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Az átlagéletkor alakulásaAz átlagéletkor alakulása

 
 

Az átlagéletkor alakulásaAz átlagéletkor alakulása

 



A koreloszlás változásaiA koreloszlás változásai
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A GERONTOLA GERONTOLÓÓGIAI GIAI 
RENDSZERSZEMLRENDSZERSZEMLÉÉLETELETE

��A fenntarthatA fenntarthatóó egegéészsszséég rendszereg rendszere
��FiziolFiziolóógiai, mentgiai, mentáális, szocilis, szociáális lis éés spiritus spirituáális lis 
egegéészsszséég g öösszefsszefüüggggééseisei

��Az Az ééletmletmóód jelentd jelentőősséége a szemge a szeméélyes eslyes eséélyly--
kockkockáázatbanzatban

��Az idAz időőssööddéés/ids/időőskor skor ééletminletminőősséége ge éés szems szeméélyes lyes 
öösszefsszefüüggggééseisei

��Az idAz időőskori skori ééletminletminőősséég tg téényeznyezőőii
��A jA jöövvőő lehetlehetőősséégeigei
��A hazai gerontolA hazai gerontolóógigiáát meghatt meghatáározrozóó esemeseméényeknyek

 
 

AZ ÖREGEDÉS JELLEMZŐI

A TESTSÚLY VÁLTOZÁSA

 



AZ ÖREGEDÉSI FOLYAMAT 
ALAPVETŐ ZÉNYEZŐI

 
 

AZ ÖREGEDÉSI ELMÉLETEK CSOPORTOSÍTÁSA

 ÖREGEDÉSI ELMÉLETEK 

PROGRAM  ELMÉLETEK    KOMBINÁLT ELMÉLETEK       HIBA ELMÉLETEK 

BELS Ő  PROGRAM KÜLS Ő  PROGRAM RENDSZER     MUTÁCIÓK 

1. A program  kifutása He 1 . biológiai  órák G 1. betegség  elmélet J 1. DNS  mutációk St 

2. programozott  halál W 2 . evolúciós  elméletek G ,  Wl 2. neuroendokrin  elmélet Ro 2. protein mutációk 

3. pleiotrop  gének Wi 3 . immunelmélet W 3. kollagén  keresztkötés V 

4. programozott  sejthalál L 4 . keresztkötés  elmélet B 4. cukor  keresztkötés C 

5. biológiai  óra E 5. szabadgyök  elmélet Ha 

6. evolúciós  elmélet R 6 . slakfelhalmozódás  elmélete Ca 

7. korlátozott számú  osztódás H 

1. egyesített  elmélet S 

2.  membránhipotézis Z 

3.  diszdifferenciációshipotézis C u 

   



AZ ÖREGEDÉS EGYESÍTETT 
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Semsei: MAD 117, 93-108 (2000)

MI AZ ÖREGEDÉS OKA ?

Ez a helyes kérdés?MIK AZ ÖREGEDÉS OKAI?

 



A MAXIMÁLIS ÉLETKOR

ALAPVETŐEN 
MEGHATÁROZZA:

A SZERVEZET 
INFORMÁCIÓS 
SZINTJE

BEFOLYÁSOLJA:
KÜLSŐ ÉS 
BELSŐ 
FACTOROK

LIMITÁLJA: A LEGGYENGÉBB 
LÁNCSZEM

Semsei: MAD 117, 93-108 (2000)  
 

A magyar gerontológia rövid története

1927: Korányi Sándor öregedési tanulmánya

1939: Németországban megjelenik az első gerontológiai folyóirat

1939: Az első magyar gerontológiai kongresszus

1954: gerontológiai szekció a Magyar Biológiai Társaságban

1956: felvétel a Nemzetközi Gerontológiai Társaságba

1966: Magyar Gerontológiai Társaság megalakulása

1966: az első gerontológiai kutatócsoport (ORFI, SOTE)

1979: VILEG Magyar Szekciója (DOTE)

1988: Gerontológiai Szakmai Kollégium

1996: Idősügyi Tanács

1999: a SOTE Gerontológiai Központ megszűnése

2001: Preventív Gerontológiai és Geriátriai Társaság (DE)

