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Csermely – Sõti • Az öregedésrõl – a hálózatok szemszögébõl

A biológiának kevés olyan komplex jelensé ge 
van, mint az öregedés. Annak ellenére, hogy 
az utóbbi években egyre több „öre gedés-
gént” sikerült megtalálni, az öregedés moleku-
láris magyarázatára szolgáló elmé letek szinte 
mindegyike rendszerszemléle tet alkalmaz, és 
a hálózatos megközelítéssel jól összhangba 
hozható. Cikkünkben e gon dolatmenetet 
követve foglaljuk össze az öre gedõ hálózatok, 
öregedõ sejtek és szerveze tek legfontosabb 
sajátosságait. Az öregedés re jellemzõ véletlen 
hibák a hálózatok gyen ge kölcsönhatásainak 
károsításával és mo duljaik szétkapcsolásával 
hozzájárulnak az öregedõ rendszerek növe-
kedõ instabilitásá hoz, dezintegrálódásához 
és zajához. A csök kenõ energiaforrások 
miatt az öregedõ rend szer a legfontosabb 
funkciókra korlátozza magát. Mindezen 
folyamatokat a fiatal rend szerekben észrevé-
tlen maradó, de a megnö vekedett zaj miatt 
az öreg rendszer inger küszöbén „átcsúszó” 
jelekre adott válaszok egy hálózati szinttel 
feljebb is hangsúlyossá teszik. A jelenleg egyre 
jobban elterjedõ mul ti-target gyógyszerek 
és gyógyszerkombi nációk hatékonyan segí-
thetik az öregedõ szervezetet e káros hatások 
kivédésében.

Sejtes hálózatok

A sejtben kétfajta hálózatot szoktunk megkü-
lönböztetni. A felépítés szempontjából be- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
szélhetünk fehérje-fehérje kölcsönhatási há-
lózatról, továbbá a sejt szerkezetét fenntartó 
és a sejtet mozgató citoszkeleton hálózatáról 
és a sejtszervecskék (például mitokondriu-
mok) membránokkal összekötött hálózatá-
ról. Ezek mind fizikai struktúrákat jelölnek. 
A fehérje–fehérje kölcsönhatási hálózatok 
két fehérje fizikai kölcsönhatásának sok-
sok sej ten értelmezett valószínûségét adják 
meg. Ezzel szemben a citoszkeleton és a 
sejtszer vecskék hálózatai konkrét kölcsön-
hatásokat jelölnek, amelyek létrejöttéhez 
számos fe hérje-fehérje kölcsönhatás is 
szük séges. Funkcionálisan beszélhetünk a 
sejtbeli meta bolikus hálózatokról, jelátviteli 
hálózatokról és génexpressziós hálózatokról, 
amelyek ben a kölcsönhatások sok esetben 
nem di rekt, fizikai kölcsönhatások, és így e 
háló zatok gráfokként interpretálhatóak. A 
meta bolikus hálózatokban a hálózat elemei 
a sejt kismé retû kémiai molekulái (például 
szõ lõcukor, adenin stb.) és a kölcsönhatások 
a moleku lákat egymásba alakító reakciók, 
amelyeket enzimek katalizálnak. A sejt jelát-
viteli me chanizmusai is hálózatot alkotnak, 
amely átfed a gének kifejezõdését szabályo zó 
gén-expressziós hálózattal (Sõti et al., 2005).

A hálózatok egyik legfontosabb feladata a 
rendszer alkotóelemei közötti kommuni káció 
biztosítása. Az élõ rendszerek mind egyike 
nyitott, így hálózataik határait bizo nyos ér-
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telemben mesterségesen jelöljük ki, hiszen 
azok a „környezettel” is kapcsolatban állnak. 
A hálózaton belüli kommunikációnak három 
fontos feladata van.

(1) A hálózatot kívülrõl érõ vagy a benne 
kelet kezõ zavar, zaj hatékony „eltüntetése”, 
disszi pációja. Ezt a hálózatok moduláris 
fel építése és a skálafüggetlen fok számelosz-
lásából adódó csomópontjai segítik. 

(2) A hálózatot érõ jelek hatékony továb-
bítása. Ezt a hálózatok távoli pontjait össze-
kötõ, többnyire gyenge kapcsolatai segítik, 
amelyek a hálózatokat kisvilággá teszik. 

(3) A zajok és jelek megkülönböztetése. 
Ez a hálózat „tanulóképességét” igényli, 
amellyel a közel azonos formában visszatérõ, 
nagyobb intenzitású zajokra szerkezetének 
megfelelõ átalakításával speciális választ 
fejleszt ki (Csermely, 2006). A hálózatok 
ta nulóképességéhez (bizonyos nagyvonalú-
sággal: evolúcióképességéhez, evolvabilitá-
sához) szükséges topológiai sajátosságok 
még nem kellõképpen ismertek. Az öre ge dõ 
hálózatokban mindhárom fenti funkció sérül, 
illetve részben összekeveredik. Ennek eddig 
ismert mechanizmusait, illetve a véde kezés 
eddig megismert módjait foglaljuk össze a 
továbbiakban.

