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Bevezetés 

 Az öregedés egy elkerülhetetlen folyamat, mely sok külső és belső hatás 

eredőjeként definiálható, és minden élőlényben egyéni módon játszódik le. Az egyik 

legelfogadottabb öregedési elmélet a szabadgyökökhöz és az oxidatív stresszhez köthető. A 

legújabb irodalmi adatok alapján azonban új elméletek vannak születőben, mint amilyen a 

sirtuin függő öregedés. A sirtuinek fontos szabályozói az öregedési folyamatnak az 

egysejtűektől egészen az emlősökig. Az öregedés együtt jár a homeosztázis változásával, a 

redukált állapotú sejt környezet oxidált irányba tolódásával és a mitokondriális funkciók 

jelentős megváltozásával.  

 A sirtuinek olyan NAD függő deacetilázok, melyek képesek meghosszabbítani 

különböző fajok élettartamát. Az élesztőben felfedezett Sir2 génnek 7 emlős homológja 

létezik, SIRT1-SIRT7-ig, melyek hatással vannak az öregedésre, a metabolizmusra, a DNS 

javító mechanizmusokra, a mitokondrium biogenezisére, vagy a vázizom 

differenciálódására. A Sir2 egyértelmű meghatározója az élesztő élettartamának, így az 

ennek megfelelő SIRT1-es emlős izoformról feltételezzük, hogy ha nem is kizárólagos 

hatású, de befolyással van az emlősök élethosszára. A sirtuinek fő funkciója fehérjék 

deacetilálása NAD jelenlétében. Az acetiláció-deacetiláció egy poszt-transzlációs változás, 

mely befolyásolja enzimek aktivitását. Ilyen jellegű változást hoz létre többek között a 

histon fehérjéken, transzkripciós faktorokon, a p53 tumor képződésben szerepet játszó 

fehérjén. A folyamatok azonban még csak részleteiben ismertek, fizikai aktivitás hatására 

történő változásuk pedig szinte egyáltalán nem vizsgált. 

 A vizsgálatban alkalmazott IGF-1 egy fehérje eredetű hormon, melynek szerkezete 

hasonló az inzulinhoz. Gyermekkorban felelős a növekedés, érési folyamatokért, míg 

felnőttkorban anabolikus hatást kifejtő szereppel rendelkezik. Legfontosabb természetes 

aktivátora az Akt szignalizációs útvonalnak , így részt vesz a sejt növekedés és proliferáció, 

valamint a programozott sejthalál gátlás folyamataiban. Az IGF-1-el kapcsolatos érdekes 

megfigyelés, hogy míg az agyra kedvezően, neuroprotektív módon hat, az IGF-1 

szignalizációs útvonal gátlása eredményez hosszabb élettartamot. 

 Az öregedési folyamat rendkívüli komplexitása az ellene való küzdelemben is 

valamilyen generalizáltan ható „kezelést” igényel. A rendszeres mozgás preventív a vezető 
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halálozási aránnyal rendelkező szív és érfunkció hanyatlással szemben, képes megelőzni, 

mérsékelni pl. a csontritkulást, vagy az életkorral romló agyi funkciókat, szolgálva ezzel az 

egészséges öregedés elvét. Mikro szinten az edzés, annak ellenére, hogy szabadgyök 

termelő tevékenység, hatással van az öregedés meghatározó tényezőiként számon tartott 

szabadgyökök termelődésére, és olyan öregedéssel kapcsolatos tényezőkre, mint a 

sirtuinek, vagy az IGF-1. A vázizom esetében a redox állapot normalizálásával és a 

leromlott mitokondriális funkciók javításával fontos faktora az öregedés elleni 

küzdelemnek, míg az agyban új idegsejtek képzésével funkció javulást képes előidézni.  