2008: Gerontológiai Tudományos Koordinációs Központ (Eü kar)

2008: Gerontológia jegyzet; Magyar Gerontológia folyóirat
 



1. AZ ÖREGEDÉSSEL TÖRTÉNŐ 
VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

Testtömeg, testösszetétel, energetikai 
folyamatok az öregedés során

Nukleinsavak megváltozása az 
öregedés során 

Fehérjék változása a korral

 
 

Nukleinsavak megváltozása az öregedés 
során

A DNS változásai

 



Nukleinsavak megváltozása az öregedés 
során

Az RNS változásai

AZ RNS TRANSZKRIPCIÓ VÁLTOZÁSA
Az RNS szintézis változása az öregedéssel
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Fehérjék változása a korral
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Az öregedés és a betegségek Az öregedés és a betegségek 
kapcsolatakapcsolata
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Közös gyökerekKözös gyökerek
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Közös gyökerekKözös gyökerek

 
 

Közös gyökerekKözös gyökerek
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IDIDŐŐSEKKEL KAPCSOLATOS ATTITSEKKEL KAPCSOLATOS ATTITŰŰDDÖÖK K 
KOMPLEX SZEMLKOMPLEX SZEMLÉÉLETELETE

�� KonstruktKonstruktíív v alternativizmusalternativizmus
�� Az egAz egéészsszséégtudomgtudomáányi szakembereket nyi szakembereket tudomtudomáányknyköözi kzi kéépzpzéési programoksi programokban kell ban kell 

informinformáálni a leglni a legúújabb relevjabb relevááns tudomns tudomáányos eredmnyos eredméényekrnyekrőől. Ez l. Ez a gerontola gerontolóógia gia 
alakulalakulóó szegleteszeglete, tulajdonk, tulajdonkééppen ppen szemlszemlééletlet éés nem (csups nem (csupáán) valamifn) valamifééle le úúj j 
tudomtudomáányszak, fontossnyszak, fontossáága mga méég kontrasztosabban kidomborodik. g kontrasztosabban kidomborodik. 

�� IdIdőőssööddééssüünk, nk, ööregsregsééggüünk nk szemszeméélyislyiséég fejlg fejlőőddééssüünk szerves rnk szerves réészesze, annak , annak 
befejezbefejezőő, rem, reméénynyüünk szerint nk szerint kiteljeskiteljesííttőő, de mindenk, de mindenkééppen ppen minminőősséégileg gileg úújj
szakasza. Kszakasza. Köövetkezvetkezééskskééppen hiba egyszerppen hiba egyszerűűen en involinvolúúcicióónaknak ccíímkmkéézni. zni. 

�� ArrArróól az l az ééletszakaszrletszakaszróól van szl van szóó, melynek megoldand, melynek megoldandóó problprobléémmáája, kialakulja, kialakulóó
minminőősséégi gi novumanovuma az az éélet vlet véégessgessééggééneknek integratintegratíívv elfogadelfogadáásasa, vagy a , vagy a 
semmibe hullsemmibe hullááststóól vall valóó fféélelem induklelem indukáálta lta kkéétstséégbeesgbeesééss, egzisztenci, egzisztenciáális lis 
szorongszorongáás. s. 

�� Kifinomult sztereoKifinomult sztereo--llááttáás szs szüüksksééges az idges az időőskor skor éés az azzal kapcsolatos s az azzal kapcsolatos 
(f(fáájdalmasan gyakran diszfunkcionjdalmasan gyakran diszfunkcionáális) attitlis) attitűűddöök megk megéértrtééssééhez, hez, 
éértelmezrtelmezééssééhez. Mhez. Méégpedig gpedig sajsajáátt, szem, szeméélyesen meglyesen megéélt idlt időőssööddééssüünkkel nkkel 
//ööregedregedééssüünkkel kapcsolatos, valamint nkkel kapcsolatos, valamint mmáásoksok (legyenek ak(legyenek akáár idr időősek, aksek, akáár r 
fiatalok) fiatalok) ööregsregsééggel kapcsolatos vggel kapcsolatos véélemleméénye megnye megéértrtééssééhez egyarhez egyaráánt. nt. 

