
 1 

 
 

I. 1. ALAPVETÉSEK 
 
 

I. 1. 1. ALAPFOGALMAK 
 
A gerontológia az öregedéssel foglalkozó tudomány. Ennek a tudo-

mánynak a tárgya többnyire az ember, hiszen a gerontológia elsıdleges 
céljai közé az emberi életkor meghosszabbítása tartozik, de kísérletek során 
állatmodelleket is használnak, illetve minden biológiai lény öregedése is a 
gerontológia tárgykörébe tartozik.  

 
A gerontológiának 3 alága van:  
 
a. biogerontológia, mely az öregedés biológiai vonatkozásait tárgyalja 
 

b. geriátria, ahol az emberi öregedés orvosi aspektusai kerülnek terítékre 
 

c. szociális gerontológia, mely az emberi öregedés társadalmi vonat-
kozásaira fókuszál. 
 
Magának az öregedésnek a definiálása nem egyszerő, hiszen – mint 

a késıbbiekben látni fogjuk – az öregedés nem a felnıtt életkor után 
kezdıdik, noha legkifejezettebb jeleit az után látjuk. Az öregedéstan is 
az egyed teljes kifejlıdése utáni idıszakra koncentrál, bár az okok ku-
tatása során az egyedfejlıdés más korszakaszait is vizsgálja. A legjobb 
közelítéssel azt mondhatnánk, hogy az öregedés az életnek az az utol-
só harmada, ahol a szervezet funkcióinak lassú, folyamatos romlása 
következik be (lehet az sejt, szerv, vagy szervezet szintő), s mely az 
egyed halálával végzıdik.  

Az öregedéskutatás céljai többrétőek. Az elsıdleges célja az ember ma-
ximális életkorának meghosszabbítása. Ez azt jelenti, hogy a – mai tudá-
sunk szerinti – maximális kb. 120 évet megnöveljük. Másodlagos célja pe-
dig az, hogy minél több ember érhessen meg minél magasabb kort. Ez 
praktikusan az átlagéletkor emelését jelenti. Az öregedéskutatás harmadla-
gos célkitőzése, hogy az öregedés a lehetı legteljesebben mentes legyen – 
az öregedést amúgy jellemzı – betegségektıl és egyéb problémáktól. 

Az ember egyedfejlıdésének egyik jellemzıje az életkora. Az 
öregedés szempontjából többféle kormeghatározással is találkozunk. 
A legtöbbször egyértelmően meghatározható az ember kronológiai 
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életkora, hiszen manapság a föld jó részében dokumentálják az em-
ber születési idejét, így kora könnyen megadható. A régebben szüle-
tetteknél ez nem mindig egyértelmő, ezért állíthatják itt-ott, hogy 
egyesek igen magas kort értek meg. Nem ennyire nyilvánvaló azon-
ban valakinek a biológiai életkora. Ez az életkor jelezheti azt, hogy 
valaki az átlagnál fiatalabb, vagy öregebb biológiai állapotban van. 
Például 3 ötvenéves embernél az egyik az átlagos biológiai életkorú, 
míg a másik fiatalabb (így valószínőleg hosszabb ideig is fog élni), 
vagy pedig öregebb, azaz szervezete az átlagosnál jobban elhaszná-
lódott (tehát rövidebb életkort fog megélni). A biológiai életkor mé-
résére ma még nincs megbízható módszer, noha több biológiai pa-
raméter mérése jó közelítéssel lehetıvé teszi a biológiai kor megha-
tározását. Ezért is van az, hogy az emberek a külsı és egyéb jelek 
alapján valakinek a látszólagos korát szokták megbecsülni. Emellett 
említhetjük még az a pszichológiai kort, ahány évesnek érzi magát 
valaki. Jól mérhetı azonban az átlagéletkor, mellyel egy adott popu-
láció 50%-ának túlélési ideje adható meg. A maximális életkor meg-
határozása nagyrészt tapasztalaton alapul, azaz ma úgy 120 évre 
tesszük. Úgy tőnik, hogy jelen életkörülményeink között és az embe-
riség mostani genetikai elrendezıdését figyelembe véve ez maximá-
lis életkor még sokáig nem lesz jelentısen meghaladható. 

Nem tettünk még eddig említést az öregedés alapkérdéseirıl. Ezek 
közül az egyik: miért öregszünk, illetve ennek másik megközelítése, 
hogy mi az öregedés oka. Tudásunk mai állása szerint – nem említvén 
most a filozófiai és hittani megközelítéseket – meglehetısen bonyolult 
választ sikerül adni ezekre a kérdésekre; a késıbbiekben az öregedési 
elméletek tárgyalása során viszont már ízelítıt kaphatunk egyes 
biogerontológiai megközelítésekrıl. 