 

Célkitűzések 

 Doktori disszertációmban foglalt vizsgálataim célja a sirtuin-függő öregedés 

sejtszintű változásainak tanulmányozása, melynek során két szövettípusra, a vázizomra és 

az agyra koncentrálok. Feltételezéseink szerint a sirtuinek és az általuk befolyásolt reakció 

utak öregedés hatására változást mutatnak, és a szervezetet általánosságban sújtó 

szervfunkció-csökkenés mögött felfedezhetünk olyan molekuláris tényezőket, melyek aztán 

az általunk alkalmazott rendszeres fizikai aktivitás és IGF-1 kezelés által pozitív irányba 

befolyásolhatók.  

 Jelen vizsgálatomat ennek megfelelően két részre osztottuk. Az első fejezetben a 

gastrocnemius izomszövetből született mérési eredmények találhatók. A sirtuineknek, mint 

az öregedés legfrissebben leírt szabályozóinak kulcsszerepét feltételezzük az öregedési 

folyamat befolyásolásában, ezért célunk a sirtuinek öregedési folyamatban, illetve az edzés 

indukálta alkalmazkodásban játszott szerepének vizsgálata. Jelen vizsgálatot azon hipotézis 

tesztelésére terveztük, hogy: 

A.1. A rendszeres fizikai aktivitás befolyásolja a SIRT1 mennyiségét/aktivitását 

és az ehhez kapcsolódó mechanizmusokat. 

A.2. A rendszeres edzés SIRT1-függő utak révén lelassítja a vázizom öregedési 

folyamatát. 

A.3. Az általunk alkalmazott fizikai edzés preventív hatású az életkorral együtt 

járó energiatermelő folyamatokat érintő elégtelenséggel szemben. 
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 Vizsgálatunk második részében ugyan ezeken az állatokon az agyi öregedés 

vizsgálatát céloztuk meg. Az agynak azon részét választottuk a vizsgálatunkhoz, melyről 

már ismert, hogy olyan agyi tevékenységekért felelős, mint a memória, vagy a tanulás, és 

olyan öregedés függő betegségekben, mint amilyen az Alzheimer-kór is, ezen agyi terület 

érintettsége kifejezett. A rendszeres mozgás agyra kifejtett kedvező hatása már jó néhány 

kutató által bizonyított, a sirtuinek esetleges szerepének bizonyítása azonban még csak 

részleteiben feltárt. Ezért a hippokampális agyi területet érintő vizsgálatainkat annak a 

hipotézisnek a tesztelésére terveztük, hogy: 

B.1. A rendszeres edzés javítja az agyfunkciót, ezen belül is az állatok térbeli 

tanulási képességét. 

B.2. Az IGF-1 adagolás és/vagy a fizikai aktivitás pozitív hatással van 

neurogenezisre és az agy funkcióra. 

B.3. A DNS javításhoz társuló sirtuinek szerepet játszanak az öregedési 

folyamatban. 

 

Anyagok és módszerek 

Állatok és edzés protokoll: Tizenkét fiatal (3 hónapos) és 12 idős (26 hónapos) hím 

Wistar patkányt használtunk a vizsgálatokhoz, melyeket fiatal kontrol, fiatal edzett, öreg 

kontrol és öreg edzett csoportokba soroltunk. Az agyszöveti vizsgálatok esetében a 24 fős 

vizsgálati létszámot további hat fiatal és hat idős állattal bővítettük, akik a megfelelő 

életkori csoportokkal azonos fizikai edzésben részesültek, az edzés mellet azonban IGF-1 

adagolást kaptak. Az edzett állatokat 3 napon át szoktattuk a futószalagos edzéshez, majd a 

futási sebességet és az időtartamot fokozatosan emeltük, így a 6 hetes edzésprogram utolsó 

hetében a fiatal állatok 22m/perces sebességgel, 10 %-os meredekséggel egy óráig, míg az 

idős állatok 13m/perccel, 10%-os meredekségen szintén egy óráig edzettek. Célunk volt, 

hogy az edzés az állatok állóképességének fejlesztésére irányuljon. Vizsgálataim során 

korábbi kutatásaink eredményeit illetve irodalmi adatokat használtam fel az edzésprogram 

kialakításához. Az általunk alkalmazott idő és futási sebesség a 60-70%-os VO2max. 