 
 

POZITPOZITÍÍV MODELLEK AZ V MODELLEK AZ ÖÖREGEDREGEDÉÉS S 
MEGKMEGKÖÖZELZELÍÍTTÉÉSSÉÉBENBEN

�� A szubjektA szubjektíív, pszicholv, pszicholóógiai giai ééletkor, mint a kronolletkor, mint a kronolóógiai, szociolgiai, szociolóógiai giai 
éés biols biolóógiai kor giai kor ááttéélléésséének erednek eredőője.je.
�� A WHO korbeosztA WHO korbeosztáása alapjsa alapjáán: kn: köözzéépkorpkorúúak 45ak 45--59, az 59, az ööregedregedőők 60k 60--74, 74, ööregek regek 

7575--90 90 éévesek, vesek, éés az aggastys az aggastyáánok a 90 nok a 90 éév felettiek.v felettiek.
�� A tA táársadalom rsadalom „„kköözvzvéélemleméényenye”” az adott kronolaz adott kronolóógiai giai ééletkorletkorúú emberhez viszonyul emberhez viszonyul 

éés ez a szociols ez a szociolóógia kor jelensgia kor jelensééggééhez kapcsolhez kapcsolóódik. Ldik. Lééteznek teznek ííratlan szabratlan szabáályok, lyok, 
normnormáák, elvk, elváárráások sok éés attits attitűűddöök arra vonatkozk arra vonatkozóóan, hogy bizonyos korban mit illik an, hogy bizonyos korban mit illik 
éés mit nem illik tenni, milyen viselkeds mit nem illik tenni, milyen viselkedéés vs váárhatrhatóó el egy adott korcsoport tagjaitel egy adott korcsoport tagjaitóól. l. 

�� Az Az ööregedregedéés szubjekts szubjektíív v ááttéélléésséében szerepet kapnak a biolben szerepet kapnak a biolóógiai giai éés pszichols pszicholóógiai giai 
egegéészsszséégre, betegsgre, betegséég tg töörtrtéénnéésekre vonatkozsekre vonatkozóó jelzjelzéések, azok sek, azok éértelmezrtelmezéései, sei, 
megmegéélléései, az sei, az áállapotokhoz kapcsolllapotokhoz kapcsolóóddóó kognitkognitíív reprezentv reprezentáácicióók. k. 

�� A szubjektA szubjektíív v ééletkor abban a pszicholletkor abban a pszicholóógiai giai éélmlméénymeznymezőőben alakul, amelyben ben alakul, amelyben 
megjelennek a kronolmegjelennek a kronolóógiai, szociolgiai, szociolóógiai giai éés biols biolóógiai giai ééletkor dimenziletkor dimenzióói, i, éés s 
alakulalakuláássáát befolyt befolyáásolja az is, hogy az solja az is, hogy az ööregedregedéést sikeresnek vagy sikertelennek st sikeresnek vagy sikertelennek 
éérezzrezzüük. k. 

�� A tA táársadalmi rsadalmi óóra szerepera szerepe
�� Az Az ööregedregedéés folyamats folyamatáát nem vizsgt nem vizsgáálhatjuk meg addig, ameddig nem tlhatjuk meg addig, ameddig nem tűűzzüünk ki nk ki 

egyezmegyezméényes korhatnyes korhatáárt, amelyhez ezt az rt, amelyhez ezt az áállapotot hozzllapotot hozzáárendelhetjrendelhetjüük. Az k. Az ööregsregséég g 
esetesetéében ilyen hatben ilyen hatáárkrkőőnek a gazdasnek a gazdasáági aktivitgi aktivitáás megszs megszűűnnéése tekinthetse tekinthetőő. A . A 
nyugdnyugdííjba ljba lééppéés a legts a legtööbb ember szbb ember száámmáára az ra az ééletvitel letvitel éés s ééletstletstíílus alapvetlus alapvetőő
megvmegvááltozltozáássáával jval jáár, r, íígy az gy az ööregedregedéés kezdete ts kezdete téénylegesen knylegesen kööthetthetőő ehhez a ehhez a 
fordulfordulóóponthoz.  ponthoz.  

