuslica Drosophila melanogaster, 
Caenorhabditis elegans fonálféreg, házi egér 
Mus musculus) végzett genetikai manipuláci-
ós vizsgálatok szintén ellentmondásos ered-
ményeket hoztak. Például antioxidáns enzi-
meket (például szuperoxid dizmutáz és ka-
taláz) kódoló gének fokozott kifejeződése, bár 
csökkentheti a reaktív oxigénformák szintjét, 

növelte vagy akár csökkentette az élettartamot 
a génsebészetnek alávetett egyedeknél, vagy 
ezek nem tértek el a kontroll (genetikailag 
nem manipulált, vad típus) fajtársaktól öre-
gedés tekintetében.

Az antioxidáns-elmélet (antioxidant theory 
of ageing) azt állítja, hogy a fokozott antioxi-
dáns védelem semlegesítheti a reaktív oxigén-
formákat, és megelőzheti az oxidatív home-
osztázis felborulását, melynek következtében 
lassíthatja az öregedési rátát, és ezzel kinyújt-
hatja az élethosszt. Madarakon végzett sok-
fajos összehasonlításban azonban azt találták, 
hogy nem a hosszú, hanem a rövid élettarta-
mú fajok antioxidáns-kapacitása nagyobb 
(Cohen et al., 2008), ami szembeszegül az 
an tioxidáns-elmélettel (Montgomery et al., 
2012b).

További két elmélet a sejtmembránok 
összetételével magyarázza az öregedési folya-
matot, és mindkettő kapcsolatban áll az 
élet ritmus- és a szabadgyök-elméletekkel. 
Egyrészt a membránösszetétel vagy membrán-
pacemaker-elmélet (membrane pacemaker 
theory of ageing) azt hangsúlyozza, hogy kü-
lönböző szövetekben a sejtmembránok lipid 
kettős rétegét alkotó zsírsavak befolyásolják 
a szövet metabolikus rátáját, valamint reaktív 
oxigénformákkal szembeni érzékenységét 
(Hulbert et al., 2007). Ismert ugyanis, hogy 
a kistestű, tömegegységhez viszonyítva magas 
metabolikus rátával rendelkező (vagyis gyors 
életritmusú) fajok sejtjeinek lipid kettős réte-
gében nagyobb arányban fordulnak elő a 
többszörösen telítetlen zsírsavak, amelyek a 
leginkább érzékenyek az oxidatív bontással 
szemben. Magas többszörösen telítetlen zsír-
sav aránnyal rendelkező sejtmembránoknak 
tehát magas az oxidációs indexük. Viszonylag 
kevés emlős- és madárfajon végzett összeha-
sonlító vizsgálatok alátámasztják ezt a hipo-
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tézist, ugyanis hosszú életű fajoknál alacso-
nyabb a membránok oxidációs indexe 
(Hulbert et al., 2007; Buttemer et al., 2010). 
Más részt a „kikapcsolás a túlélésért” elmélet 
(uncouple to survive theory of ageing) értel-
mében az élettartam a mitokondriális belső 
membrán ún. szétkapcsoló fehérjéinek akti-
vitásával magyarázható. Ezek a fehérjék 
szétkapcsolják a sejtek oxigénfogyasztását és 
az ATP-termelést. A szétkapcsolás előnye, 
hogy csökken a mitokondriális légzési láncból 
való elektronkiszivárgás, és ezzel együtt a re-
aktív oxigénformák termelési rátája is (Brand, 
2000). Modellszervezeteken végzett tanulmá-
nyok eredményei több megközelítéssel is 
tesztelték e hipotézis érvényességét. Eddigi 
ismereteink szerint főképp a hipotézist támo-
gató empirikus eredmények születtek (Butte-
mer et al., 2010), azonban sokfajos összeha-
sonlító vizsgálatról nincs tudomásunk.