intenzitást célozta meg.  
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 Az edzésprogram végén az állatokat intraperitoneális ketamine (50 mg/kg) 

injekcióval elaltattuk, majd dekapitáltuk. Annak érdekében, hogy elkerüljük az utolsó 

edzésből adódó akut metabolikus hatásokat, a beavatkozást az utolsó edzést követő 2. 

napon végeztük. A gastrocnemius izmot és a nagyagy hippokampusz területét 

körültekintően eltávolítottuk, folyékony nitrogénbe helyeztük, majd a minta elemzéséig -80 

o
C-on tároltuk.  

 

BrdU és IGF-1 adagolás: Ahhoz, hogy a különböző szövetekben nyomon tudjuk követni 

az új sejtek képződését, a kísérletben részt vett összes állatnak az edzésprogram utolsó négy 

hetében, heti egy alkalommal 5-Bromo-2’-deoxyuridine-t (BrdU) adtunk (IP injekció, 50 

mg/kg/hét). A későbbiekben az adott szövetből készült metszeteken lehetővé vált az 

újonnan képződött sejtek fluoreszcens technikával történő vizualizálása. Az IGF-1 

adagolását Alzet pumpa segítségével végeztem, melyet a 4. edzés hét végén az állatok 

hátbőre alá ültettem (5 µg/kg/nap). A kísérlet végén vérből az IGF-1 kezelés sikerességének 

ellenőrzésére IGF-1 relatív mennyiség meghatározást végeztem. 

 

Morris Maze teszt: Az agy funkciót a kísérlet végén Morris Maze teszttel vizsgáltam. A 

teszt elvégzésére az utolsó négy egymást követő edzésnapon, minden esetben a napi edzést 

megelőzően került sor, mialatt minden nap négy ismétlést végeztem. A teszt során egy 6 cm 

átmérőjű platformot helyeztem el egy kör alakú, fekete medence észak-nyugati negyednek 

közepére, egy cm-rel a víz felszíne alá. Miután az állatokkal megismertettem a medencében 

elhelyezett „pihenő” szigetet, a patkányokat belehelyeztem a medencébe a lehetséges négy 

kezdőpont egyikébe, miután 90 másodperc állt az állatok rendelkezésére, hogy megtalálják 

a platformot. Ha az állat nem talált rá a pihenő pontra a másfél perc alatt, manuálisan 

ráhelyeztem a platformra 30 másodpercre. A kezdőpontok sorrendjét minden állat esetében 

azonosan, pseudorandom módon változtattam minden nap.  

 

Fehérjék mennyiségi analízise Western blot-tal: Az eljárás során a szövetminták 

homogenizálását lízis pufferben végeztem (137 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl pH 8,0, 2% 

NP40, 10% glycerol és proteáz inhibitorok). Az izom illetve agy homogenátumokból 50 µg 
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fehérjét 8-12%-os töménységű poliakrilamid gélen (SDS-PAGE) szeparáltam, majd PVDF 

membránra transzferáltam. A membrán blokkoláshoz és antitest kezeléshez 5%-os TBS-T-

zsírmentes tejpor oldatot használtam. A mérési eredmények vizualizálása HRP alapú 

kemilumineszcens reakció révén röntgen filmen történt. 

 Az oxidált fehérjék mennyiségi változásának meghatározásához Oxyblot Kittet 

(Chemicon/Millipore) használtam, melyet a gyári leírásnak megfelelően alkalmaztam. A 

mintákban a karboniláció mértékét ezt követően a fent leírt Western blot eljárással 

vizsgáltam.  