 



AZ IDAZ IDŐŐSKOR PSZICHISKOR PSZICHIÁÁTRITRIÁÁJA JA 
�� Az Az ööregedregedéés terms terméészetes folyamata vszetes folyamata vááltozltozáásokat okoz sokat okoz 

mind biolmind biolóógiai, mind pszichoszocigiai, mind pszichoszociáális tlis tééren. ren. 
�� Az Az ööregedregedééssel jssel jáárróó pszicholpszicholóógiai vgiai vááltozltozáások:sok:

�� A szemA szeméélyislyiséég vg vááltozltozáása: cssa: csöökken a rugalmasskken a rugalmassáága, nehezebben ga, nehezebben 
alkalmazkodik, a szemalkalmazkodik, a szeméélyislyiséég egyes vong egyes vonáásai marksai markáánsabbnsabbáá
vváálnak.lnak.

�� A kognitA kognitíív funkciv funkcióók vk vááltozltozáása: sa: negatnegatíív:v: lassul a gondolkodlassul a gondolkodáás, a s, a 
rröövidtvidtáávvúú emlemléékezet gyengkezet gyengüül, nehezebb a tanull, nehezebb a tanuláás; s; pozitpozitíív:v:
megfontoltsmegfontoltsáág, szintg, szintééziskziskéészsszséég, bg, böölcsesslcsesséég.g.

�� A szellemi hanyatlA szellemi hanyatláás s nemnem rréésze a normsze a normáális lis ööregedregedéésnek! snek! 
�� Az idAz időős populs populáácicióóban a pszichiban a pszichiáátriai betegstriai betegséégek argek aráánya 13 % nya 13 % 

kköörrüüli. Leggyakoribbak az organikus mentli. Leggyakoribbak az organikus mentáális zavarok: lis zavarok: deldelíírium, rium, 
demencia, demencia, amnesztikusamnesztikus szindrszindróómama. Az id. Az időőskori skori depresszidepresszióó
szintszintéén fontos helyet foglal el, mivel sn fontos helyet foglal el, mivel súúlyosan cslyosan csöökkenti az idkkenti az időős s 
ember funkcionember funkcionáális klis kéépesspessééggéét.  t.  

 
 

AZ IDŐS KOR ÉS A PREVENCIÓ
„A prevenciónak nemcsak gyermek és felnőtt korban, hanem idős korban is jelentős szerepe van.”

A prevenció alapelvei idős korban

Idős korban sok szempontból több haszna van a megelőzésnek, 
mint fiatalabb korban: sikeres megelőzéssel általában súlyosabb 
betegségeket lehet megelőzni, illetve maguk a betegségek is 
súlyosabb formában jelentkeznek.

A prevenció lényege a betegségek, balesetek rizikófaktorainak, a 
betegségek korai, tünetmentes állapotainak szűrésével, illetve a 
krónikus betegségek esetén egyénre szabottan, állapotfelmérés 
után, elfogadott protokolloknak megfelelően tanácsadás az 
életminőség javítása, a szövődmények, a betegségek 
progressziójának, a baleseteknek az elkerülése, a funkcionálisan 
függő állapot kialakulásának megelőzése.

 



A távol-keleti mozgásformák 
hatása, idősebb korban

A keleti filozófia szerint az energiákat, az erőket a 
különböző folyamatokban alapvetően két ellentétes 
tulajdonság jellemzi. 

A két tulajdonságnak a Jin (a domb árnyékos oldala) és a 
Jang (a domb napos oldala) nevet adták. 

A Jin és Jang szorosan összetartozó, egymást kiegészítő 
és feltételező fogalmak. Nincsen Jin Jang nélkül, és nincsen 
Jang Jin nélkül, mint ahogy nincs árnyék fény nélkül. 