Az öregedés hálózatos okai

Az öregedõ sejtek és szervezetek zaja folya-
matosan nõ. E rendszerekben a zaj olyan 
kismértékû és véletlenszerû változásokat 
je löl, amelyek nem a rendszerek szokásos, 
begyakorolt és a legtöbb esetben igen nagy 
erõsítéssel járó válaszai, hanem akár a sejtek 
egyik vagy másik folyamatából származó bel-
sõ zajok, akár pedig azok a kismértékû külsõ 
változások, amelyekre az érkezõ je lekkel el-
lentétben a sejtnek nincs begyako rolt válasza, 
és amelyeket az öregedõ sejt nem tud gy-
orsan és hatékonyan eltüntetni, disszipálni. 
Az öregedõ sejt zajának növe kedésével 
párhuzamosan a rendszerek in tegritása és 
komplexitása csökkenésnek in dul. Ráadásul 

e két folyamat kölcsönösen erõ síti egymást. A 
megnövekedett zaj olyan ala csony jeleket is 
átmenetileg az inger kü szöb fölé emel, ame-
lyek egy fiatal szervezet ala csony zaja mellett 
soha nem kerülnének az ingerküszöb fölé, 
s így észrevétlenek marad nának. E folyam-
atot véletlenszerû in ger kü szöb-átlépésnek 
nevezhetjük (ez a ki fejezés az angolszász 
irodalomban használt stochastic resonance 
átírása oly módon, hogy a ma gyar változat ne 
tartalmazza a fizi kusok nál más fogalomkörre 
használt rezo nancia szót; 1. ábra). A jelenség 
az öregedõ szerve zet fokozódó mértékben 
véletlen sze rû vála szai nak egyik oka lehet 
(Sõti – Cser mely, 2006). 

Az öregedés egyik legfontosabb oka a 
rendszer véletlenszerû kopása, amelyet a sej-
tekben legnagyobbrészt a szabad gyökök 
károsító hatása okoz. Ennek egyik érdekes 
következménye, hogy a földön élõ emlõs-
állatok átlagosan hárommilliárd szívdobba-
nás után meghalnak, függetlenül attól, hogy 

1. ábra • Az öregedõ hálózatok egyre fo-
kozódó véletlenszerû viselkedésének egyik 
lehetséges oka: a véletlenszerû ingerküszöb-
átlépés. Az öregedõ hálózatok megnöveke-
dett zaja olyan jeleket is az ingerküszöb fölé 
emel, amelyek egy fiatal hálózat mérsékelt 
zaja esetén észrevétlenek maradnának. Mi-
vel a zaj a különbözõ pillanatokban és a kü-
lönbözõ sejtekben, szervezetekben más és 
más, az esély, hogy a rendszer véletlen szerû 
ingerküszöb-átlépéssel vála szol a hatá sokra, 
elég kiszámíthatatlan, ami fokozza az öre-
gedõ hálózatok válaszainak esetlegességét.
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patkányok-e, amik esetén ez négy év alatt 
következik be, vagy emberek, akiknél ehhez 
mintegy száz-százhúsz év szükséges. Ennek 
a hátterében az áll, hogy a patkány mito-
kondriumai idõegység alatt negyvenszer 
annyi szabad gyököt produkálnak, mint az 
emberi mitokondriumok. Érdemes itt arra 
is utalni, hogy az öregedés visszafogásának 
eddigi egyetlen általános lehetõsége a 
kaló riamegvonás. Ebbõl következõen, aki 
ke vesebb esélyt ad a mitokondriumainak 
a szabad gyök produkálására a túlzott kaló-
riabevitel elkerülésével, az akár tíz évvel is 
meghosszabbíthatja a várható élettartamát 
(Csermely, 2005).

Az öregedõ hálózatok, azaz cikkünk szem-
pontjából azok a hálózatok, amelyekben 
fo lyamatosan számottevõ mennyiségû vélet-
len hiba generálódik, fokozatosan elveszítik 
a globális jeltovábbítás képességét (Chan 
et al., 2004). A hálózatok „távoli”, globális 
kap csolatai általában gyengék. E gyenge kap-
csolatok mértéke az öregedõ hálózatokban 
legalább három ok miatt csökken: 

(1) A hálózatok véletlenszerû károsodása 
elsõsorban a nagy többségben jelen lévõ 
gyenge kapcsolataikat szünteti meg. 

(2) A gyenge kapcsolatok számát az is 
csökkenti, hogy az öregedõ sejt energiater-
melése sérül, s a csökkenõ mértékû energiát 
a hálózat a legfontosabb, erõs kapcsola tainak 
fenntartására használja, akár korábbi elren-

dezésének teljes átalakításával, ún. to poló giai 
fázisátmenettel. Ezen átalakulás során az 
öregedõ hálózat a mûködését egyre inkább a 
hálózat vázára (szkeletonjára) vonja vissza. 