 

A vérplazma IGF-1 szintjének mérése: Az állatok dekapitálása után az aortából vért 

gyűjtöttem, majd a véralvadás megakadályozására túltelített EDTA-t adtam hozzá. A 

vérplazma komponens szeparálása után Quantikine Mouse/Rat IGF-1 Assay Kit-et (R&D 

System, #MG100) használtam a vér IGF-1 szintjének, IGF-1 adagolásra feltételezett 

változásának meghatározására. A mérést a vérminta és a reagensek a megadott protokollban 

leírtak szerinti előkészítése után 96 lyukú mikrolemezen végeztem.  

 

Az idegsejt képződés immunhisztokémiai vizsgálata: A paraffinba ágyazott fél nagyagy 

szövetből 5 µm vastag szeleteket vágtunk, majd deparaffinálást követően DNAase I-es 

DNS emésztést és citrát pufferes (pH 6,0) feltárást végeztem. A metszeteket elsődleges 

BrdU ellenes egér antitesttel, idegsejtmag (NeuN) ellenes, Alexa Fluor 488-al konjugált 

monoklonális antitesttel, majd Alexa Fluor 546 festékkel konjugált, egér ellenes 

másodlagos antitestet kezeltem. Hoechst 33342 festéket alkalmaztam a sejtmagok 

megjelenítésére. A metszeteken az agy hippokampális területén a gyrus dentatus és a hilus 

CA4-es régiójának granuláris sejtrétegében vizsgáltuk a változásokat. A megfestett 

szövetelemek vizualizálásához Axiovert 200M inverz mikroszkóppal és 63x-os Plan 

Apochromat olaj immerziós differenciál interferencia kontraszt objektívvel felszerelt Zeiss 

LSM 510 Meta konfokális lézer szkenning mikroszkópot használtunk.  

 

Intrahelikális 8-oxodG becslése: A paraffinba ágyazott 5 µm vastagságú izom 

metszeteket deparaffinálás után proteáz emésztésnek vetettük alá. A 8-desoxoguanine 
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antitesttel történt inkubálást követően fluoreszcein-konjugált (F(ab')2) másodlagos antitestet 

alkalmaztunk a 8-oxodG megjelenítésére. A DNS-t 10 ng/ml DAPI-val (4’6-diamidino-2-

phenylindole dihydrochloride) jelenítettük meg. A metszeteket ezután halványulást gátló 

médiummal fedtük.  

 Zeiss LSM 510 META konfokális mikroszkóp rendszert használtunk, a 

fluoreszceint 488 nm-es lézerrel gerjesztettük. A mikroszkópos képeket 60X-os, olaj 

immerziós objektívvel készítettük. A fluoreszcencia intenzitást metszetenként minimum 40 

egységnyi területen (kb. 300 sejt) MetaMorph szoftverrel elemeztük.  

 

Az OGG1 és az AcOGG1 szint mérése: A mikroszkóp tárgylemezen elhelyezett 5 µm 

vastagságú metszeteket deparaffináltuk. A mintákat pre-immun heterológ szérummal 

blokkoltuk, majd inkubáltuk az elsődleges antitestekkel. 1.) A reakcióhoz egy szintetikus 

peptid (C-DLRQSRHAQEPPAK) - mely az OGG1 C-végződését reprezentálja - ellen 

termeltetett tisztított OGG1 ellenes egér antitestet (humán OGG1 reaktív) használtunk. 2.) 

Az OGG1 acetilált formájának kimutatására acetil K338 + K341 tisztított humán reaktív 

nyúl poliklonális OGG1 ellenes antitestet alkalmaztunk. Tisztított másodlagos antitest 

oldattal (kecske ellenes F(ab')2-fluoreszcein-konjugált és nyúl ellenes F(ab')2-rodamin-

konjugált) kezeltük a metszeteket. A DNS-t DAPI-val jelöltük. A mintákat halványulást 

gátló fedőanyaggal fedtük. A jelölt sejtelemek vizualizálására Zeiss LSM 510 META 

konfokális mikroszkóp rendszert használtunk. A fluoreszceint 488 nm-en argon lézerrel, 

míg a rodamint 543 nm-en HeNe lézerrel gerjesztettük. A két jel közti kolokalizációt a zöld 

és vörös képek egymásra helyezésével, MetaMorph szoftver segítségével vizsgáltuk.  