A változások a TAO törvényszerűségei szerint zajlanak. A 
TAO a természet rendje, örökös változása, ciklikus 
ismétlődése és harmonikus egysége. Az ember ennek is 
része, és vele elválaszthatatlan egységet alkot. A TAO létét a 
Jin és Jang erők egymással való szüntelen harca és 
egymásba való átalakulása határozza meg.

 
 

A TÁPLÁLKOZÁS SZEREPE AZ ÖREGEDÉS 
PREVENCIÓJÁBAN

Táplálkozástudományi szakértők véleménye 
szerint a mediterrán országok lakosainak 
életszínvonala és élettartama kiugróan magas. Ezt 
a mediterrán országokban élők táplálkozási 
szokásaival és életmódjával hozzák kapcsolatba.

A mediterrán étrend zöldségek, gabonafélék, 
hüve-lyesek gyümölcsök, olívaolaj és sok hal 
egyensúlyán alapul.

Rost: Jellegzetesek a mediterrán étkezésben a növények, 
melyek különböző formákban (gabonák, hüvelye-sek, 
gyümölcsök, zöldségek) vannak jelen. 

Vitaminok: A változatos zöldségeket kínáló mediterrán 
étrend felülmúlja minden vitamin ajánlott napi 
minimumdózisát. 

Olívaolaj: Az olívaolaj ideális arányban tartalmaz 
zsírsavakat az egészséges diétához: 73 százalékban 
egyszeresen telítetlen, 8 százalékban többszörösen 
telítetlen zsírsavakat. Az E-vitamin antioxidáns 
tulajdonsággal bír.

A mediterrán étrend

 



A gyógynövények szerepe az öregedéssel 

járó panaszok prevenciójában és terápiájában

A fitoterápia és a dietetika
hatásterületén számos olyan fűszer- és 
tápláléknövényt ismerünk a 
gyógynövények mellett, amelyek 
kedvező élettani hatását ma már 
tudományos bizonyítékok alapján lehet 
bevonni az időskori változások kedvező 
befolyásolásába.

Geriátriában különösen fontos, hogy 
lehetőség szerint a szervezet saját 
védekező és regenerációs 
mechanizmusát kell serkentsük. 

A gyógynövények kiválóan 
illeszthetők az öregedéssel járó 
betegségek kezelésébe nemcsak a 
széles terápiás indikációk és a jó 
tolerálhatóság, hanem a prevenció 
szempontjából is.

 
 

AZ ÖREGEDÉSI FOLYAMAT 
MÓDOSÍTÁSA

Optimalizálás

A megfelelő feltételek 
megteremtése

Védekezés a külső és 
belső károk ellen

anyag 
energia 
információ

bevitele

az adaptációs 
képességek 
fenntartása

Védekezés a betegségek ellen  
gyógyszerek, az 
immunrendszer és védő 
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.

 



A modellalkotás veszélyei
Semsei: MAD 117, 93-108 (2000)  

 

 



A lehetőségek területeiA lehetőségek területei

�Genetikai meghatározottság
�Életmód

- táplálkozás
- fizikai aktivitás
- szellemi aktivitás

�Gondolkodásmód
�Társadalom

 
 

Az öregedés lassításának tízparancsolataAz öregedés lassításának tízparancsolata

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

 



ŐŐSZSZÜÜLLŐŐ TTÁÁRSADALMAKRSADALMAK
�� Az idAz időőssööddéés azonban nem kizs azonban nem kizáárróólag az unilag az unióó, illetve a fejlett orsz, illetve a fejlett orszáágok gok 

problprobléémmáája, annak ellenja, annak ellenéére, hogy napjainkban globre, hogy napjainkban globáális szinten mlis szinten méég igazak g igazak 
azok a megazok a megáállapllapííttáások, melyek egy demogrsok, melyek egy demográáfiai kettfiai kettéészakadszakadáásrsróól szl szóólnak, lnak, 
hiszen a fejletlen orszhiszen a fejletlen orszáágokban a tgokban a túúlnlnéépesedpesedéés az elss az elsőődlegesen dlegesen 
megoldandmegoldandóó problproblééma, nem az ma, nem az ööregedregedéés.s.