(3) A sejt fehérjéi közötti gyenge kapcso-
latok azáltal is sérülnek, hogy a sejtben 
fel gyûlnek a kijavíthatatlanul sérült fehérjék, 
amelyek aggregálni kezdenek. Ezek az agg-
regátumok magukhoz vonzzák a gyenge 
kapcsolatokban lévõ sejtes fehérjék egy 
ré szét is (2. ábra). 

A gyenge kapcsolatoknak a fenti három 
ok miatt bekövetkezõ relatív hiánya az öre-
gedõ hálózatban hozzájárul a hálózat foko-
zott zajához, integritásának és komplexitá-
sának csökkenéséhez (Csermely, 2005, 2006; 
Derényi et al., 2004; Promislow, 2004; Sõti 
– Csermely, 2006).

A fenti értelemben vett „öregedõ háló-
zatok” csoportstruktúrája, moduláris szer-
kezete is fokozatosan dezintegrálódni kezd. 
Ez egyrészt a modulokat összekötõ gyenge 
kapcsolatok sérülésére vezethetõ vissza, de 
a sejtekben szerepet játszik a bennük lévõ 
modulokat (például fehérjekomplexeket 
vagy mitokondriumokat) összekötõ, daj ka-
fehérjék által biztosított kapcsolatok speciális 
sérülékenysége is. E sérülékenység a dajka-
fehérjék integráló hatásaival függ össze, és 
arra vezethetõ vissza, hogy a károsodott 
fe hérjéknek az öregedõ sejtet elöntõ tömege 
kompetitíven kiszorítja a dajkafehérjékkel 

2. ábra • Az öregedõ hálózatok átrendezõ dései. Az öregedõ hálózatokat érõ folyama tos, 
véletlenszerû károsodás, a hálózat erõ forrásainak a csökkenése és védelmi mecha nizmusainak 
beindulása szétkapcsolja a há lózat moduljait, lecsökkenti a gyenge kap csolatait és a hálózatot 
egyre jobban az erõs kölcsönhatásaiból felépülõ vázára redukálja. Ez a hálózat stabilitásának 

csökkenéséhez és zajának növekedéséhez vezet.
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alkotott komplexekbõl az eredetileg ott 
lévõ és a sejt moduljainak összekapcsolását 
biz tosító fehérjepartnereket. Ez a jelenség azon-
ban már átvezet az öregedõ hálózatok védel-
mi mechanizmusaihoz, hiszen a modulok 
szétkapcsolása megakadályozza a károsodás 
átterjedését az egyik modulról a másikra (Sõti 
– Csermely, 2006).

Öregedõ hálózatok javításának módjai

A csomópontok kiemelkedõ szerepét már 
régebben feltárták az öregedõ hálózatok 
mûködõképességének fenntartásában (és 
– valószínûleg – a hálózat zajának csökken-
tésében). Az öregedõ hálózatokban túlterhe-
lõdõ csomópontok alternatív útvonalakkal 
tehermentesíthetõk. A csomópontok teher-
mentesítésében – paradox módon – a háló zat 
karcsúsítása is segíthet, azaz akkor, ami kor az 
öregedõ sejt az elõzõekben leírt módon a legfon-
tosabb útvonalaira korlátozza magát, nemcsak 
energiát spórol, hanem a csomó pontjait is védi 
a túlterhelés ellen (Pro mislow, 2004; Ferrarini 
et al., 2005; Motter, 2004). 

A hálózatok gyenge kapcsolatait olyan 
beavatkozások is erõsíthetik, amelyek több 
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helyen hatnak, és az egyes elemek mûkö dé sét 
csak részben befolyásolják. Az ilyen multi-
target gyógymódra alkalmas gyógy szerek 
vagy gyógyszer-kombinációk kifej lesztése 
jelenleg egyre nagyobb teret kap. E gyó-
gyszerek az adott betegségre gya ko rolt 
hatásuk, kisebb dózisukból fakadó kisebb 
toxicitásuk, mellékhatásaik és rezisztenciát 
okozó hatásaik mellett a beteg szervezet sejt-
jeit valószínûleg még stabilizálhatják is, és 
ilyen módon is hozzájárulhatnak az egészsé-
ges, zajmentesebb állapot visszaállításához. 
Ezek a gyógymódok a különbözõ kemotera-
peutikumok kombinációja révén egyre 
na gyobb teret kapnak a rák gyógyításában, 
de használatosak a baktériumok rezisztenciá-
jának leküzdésében vagy az AIDS gyógyítá-
sában is. Az egyszerre több támadásponton, 
de kis affinitással, gyenge kölcsönhatással 
ható, multi-target gyógyszerek igen nagy 
szerepet kaptak a pszichés megbetege dések, 
illetve a cukorbetegség gyógyításá ban 
(Csermely et al., 2005). 

Kulcsszavak: gyógyszerkombinációk, hálóza-
tok, hálózati modulok, ingerküszöb, öregedés