 

Statisztikai elemzés: A statisztikailag szignifikáns eltéréseket illetve összefüggéseket 

normalitás vizsgálatot követően Statisztika 8.0 programmal vizsgáltam. A paraméteres 

adatsorok esetén a csoportok közötti különbözőségek kimutatására egy-utas ANOVA-t 

használtam, míg az összefüggéseket Korrelációs mátrix-al vizsgáltam. A nem-paraméteres 

adatok elemzésére Kruskal-Wallis ANOVA-t alkalmaztam. A szignifikancia szintet 

p<0,05-ben határoztam meg. 
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Eredmények 

Az (A) vizsgálatból született eredmények – változások a gastrocnemius 

izomszövetben 

Az öregedés és az edzés is hatással van a SIRT1-re 

 A SIRT1 a sejt plazmájában és sejtmagjában is megtalálható, így mennyiségét és 

aktivitását mindkét sejt komponensben megmértem. Az öregedés szignifikánsan növelte a 

SIRT1 mennyiségét a sejtplazmában, míg az enzim specifikus aktivitása nem változott 

öregedéssel. Az edzés következtében azonban az öregedés hatására megemelkedett SIRT1 

mennyiség a fiatalkorihoz hasonló szintre csökkent, míg a rendszeres mozgás az enzim 

relatív aktivitását mindkét életkori csoportban megnövelte. A sejtmagban a 

szarkoplazmához hasonló képet találtam, azaz életkor függő növekedést az enzim fehérje 

mennyiségében, változatlan relatív aktivitás mellett. A fiatal és idős, fizikailag inaktív 

életmódot folytató csoportokban megfigyelt SIRT1 mennyiség edzés hatására mindkét 

csoportban jelentős csökkenést mutatott. Mindemellett az edzés növelte a SIRT1 relatív 

aktivitását a sejtmagban is minkét életkori csoportban.  

 

Az életkor függő, SIRT1-hez kapcsolt folyamatok edzéssel befolyásolhatóak 

A NAMPT mennyisége, mely az egyik NAD
+
 bioszintézis mértékét limitáló enzim, 

a fiatalokhoz képest csökkenést mutatott az idős állatcsoportokban. Ezzel összhangban a 

NAD
+
 mennyisége szignifikánsan csökkent az idős állatok vázizmában. Az edzés mind a 

fiatal mind pedig az idős csoportok esetén szignifikánsan növelte a NAMPT mennyiségét. 

Figyelemreméltó, hogy az öreg edzett állatok esetében a NAMPT szintje elég széles 

tartományban változott, de a csoport átlagértéke közel azonos volt a fiatal kontroll 

állatokban tapasztalt értékkel. A NAD
+ 

mennyisége esetében a fizikai aktivitás 

szignifikánsan megnövelte az idős korban megfigyelhető csökkent szintet. Ezek az adatok 

azt mutatják, hogy az életkorral együtt járó NAD
+
 és NAMPT mennyiség csökkenése 

edzéssel megfordítható volt, ami hozzájárulhatott a SIRT1 specifikus aktivitásának 

változásához.  
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 A mitokondriális biogenezisben fontos szerepet játszó AMP-Kináz (AMPK), mely a 

sejt energia homeosztázisát jól jellemző mutató, szignifikáns csökkenést mutatott öregedés 

hatására. A rendszeres fizikai aktivitás hatására a fiatal kontrol csoportnál megfigyelhető 

magas szint tovább már nem növelhető. Jelentős eredmény viszont, hogy az idős állatok 

esetében, ahol a mitokondriális diszfunkció fontos tényező az öregedési folyamatban, 

mintegy 500 %-os növekedést sikerült elérni az energia egyensúlyt szabályozó AMPK 

mennyiségében. Az AMPK aktivált formájaként ismert phospho-AMP-Kináz a teljes 

AMPK mennyiséghez hasonlóan szignifikáns csökkenést mutatott öregedés hatására. Az 

edzés pozitív hatásaként növekvő tendenciát látunk az idős állatoknál a p-AMPK 

mennyiségében, a változás azonban nem érte el a szignifikáns szintet.  