A javító mechanizmusok hatékonyságá-
nak fontossága az öregedés és élettartam fajok 
közötti változatosságának magyarázatában 
jelenleg kevéssé ismert. Modellszervezeteken 
végzett vizsgálatok pozitív összefüggést talál-
tak például a DNS-hibákat javító mechaniz-
musok hatékonysága és az élettartam között. 
Azonban egy tizenöt madár- és emlősfajon 
végzett összehasonlító elemzésben nem talál-
tak összefüggést a fehérjejavítás hatásfoka és 
az élettartam között (Salway et al., 2011).

Az oxidatív stressz elmélet (oxidative stress 
theory of ageing) az előző specifikus elmélete-
ket egyetlen elméleti keretben egyesíti. Esze-
rint, amennyiben a reaktív oxigénformák 
ter melési rátája meghaladja a több kompo-
nensből álló védekezőrendszer (lásd fentebb) 
kapacitását, akkor oxidatív stressz lép fel, 
amely a fokozott sejtkárosodás révén gyorsít-
hatja az öregedést, mivel oxidatív stressz ese tén 
fehérjék és lipidek mellett a mitokondriális 

és sejtmagi DNS is károsodhat. Telomernek 
nevezzük a DNS-szál végét védő, sokszorosan 
ismétlődő nemkódoló szakaszt. Minden sejt-
osztódásnál a DNS-szál rövidül, a telomer 
pedig megelőzi a sejt működését befolyásoló 
kódoló szakaszok elvesztését. A telomer sza-
kasz hossza, de még inkább időbeli hosszvál-
tozása megbízható öregedésindikátor, amit 
tovább erősít az a tény, hogy az oxidatív stressz 
fokozza a telomer rövidülését (von Zglinicki, 
2002). Ennek megfelelően egy mindössze 
néhány madárfajt érintő összehasonlításban 
azt találták, hogy minél hosszabb egy faj 
várható élettartama, annál kisebb az évenkén-
ti telomerrövidülés mértéke (Haussmann et 
al., 2003). Közvetett bizonyítékok is napvilá-
got láttak. Az inzulin/inzulinszerű növekedé-
si faktor-1 jelpálya fontos szerepet játszik a 
sejt osztódás serkentésében, ugyanakkor oxi-
datív stressz állapotot idézhet elő. Egy emlő-
sökön végzett összehasonlító vizsgálatban 
kimutatták, hogy a magas inzulinszerű nö-
vekedési faktor-1 koncentrációval jellemezhe-
tő, vagyis feltehetően erőteljesebb oxidatív 
stressznek kitett fajok élettartama rövidebb 
(Swanson – Dantzer, 2014).

Előzetes eredményeink

Mint az eddigi áttekintésből kitűnt, hiányzik 
az öregedés elméleteinek egy sokfajos össze-
hasonlító vizsgálaton alapuló tesztje. Ezt 
pót landó, Romániában gyűjtöttünk vérmin-
tákat felnőtt költő madaraktól (88 madárfaj, 
650 egyed) 2010 és 2014 között. A vérplazmá-
ból és vörösvérsejtekből az oxidatív állapot 
két fontos összetevőjét mértük modern 
biokémiai módszerekkel: (1) az antioxidáns 
védekezés szintjét három paraméterrel (teljes 
antioxidáns állapot, húgysav és teljes glu ta-
tionkoncentráció) és (2) az oxidatív sejtkároso-
dás szintjét két paraméterrel (hidroperoxidok 

szintjével és a lipidek károsodását jelző malon-
dialdehid koncentrációjával). A fajszintű 
maximális élettartamot az AnAge internetes 
adatbázisból gyűjtöttük ki (de Magalhães et 
al., 2007). Ezzel az adatsorral elsőként tudjuk 
nagy fajszámon tesztelni az öregedés antioxi-
dáns- és oxidatívstressz-elméleteit.

