
 
 

 

AZ ÖREGEDÉSI FOLYAMAT 
MÓDOSÍTÁSA

Optimalizálás

A megfelelo feltételek 

megteremtése

Védekezés a külso és 

belso károk ellen

anyag 

energia 

információ

bevitele

az adaptációs 

képességek 

fenntartása

Védekezés a betegségek ellen  

gyógyszerek, az 

immunrendszer és védo

fehérjék aktiválása , enzimek, 

stb.

Az információs szint 

módosítása

Semsei: MAD 117, 93-108 (2000)

1. Környezeti visszacsatolás

2. Mesterségesen (random, tervezett)

Genetikai információ Szabályzás

Mutációk          

genetikai  manipuláció

reverz  transzkripció

stb.

Reverz transzkripció

gén indukció

stb.

SEMSEI IMRE

Debreceni Egyetem

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Egészségügyi Kar

GERONTOLÓGIA
14. Az öregedés lassításának lehetoségei



 
 

 

A modellalkotás veszélyei

Semsei: MAD 117, 93-108 (2000)



 
 

 

Az Az ööregedregedéés lasss lassííttáássáának tnak tíízparancsolatazparancsolata

� 1. Akarj hosszú életet
� 2. Tegyél a hosszú életért
� 3. Gyujtsd az információkat
� 4. Ne árts !
� 5. Add meg a királynak…
� 6. Tarts meg az egyensúlyt
� 7. Védd, mi védheto
� 8. Erosíts, ha tudsz
� 9. Kezd korán, és alkalmazkodj
� 10. Fogadd el, ami neked jár

A lehetA lehetoosséégek tergek terüületeiletei

�Genetikai meghatározottság
�Életmód

- táplálkozás
- fizikai aktivitás
- szellemi aktivitás

�Gondolkodásmód
�Társadalom



 
 

 

TegyTegyéél a hosszl a hosszúú ééletletéértrt

� Az elhatározás csak a kezdet

� A pici lépések taktikája

� A megszállottság károssága: 
az arany középút

Akarj hosszAkarj hosszúú ééletetletet

� A gondolkodásmód szerepe

� Elhatározás nélkül nincs eredmény

� A szeretnék és az akarok

� „Nem akarásnak nyögés a vége”



 
 

 

Ne Ne áárts !rts !

� Drogok
� Dohányzás
� Alkohol
� Elhízás
� Betegségek elkerülése
� Testi változások elkerülése
� Életrontó életstílus

GyGyuujtsd az informjtsd az informáácicióókatkat

� „A tudás hatalom”

� Gyujtsd az információkat

� Szelektáld az információkat



 
 

 

Tarts meg az egyensTarts meg az egyensúúlytlyt

�Az egyensúly felbomlása 
láncreakciót indíthat

�A leggyengébb láncszem

�Prevenció

Add meg a kirAdd meg a kiráálynaklynak……

o Az optimalizálás a maximumot hozza 
ki

o Az optimalizálást minden területen 
alkalmazni lehet

o „A jóból is megárt a sok”



 
 

 

ErEroossííts, ha tudszts, ha tudsz

� „Ki sokat markol, keveset fog”

�Ami elég, az elég

�Az élet vizére még várni kell

� „Amit megtehetsz ne halaszd holnapra”

VVéédd, mi vdd, mi véédhetdhetoo

�Társadalmi környezet: család…

�A testi épség: „ép testben ép lélek”

� Immunrendszer

�Károsítások elleni védorendszerek



 
 

 

Fogadd el, ami neked jFogadd el, ami neked jáárr

� 120 év az örökkévalóság
� Ha szerencséd van, meg fogsz öregedni: 

az életnek 3 szakasza van
� Vásárolható élet:

- társadalom
- anyagi helyzet
- képzettség 
- gondolkodásmód

Kezd korKezd koráán, n, éés alkalmazkodjs alkalmazkodj

�Nem 50 év után kezdodik az öregedés
�Minél hamarabb, annál jobb

�Vannak elkerülhetetlen változások, 
alkalmazkodj hozzá: adaptáció

�A nádszál meghajlik, míg a fa eltörik