A mitokondriális biogenezis és az energia metabolizmus fontos eleme, a PGC-1α 

mennyiségében a gastrocnemius izomban öregedés hatására szignifikáns csökkenést 

tapasztaltunk. A fiatal csoportok között mozgás hatására változás nem következett be, az 

időskori mitokondriális deficitet csökkentve azonban a rendszeres mozgásnak a preventív 

hatása mutatkozik, hiszen az edzés következtében a PGC-1α mennyisége a fiatalkorihoz 

hasonló szintre emelkedett. 

A sejtmagi frakcióban a teljes acetilációs szintet Western blot analízissel 

vizsgáltam. Az acetilált lizin gyökök mennyisége szignifikáns különbséget mutat a kontroll 

és edzett állatok között mind a fiatal, mind pedig az idős csoportok esetében. 

Általánosságban, az edzés csökkentette a teljes fehérje acetilációs szintet, mely adatok 

összhangban vannak az edzés hatására növekvő SIRT1 aktivitással. Az öreg edzett állatok 

sejtmagi fehérjéinek acetilációs képe így a fiatal kontroll állatokéhoz hasonlóvá vált.  

 

A fizikai aktivitás növeli az ellenállást az oxidatív stresszel szemben  

 A sejtekben és szövetekben lévő fehérjéket ért oxidatív stresszt általában a reaktív 

karbonil származékok mennyiségével becsülhetjük, azzal a szinttel, amely az életkor 

előrehaladtával növekedést mutat. Ennek megfelelően szignifikáns növekedést 

tapasztaltunk a fehérje karbonilációs szintben az idős állatok vázizmában. A fiatal állatok 

esetén az edzésnek nem volt szignifikáns hatása a fehérjék karbonilációjára. Fontos 
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azonban, hogy az öreg állatoknál az edzés szignifikánsan csökkentette az oxidatívan sérült 

fehérjék mennyiségét. 

 Az oxidatívan sérült és elhasználódott fehérjék lebontási folyamatában döntő 

szerepet játszó proteaszóma komplex aktivitását vizsgálva a karbonilált fehérjék életkorral 

együttjáró növekedéséhez hasonlóan emelkedett aktivitást tapasztaltam öregedés hatására. 

A fizikai aktivitásnak jelen vizsgálatban nem volt szignifikáns hatása az enzim aktivitására.  

 Eredményeink alapján a következő hipotetikus elképzelésünk van a vázizomban 

lezajló, SIRT1-el összefüggő változásokról. Természetesen a folyamatokban minden 

koncentráció és aktivitás függő, így alacsony vagy magas szint esetében más és más irányú 

kapcsolatok vannak a lenti szabályozó rendszerben (1. ábra).  

 

 

1. ábra 

A vázizomban lezajló változások hipotetikus modellje 

Egy vázizom sejt részlet sematikus képe. → aktiváció, ┤ gátlás. 

 

A (B) vizsgálatból született eredmények – változások a hippokampális 

agyszövetben 

Az agyfunkció és az idegsejt képződés paradoxonja 
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 A vérben a keringő IGF-1 mennyisége csökkent az életkorral. Az edzés nem okozott 

szignifikáns változást a mennyiségében, jóllehet csökkenő tendenciát mutat a fiatal 

csoportoknál. Két hetes IGF-1 adagolás megnövelte a vérben keringő IGF-1 mennyiségét 

az idős, edzett csoportban, a fiatal csoportban azonban nem. 