Mivel a közös őstől származó fajok nem 
tekinthetők független mintavételi pontoknak, 
filogenetikai összehasonlító elemzéssel kont-
rolláltunk a fajok közös őstől való leszárma-
zásából adódó hasonlóságára. Emellett az 
élettartamot vizsgáló összehasonlító elemzé-
sek fontos feltétele a maximális élettartam 
testtömegtől való függésére való kontrollálás. 
Elemzéseink során az élettartam volt a függő 
változó, magyarázó változóként szolgáltak az 
oxidatív állapot előbb felsorolt paraméterei. 
Az elemzéseket az R statisztikai környezetben 
(R Core Team 2014) filogenetikai általánosí-
tott legkisebb négyzetek (PGLS) eljárással 
végeztük („pgls” függvény, „caper” csomag; 
Orme et al., 2013). Első körben egyváltozós 
modelleket építettünk, amelyekben az öt 
magyarázó változó közül csak az egyik szere-
pelt önmagában, majd egy többváltozós 
modellben az összes magyarázó változót be-
építettük. Utóbbira azért volt szükség, mert 
a teljes antioxidáns állapot és a húgysavszint 
pozitívan korrelál a lipidkárosodás mértéké-
vel (azaz a malondialdehid-szinttel).

Előzetes eredményeink szerint az egyvál-
tozós modellek közül mindössze a húgysav-
koncentráció mutatott közel szignifikáns 
negatív összefüggést a maximális élettartam-
mal (PGLS, β = –0,31 ± 0,17 SE, t = 1,85, P = 
0,074). Más szóval a testmérethez viszonyítva 
hosszú életű fajok tendenciózusan alacso-
nyabb húgysavszinttel rendelkeznek. Az 
előzetes többváltozós modellünkben mind-
össze a lipid-peroxidáció mértékét jelző ma-

londialdehid-szinttel függött össze negatívan 
a maximális élettartam (β = –0,31 ± 0,19 SE, 
t = 2,07, P = 0,04; 1. ábra). Tehát azok a fajok, 
amelyek lipidkárosodása átlagosan magasabb, 
a testméretükhöz viszonyítva rövidebb életet 
élnek.

A korábbi, kevés fajon végzett vizsgálatok-
kal összhangban előzetes eredményeink sem 
támogatják az öregedés antioxidáns-elméletét, 
hiszen a glutationszint nem függött össze, míg 
a húgysav koncentrációja a vártakkal ellentét-
ben marginálisan negatívan függött össze az 
élethosszal. Ez utóbbi tendenciózus összefüg-
gés is eltűnt a többváltozós modellben. Első-
ként mutattuk ki, hogy az oxidatív stressz 
fontos lehet a madarak öregedésének magya-
rázatában, legalábbis ami a vérplazmából 
mért lipidkárosodás mértékét illeti. A lipidek 
károsodása befolyásolja a membránok flui-
ditását, és ezzel hátrányosan hathat a sejtek 
funkcionalitására, ami végső soron gyorsíthat-
ja az öregedési folyamatot. Továbbá, a malon-
dialdehid propagálhatja az oxidációs kaszká-
dot, és így hozzájárul a fehérjék oxidatív ron-

1. ábra • Európai madaraknál csökken a test-
tömegtől független élettartam a növekvő lipid-
károsodással (malondialdehid-koncentráció).
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tézist, ugyanis hosszú életű fajoknál alacso-
nyabb a membránok oxidációs indexe 
(Hulbert et al., 2007; Buttemer et al., 2010). 
Más részt a „kikapcsolás a túlélésért” elmélet 
(uncouple to survive theory of ageing) értel-
mében az élettartam a mitokondriális belső 
membrán ún. szétkapcsoló fehérjéinek akti-
vitásával magyarázható. Ezek a fehérjék 
szétkapcsolják a sejtek oxigénfogyasztását és 
az ATP-termelést. A szétkapcsolás előnye, 
hogy csökken a mitokondriális légzési láncból 
való elektronkiszivárgás, és ezzel együtt a re-
aktív oxigénformák termelési rátája is (Brand, 
2000). Modellszervezeteken végzett tanulmá-
nyok eredményei több megközelítéssel is 
tesztelték e hipotézis érvényességét. Eddigi 
ismereteink szerint főképp a hipotézist támo-
gató empirikus eredmények születtek (Butte-
mer et al., 2010), azonban sokfajos összeha-
sonlító vizsgálatról nincs tudomásunk.

