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II. BIOGERONTOLÓGIA 
 

 
 

II. 1. BIOGERONTOLÓGIAI ALAPVETÉSEK 
 
 
 
 
 
Ahogyan már a Gerontológiai alapismeretek fejezetben is említet-

tük, az emberi életet 3 fı szakaszra szokták felbontani, ahogyan azt 
Tiziano festménye is szemlélteti (1. ábra).  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ábra. Az emberi élet 3 fı szakasza Tiziano ábrázolásában. 

 
A képen a gyermekkor édes semmittevését követi a felnıttkor, 

mely egyik legfontosabb funkciójához, az utódnemzéshez kapcsolódó 
pillanatkép látható az elıtérben. A háttérben eldugva az öregkor ábrá-
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zolása tőnik fel, melyet a festı összekapcsolt az élet értelmérıl történı 
elmélkedéssel.  

A biogerontológia az ember öregedésének biológiai történéseit tanul-
mányozza, mely rendszerint fıleg a harmadik életszakasz változásainak 
tanulmányozásából, a felnıttkori állapottal való összehasonlításából és a 
kapott adatokból levont következtetések meghozatalából áll. Egy dolgot 
viszont nem lehet eléggé hangsúlyozni; az öregedés nem a felnıttkor után 
kezdıdik. Legtöbb jelén nyilvánvalóan akkor észleljük, de mindezek már 
az elıtte lejátszódott történések végeredményeiként foghatók fel. Ugyanis 
öregedésünk már a két petesejt egyesülése után elkezdıdik, s folyamato-
san jelen van életünk mindhárom szakaszában.  

A gerontológia, s így a biogerontológia is fiatal, és alkalmazott tu-
domány. Ahhoz, hogy magát az öregedést érdemben tanulmányozni 
tudjuk, a társtudományok megfelelı fejlettsége szükséges. A biológia, 
a kémia - s így a biokémia - orvostudomány, stb. pillanatnyi állása 
szabja meg, hogy milyen elméleti ismeretekre támaszkodhatunk, illetve 
ezen tudományágak eszköztárai állnak rendelkezésünkre kísérleteink 
elvégzésére is. Az emberi szervezet anatómiájának tökéletes ismerete, 
az emberi fiziológia és biokémia ismérvei, de a sejtek, sejtalkotók és a 
gének részletes ismerete szükséges ahhoz is, hogy az öregedéssel kap-
csolt változásaikat feltárhassuk. 

Az öregedés biológiáját éppen a tudományok tagoltsága - illetve az em-
beri szervezıdés különbözı szintjei - miatt is több szinten tanulmányozhat-
juk. Ez terjedhet az ember teljes testének funkcionális változásaitól a szer-
vek, szervrendszerek tanulmányozásán át a sejtek, illetve sejtalkotóik vizs-
gálatáig. Nem szabad arról elfeledkeznünk, hogy ezek a szintek egymásra 
szuperponálódnak, egymással összefüggenek, egymásra hatnak és elvá-
laszthatatlanok. Le kell tehát küzdenünk a tudományágak szétszabdaltsága 
következtében létrejövı gátakat ahhoz, hogy az ember öregedését is teljes 
egészében szemlélhessük és megérthessük.  

Ezekhez a nehézségekhez kapcsolónak a tudományok más funkciói-
ból adódó problémák is, mint pl. a kérdések megfogalmazása kritikus-
sága, vagy a munkánk során végzett modellalkotás veszélyei. A helyte-
len kérdésfeltevés veszélyeirıl a késıbbiekben még lesz szó, itt most 
csak a modellalkotás során elıálló problémáról írnék érintılegesen. 
Ahhoz, hogy egy bonyolultabb rendszert tanulmányozhassunk annak 
csak egy-két paraméterét tudjuk egyszerre vizsgálni, és a részekbıl 
rakjuk össze az egészet. Ráadásul egyes bonyolult rendszereket tovább 
egyszerősítünk, pl. sejteket a természetes környezetükbıl kiszakítva 
sejttenyészetekben tanulmányozzuk, vagy az emberi szervezethez való 
hozzáférés etikai akadályait kikerülvén állatmodellekkel végzünk kísér-
leteket. Ez mind-mind azt a célt szolgálja, hogy a bonyolult rendszert 
egyszerősítsük a tanulmányozhatóság kedvéért. Nem szabad elfeled-
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keznünk azonban a kapott eredményeink extrapolálhatóságáról az ere-
deti rendszer vonatkozásában, hiszen a modellrendszerekben kapott 
eredmények legtöbbször csak korlátozott érvényességőek lesznek az 
eredeti rendszerre nézve. Amint azt a 2. ábra is szemlélteti, a 
kompjúter technika segítségével igen egyszerően átalakítható a bal 
oldali kép egy sokkal vonzóbb jobb oldalivá, de sajnos ez még nem 
igen megy a modellkísérletek eredményeivel az emberi testre nézve. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. ábra. A modellalkotás veszélyei. 

 
 
A biogerontológia is, a többi résztudományra támaszkodva szét-

szabdalja az egészet, és egyes részelemeket tanulmányoz. Noha az 
ember egész testének fiziológiai jellemzıit is tanulmányozzuk az öre-
gedés során, legtöbb vizsgálat sejtszinten történik. A sejtek alkotóit is 
külön-külön vesszük górcsı alá, ahogy a sejtmagot, vagy a 
mitokondriumot. A sejtmagban levı genetikai állomány fontosságából 
adódóan igen sok vizsgálat a DNS változásaira koncentrál. 

Maga a biogerontológia még mindig legtöbbször a leíró fázisban 
mőködik, azaz leírja az öregedés során fellelhetı változásokat, s össze-
hasonlítja azt egy fiatalabb kori értékkel, folyamattal vagy jellemzıvel. 
A kapott eredményeket már sokan rendszerezik is, s így próbálnak kö-
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vetkeztetni a kiváltó okokra. A legtöbb kutató ezért munkája során 
hipotéziseket alkot, s annak megfelelıen végzi kísérleteit. Ezekrıl az 
elméletekrıl olvashatunk majd a következı fejezetben. 
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