Emellett az állatok térbeli tanulási képessége is csökkenést mutatott, mivel 

különbséget találtunk a fiatal és idős kontroll csoportok között a Morris Maze teszt 4. 

napján. A futószalagos edzés javította a térbeli memóriáját az idős állatoknak, míg 

szignifikáns különbség a fiatal csoportok között nem volt megfigyelhető. Meglepő módon 

az edzés térbeli memóriára kifejtett kedvező hatását az IGF-1 adagolás eliminálta, így a 

kontroll és edzett-IGF-1 kezelt csoport teljesítménye közel megegyezett a Morris Maze 

tesztben.  

Amikor a neurogenezis jelenlétét vizsgáltuk a BrdU újonnan képződött idegsejtek 

DNS-ébe történő beépülésén keresztül, adataink azt mutatták, hogy az öregedés 

szignifikánsan csökkentette az új idegsejtek képződésének mértékét. Tehát nagy 

különbséget találtunk a fiatal és öreg állatok között, a fiatalok hippokampuszában jóval 

nagyobb mennyiségű új idegsejt képződött. Másrészről az IGF-1 kezelés az edzéssel együtt 

a kontroll csoporthoz képest növelte a neurogenezis mértékét az öreg állatok esetében. 

 

A DNS sérülés és javítás folyamata a hippokampuszban 

 Az öregedés elfogadott oxidatív stressz elméletének megfelelően a 8-oxoG 

mennyisége a fiatal állatokhoz viszonyítva szignifikánsan növekedett öregedés hatására, de 

jelentős változást nem mutatott edzés hatására. Az IGF-1 kezelés nem befolyásolta az 8-

oxoG mennyiségét. Az OGG1 javító enzim mennyiségében az öregedés növekedést idézett 

elő az edző és IGF-1 kezelt fiatal és idős csoportok között, az edzés és az IGF-1 azonban 

nem okozott változást az OGG1 mennyiségében. Jelen vizsgálat lehet az OGG1 

acetilációjának első in vivo detektálása, ami azt mutatja, hogy az öregedés csökkenti az 

OGG1 acetiláltságát, így valószínűleg az aktivitását, mivel a 15-28 %-os mennyiség 

növekedés mellett az acetiláltság csökkenése mintegy 90-94 %-os. A 6 hetes edzésprogram 

nem befolyásolta sem a javító enzim mennyiségét, sem az acetiláltságát. Az IGF-1 kezelés 
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szignifikáns növekedést mutatott az OGG1 acetilációjában a fiatal állatok esetén, az idős 

csoportokban azonban nem volt változás.  

Másrészről a DNS kettős szál törés javításáért felelős Ku70 mennyisége növekedett 

a fiatal csoportokhoz viszonyítva az öregedő hippokampuszban. A Ku70 fehérje 

mennyisége az edzésprogram hatására csökkenő tendenciát mutatott az idős csoportoknál, 

az IGF-1 adagolása pedig tovább növelte a különbséget a kontroll és az OEI állatok között 

átlépve ezzel a szignifikáns különbség statisztikai értékét.  

 

Az öregedés, edzés és IGF-1 befolyásolta sirtuin-változások a 

hippokampuszban  

 Mivel az OGG1 és a Ku70 aktivitása is változtatható acetilációval, megvizsgáltuk a 

SIRT1 NAD
+
 függő deacetiláz változását. A SIRT1 mennyisége csökkent öregedésre, 

amihez a sejt fehérjék acetilációjának növekedése társult. A fizikai aktivitás és az IGF-1 

kezelés nem volt hatással sem a SIRT1 koncentrációjára, sem az acetilált fehérjék 

mennyiségére.  

 A normál öregedési folyamat során az agyban megfigyelhető tejsav szint növekedés 

a laktát dehidrogenáz által katalizált folyamat eredményeként alakul ki. Öregedés során a 

vizsgálati állataink hippokampális agyi régiójában megnövekedett mennyiségű LDH enzim 

mennyiséget tapasztaltunk. Rendszeres edzés hatására csökkenő tendenciát látunk az enzim 

mennyiségében, a változás azonban nem szignifikáns. 