A javító mechanizmusok hatékonyságá-
nak fontossága az öregedés és élettartam fajok 
közötti változatosságának magyarázatában 
jelenleg kevéssé ismert. Modellszervezeteken 
végzett vizsgálatok pozitív összefüggést talál-
tak például a DNS-hibákat javító mechaniz-
musok hatékonysága és az élettartam között. 
Azonban egy tizenöt madár- és emlősfajon 
végzett összehasonlító elemzésben nem talál-
tak összefüggést a fehérjejavítás hatásfoka és 
az élettartam között (Salway et al., 2011).

Az oxidatív stressz elmélet (oxidative stress 
theory of ageing) az előző specifikus elmélete-
ket egyetlen elméleti keretben egyesíti. Esze-
rint, amennyiben a reaktív oxigénformák 
ter melési rátája meghaladja a több kompo-
nensből álló védekezőrendszer (lásd fentebb) 
kapacitását, akkor oxidatív stressz lép fel, 
amely a fokozott sejtkárosodás révén gyorsít-
hatja az öregedést, mivel oxidatív stressz ese tén 
fehérjék és lipidek mellett a mitokondriális 

és sejtmagi DNS is károsodhat. Telomernek 
nevezzük a DNS-szál végét védő, sokszorosan 
ismétlődő nemkódoló szakaszt. Minden sejt-
osztódásnál a DNS-szál rövidül, a telomer 
pedig megelőzi a sejt működését befolyásoló 
kódoló szakaszok elvesztését. A telomer sza-
kasz hossza, de még inkább időbeli hosszvál-
tozása megbízható öregedésindikátor, amit 
tovább erősít az a tény, hogy az oxidatív stressz 
fokozza a telomer rövidülését (von Zglinicki, 
2002). Ennek megfelelően egy mindössze 
néhány madárfajt érintő összehasonlításban 
azt találták, hogy minél hosszabb egy faj 
várható élettartama, annál kisebb az évenkén-
ti telomerrövidülés mértéke (Haussmann et 
al., 2003). Közvetett bizonyítékok is napvilá-
got láttak. Az inzulin/inzulinszerű növekedé-
si faktor-1 jelpálya fontos szerepet játszik a 
sejt osztódás serkentésében, ugyanakkor oxi-
datív stressz állapotot idézhet elő. Egy emlő-
sökön végzett összehasonlító vizsgálatban 
kimutatták, hogy a magas inzulinszerű nö-
vekedési faktor-1 koncentrációval jellemezhe-
tő, vagyis feltehetően erőteljesebb oxidatív 
stressznek kitett fajok élettartama rövidebb 
(Swanson – Dantzer, 2014).

Előzetes eredményeink

Mint az eddigi áttekintésből kitűnt, hiányzik 
az öregedés elméleteinek egy sokfajos össze-
hasonlító vizsgálaton alapuló tesztje. Ezt 
pót landó, Romániában gyűjtöttünk vérmin-
tákat felnőtt költő madaraktól (88 madárfaj, 
650 egyed) 2010 és 2014 között. A vérplazmá-
ból és vörösvérsejtekből az oxidatív állapot 
két fontos összetevőjét mértük modern 
biokémiai módszerekkel: (1) az antioxidáns 
védekezés szintjét három paraméterrel (teljes 
antioxidáns állapot, húgysav és teljes glu ta-
tionkoncentráció) és (2) az oxidatív sejtkároso-
dás szintjét két paraméterrel (hidroperoxidok 

szintjével és a lipidek károsodását jelző malon-
dialdehid koncentrációjával). A fajszintű 
maximális élettartamot az AnAge internetes 
adatbázisból gyűjtöttük ki (de Magalhães et 
al., 2007). Ezzel az adatsorral elsőként tudjuk 
nagy fajszámon tesztelni az öregedés antioxi-
dáns- és oxidatívstressz-elméleteit.