 
 
 

I. 1. 2. ALAPISMERETEK 
 

1. 2. 1. Az öregedési folyamat jellemzıi 
 
Az öregedési folyamat jellemzıit két csoportra oszthatnánk. Az elsı-

be a generalizáló jelleg tartozik, mint pl. az, hogy az öregedés univerzá-
lis jelenség, egy faj egyedeinek öregedése hasonló mintázatot mutat, 
még akkor is, ha esetleg haláluk különbözı okokra vezethetı vissza. 
Hasonlóan széles körben elfogadott nézet az, hogy az öregedést a 
homeosztázis zavarával jellemezhetjük, illetve más megfogalmazásban a 
helyesen differenciálódott állapottól történı elsodródással. Ez utóbbi 
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megfogalmazás átfedést mutat a betegségek definíciójával is, többek 
között ez indokolja azt, hogy az öregedés eme speciális kérdését, azaz 
az öregedés és a betegségek kapcsolatát a késıbbiekben külön is tár-
gyaljuk. Igen sokan az öregedést a funkciók romlásával, zavarával jel-
lemzik: legtöbbször csökkenést tapasztalunk a funkciókban, bár sokszor 
láthatunk az öregedés során növekvı tendenciákat is, ami adódhat a 
funkció jellegébıl, relaxációjából, vagy kompenzációból is. Legtöbben az 
öregedési folyamatot belsı tényezık által determináltnak fogalmazzák 
meg, emellett egyirányúnak, s egyesek megfordíthatatlannak írják le. 

Legjobban a 3. ábra jellemzi az öregedést, ahol ugyan a kísérleti ál-
latok testsúlyának idıbeli változása látható, de ez a karakterisztika 
nagyon sok paraméternek az öregedéssel történı változására jellemzı. 
Egy fordított U alakú görbe szemlélteti az öregedést, ahol az egyedfej-
lıdés kezdeti szakaszát követıen van egy rövid stagnáló rész, melyet 
az öregedésként jellemzett deklináló szakasz követ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ábra. Kísérleti egerek testsúlyának változása a korral. 
 
Mindemellett szót kell ejtenünk azokról az érvekrıl is, melyek az örege-

dési folyamat diverz jellegét hangsúlyozzák. Ezek szerint az öregedés 
heterokron jellegő, azaz a szervezet különbözı szintjei és alkotói különbözı 

AZ ÖREGEDÉS JELLEMZİI

A TESTSÚLY VÁLTOZÁSA
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idıbeni jelleggel kezdenek öregedni. Az öregedés hetrotróp jellege annyit 
fed, hogy a szervezet különbözı részei eltérı öregedési mintázatot mutat-
nak. A heterokaften jelleg szerint a változások eltérı irányúak lehetnek, 
egyes folyamatok aktiválódnak vagy relaxálódnak, mások leszabályzód-
hatnak. Mindezek a jelenségek heterokinetikus jellegőek lehetnek, azaz a 
különbözı folyamatok más gyorsulással illetve sebességgel haladhatnak 
elıre. Nyilvánvalóan sok jelleg és definíció kerülhetne még leírásra - ahogy 
ez a késıbbi részekre is igaz - azonban a terjedelmi korlátok miatt csak a 
legszükségesebbekre szorítkozhatunk. 

 
 

1. 2. 2. Az öregedési folyamat alapvetı tényezıi 
 
Több öregedési elmélet alapköve az, hogy csak olyan öregedési el-

mélet képes megoldani a problémát, mely az összes élılény öregedését 
megmagyarázza. Talán ne legyünk ennyire ambiciózusak és legyünk 
egy kicsit részrehajlóak is, és próbáljunk csak az emberi öregedés kér-
désére választ adni. Hiszen mi történik, ha különbözı élılények örege-
désének más-más okai vannak, illetve más-más tényezık irányítják, 
vagy határozzák azt meg?! Tehát elsı kérdésünk a következı lesz: 
melyek az ember öregedésének tényezıi? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISZ

SAJÁT

BELSİ FAKTOROK KÜLSİ FAKTOROK

VÁLTOZTATÓ ÁGENSEK
EGYEDFEJLİDÉSI 

FOLYAMATOK
ADAPTÁCIÓ-OKOZTA 

PERTURBÁCIÓK

Genetikai Epigenetikai Anyagi Társadalmi

Anyag Energia          Információ

AZ ÖREGEDÉSI FOLYAMAT ALAPVETİ TÉNYEZİI

 
 

4. ábra. Az öregedési folyamat alapvetı tényezıi. ISZ = információs szint. 
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Az 4. ábra az öregedési folyamat lehetséges alapvetı faktorait 

próbálja összefoglalni. Ezen elképzelés szerint az emberi szervezet 
információs szintje az, mely központi szerepet játszik ezen folya-
mat meghatározásában, s a különbözı külsı és belsı faktorok be-
folyásolják ezt a szintet. Ez a befolyás adódik az egyedfejlıdési 
folyamatokból, a különbözı változtató tényezıkbıl, illetve a szer-
vezetnek a környezetéhez történı adaptációja során keletkezı za-
varó változások hatásaiból. Ezek a változtató tényezık három - 
nem teljesen elkülönülı - formában jelennek meg: anyag, energia 
és információ. Ezek a változtató ágensek végeredményben vissza-
hatnak magára a szervezet információs szintjére is, melyet örege-
désként észlelhetünk. 

Az öregedési folyamat alapvetı tényezıit más szinten megfo-
galmazhatjuk genetikai és epigenetikai tényezıkként, illetve kör-
nyezetünk anyagi mivoltaként, továbbá az ember szociális szerve-
zıdése következtében létrejövı társadalmi hatásokként is. Mind-
ezek kibontására és részletezésére a Biogerontológia fejezetében 
térünk majd ki.  
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