 Eredményeink alapján a következő hipotetikus elképzelésünk van a 

hippokampuszban végbemenő biokémiai változásokról. Természetesen a folyamatokban 

minden koncentráció és aktivitás függő, így alacsony vagy magas szint esetében más és 

más irányú kapcsolatok vannak a lenti szabályozó rendszerben (2. ábra).  
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2. ábra 

Az agyban végbemenő folyamatok hipotetikus modellje 

Egy idegsejt részlet sematikus képe. → aktiváció, ┤ gátlás. 

 

Következtetések 

 Következtetésként elmondható, hogy az edzés terhelés a fiatal és idős állatok 

vázizmában növelte a SIRT1 aktivitását. Az öregedés csökkenő NAD
+
 és NAMPT 

koncentrációt eredményezett, mely folyamatokat a fizikai aktivitás, a növekvő SIRT1 

aktivitás lehetséges magyarázatát szolgáltatva, képes volt szignifikánsan csökkenteni. A 

sejt fehérjék acetiláltsági állapota a SIRT1 aktivitásának megfelelő képet mutat, ami 

bizonyíthatja a sirtuinek döntő szerepét az acetiláció révén megvalósuló alap biokémiai 

szabályozó rendszerekben. Az oxidatív fehérje sérülés mértéke, a károsodott fehérjéket 

lebontó enzim aktivitása, valamint a hipoxia indukálta faktor és a vaszkularizációs faktor 

változásai jól példázzák az öregedés hatására oxidált irányba tolódott sejt homeosztázist, az 

oxidatív stressz állapotát, amelyben a rendszeres fizikai aktivitás kedvező, preventív, a 

redox miliőt helyreállító hatása mutatható ki. Az öregedéssel együttjáró degeneratív 

folyamatok következményeként kialakuló mitokondriális diszfunkció esetében az AMP-

Kinázok, a PGC-1α és a(z) UCP3 mérési eredmények alapján az edzés kiemelten pozitív 

hatására következtetünk. Az öregedés SIRT6 és OGG1 növekedéssel járt, ahol edzés 
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hatására ellentétes folyamat indukálható. A vázizom esetében adataim az sugallják, hogy a 

rendszeres edzés visszafogja a vázizom öregedési folyamatát a NAMPT-NAD
+
-SIRT1 

rendszeren keresztül.  

 Az agy esetében elmondhatjuk, hogy az edzés indukálta jobb teljesítmény a térbeli 

tanulási képességben egy komplex mechanizmus eredménye, mely független a 

neurogenezistől. A rendszeres fizikai aktivitás és az IGF-1 együttes hatásaként új idegsejt 

képződés idézhető elő patkányok hippokampuszában, az edzés és IGF-1 indukálta 

neurogenezis azonban nem feltétlenül eredményez jobb agyi funkciót. Adatainkból arra 

következtetünk, hogy az életkor-függő DNS sérülés (8-oxoG) növekedés a javító enzim 

(OGG1) acetilációjának öregedés hatására létrejövő csökkenésével magyarázható. Jelen 

vizsgálatban először mutattuk ki in vivo körülmények között az AcOGG1 jelenlétét. 

Kimutattuk, hogy az öregedés - valószínűsíthetően a SIRT1 mennyiség csökkenése révén - 

növeli a fehérjék acetilációs szintjét a hippokampuszban, ami alátámasztja a SIRT1 fontos 

szerepét az agyfunkció szabályozásában. Megfigyeltük, hogy a mitokondriumhoz kötődő 

metabolikus változások a hippokampusz esetében nem olyan kifejezettek, mint a 

vázizomban, melyet a viszonylagosan stabil energia és oxigén ellátás magyarázhat. 

Összességében megállapítottuk, a testedzés kedvező hatásait az vázizom és agy 

öregedésére.  
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