Mivel a közös őstől származó fajok nem 
tekinthetők független mintavételi pontoknak, 
filogenetikai összehasonlító elemzéssel kont-
rolláltunk a fajok közös őstől való leszárma-
zásából adódó hasonlóságára. Emellett az 
élettartamot vizsgáló összehasonlító elemzé-
sek fontos feltétele a maximális élettartam 
testtömegtől való függésére való kontrollálás. 
Elemzéseink során az élettartam volt a függő 
változó, magyarázó változóként szolgáltak az 
oxidatív állapot előbb felsorolt paraméterei. 
Az elemzéseket az R statisztikai környezetben 
(R Core Team 2014) filogenetikai általánosí-
tott legkisebb négyzetek (PGLS) eljárással 
végeztük („pgls” függvény, „caper” csomag; 
Orme et al., 2013). Első körben egyváltozós 
modelleket építettünk, amelyekben az öt 
magyarázó változó közül csak az egyik szere-
pelt önmagában, majd egy többváltozós 
modellben az összes magyarázó változót be-
építettük. Utóbbira azért volt szükség, mert 
a teljes antioxidáns állapot és a húgysavszint 
pozitívan korrelál a lipidkárosodás mértéké-
vel (azaz a malondialdehid-szinttel).

Előzetes eredményeink szerint az egyvál-
tozós modellek közül mindössze a húgysav-
koncentráció mutatott közel szignifikáns 
negatív összefüggést a maximális élettartam-
mal (PGLS, β = –0,31 ± 0,17 SE, t = 1,85, P = 
0,074). Más szóval a testmérethez viszonyítva 
hosszú életű fajok tendenciózusan alacso-
nyabb húgysavszinttel rendelkeznek. Az 
előzetes többváltozós modellünkben mind-
össze a lipid-peroxidáció mértékét jelző ma-

londialdehid-szinttel függött össze negatívan 
a maximális élettartam (β = –0,31 ± 0,19 SE, 
t = 2,07, P = 0,04; 1. ábra). Tehát azok a fajok, 
amelyek lipidkárosodása átlagosan magasabb, 
a testméretükhöz viszonyítva rövidebb életet 
élnek.

A korábbi, kevés fajon végzett vizsgálatok-
kal összhangban előzetes eredményeink sem 
támogatják az öregedés antioxidáns-elméletét, 
hiszen a glutationszint nem függött össze, míg 
a húgysav koncentrációja a vártakkal ellentét-
ben marginálisan negatívan függött össze az 
élethosszal. Ez utóbbi tendenciózus összefüg-
gés is eltűnt a többváltozós modellben. Első-
ként mutattuk ki, hogy az oxidatív stressz 
fontos lehet a madarak öregedésének magya-
rázatában, legalábbis ami a vérplazmából 
mért lipidkárosodás mértékét illeti. A lipidek 
károsodása befolyásolja a membránok flui-
ditását, és ezzel hátrányosan hathat a sejtek 
funkcionalitására, ami végső soron gyorsíthat-
ja az öregedési folyamatot. Továbbá, a malon-
dialdehid propagálhatja az oxidációs kaszká-
dot, és így hozzájárul a fehérjék oxidatív ron-

1. ábra • Európai madaraknál csökken a test-
tömegtől független élettartam a növekvő lipid-
károsodással (malondialdehid-koncentráció).
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csolásához (Halliwell – Gutteridge, 2007), 
így sokrétűen gyorsíthatja az öregedést. A 
hidroperoxidok fehérjék, lipidek és DNS 
oxidatív károsodásának korai termékei. Érde-
kes módon azonban ennek szintje nem füg-
gött össze sem a lipidkárosodással, sem az 

élettartammal. Mivel eredményeink vérből 
mért értékeken alapulnak, fontos ezek újra-
ellenőrzése posztmitotikus szöveten is (pél-
dául agyszövet), ugyanis e szövetek oxidatív 
károsodása érzékenyen tükrözheti a fajok 
közötti élettartam-különbségeket.
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