 
 

ŐŐSZSZÜÜLLŐŐ TTÁÁRSADALMAKRSADALMAK

�� ProblProblééma:ma:
�� Az Az azaz ééletkor, amelyben az emberek valletkor, amelyben az emberek valóóban nyugdban nyugdííjba mennek, jelentjba mennek, jelentőősen eltsen eltéér ettr ettőől, l, 

éés az esetek zs az esetek zöömméében jben jóóval az elval az előőíírt nyugdrt nyugdííjkorhatjkorhatáár alatt vanr alatt van..

�� A munkaadA munkaadóók kerk kerüülik az 50 lik az 50 ééven felven felüüliek felvliek felvéételteléét.t.

�� Az idAz időősebb korosztsebb korosztáály kly kéépzpzéésben valsben valóó rréészvszvéételi hajlandteli hajlandóóssáága igen alacsony.ga igen alacsony.

�� A 45 A 45 éév felettiek foglalkoztatv felettiek foglalkoztatáási helyzetsi helyzetéében feltehetben feltehetőőleg az hoz majd leg az hoz majd ááttttöörréést, amikor a st, amikor a 
munkaermunkaerőőpiacon kpiacon kéényszerrnyszerréé vváálik alkalmazlik alkalmazáásuk, s ez az elsuk, s ez az előőreszreszáámmííttáások szerint a sok szerint a 
20102010--es es éévektvektőől kl köövetkezik be.vetkezik be.

�� MegoldMegoldáás:s:
�� 20002000--ben az eurben az euróópai pai áállamllam-- éés korms kormáányfnyfőők elfogadtk elfogadtáák a vk a vááltozltozáás programjs programjáát, azaz a t, azaz a 

Lisszaboni StratLisszaboni Stratéégigiáát. t. 
�� 20012001--ben, az Eurben, az Euróópa Tanpa Tanáács Stockholmban fogalmazta meg azt a ccs Stockholmban fogalmazta meg azt a céélkitlkitűűzzéést, mely st, mely 

szerint az idszerint az időősebbek (55 sebbek (55 -- 64 64 éév kv köözzööttiek) foglalkoztatottsttiek) foglalkoztatottsáági rgi rááttáájjáát a tagorszt a tagorszáágokban gokban 
20102010--ig 50 szig 50 száázalzaléékra kell emelni. kra kell emelni. 

�� A 2001 A 2001 éés 2005 ks 2005 köözzöötti idtti időőszakot vizsgszakot vizsgáálva az adott korosztlva az adott korosztáály foglalkoztatottsly foglalkoztatottsáága ga 
minden tagminden tagáállamban nllamban nőőtt, tt, öösszesssszessééggéében 36,6 szben 36,6 száázalzaléékrkróól 42,5 szl 42,5 száázalzaléékra. Hazkra. Hazáánk az nk az 
utolsutolsóó harmadban talharmadban taláálhatlhatóó (32,8 %), ugyanakkor a n(32,8 %), ugyanakkor a nöövekedvekedéés dinamiks dinamikáája igen erja igen erőőteljes teljes 
volt az utvolt az utóóbbi bbi ööt t éévben (10,9 %), amellyel vben (10,9 %), amellyel „„dobogdobogóós helyets helyet”” foglalunk el az unifoglalunk el az unióóban.ban.

�� JelentJelentőős ks küüllöönbsnbséégek mgek méérhetrhetőőek az egyes tek az egyes táársadalmi csoportok krsadalmi csoportok köözzöött, jellemztt, jellemzőő a na nőők k 
alulfoglalkoztatottsalulfoglalkoztatottsáága, illetve a magasan kvalifikga, illetve a magasan kvalifikááltak sokkal kedvezltak sokkal kedvezőőbb helyzete. bb helyzete. 

�� A jA jóóllééti rendszerek reformja azonban csak abban az esetben lesz sikereti rendszerek reformja azonban csak abban az esetben lesz sikeres, ha szs, ha szééles, les, 
öössztssztáársadalmi konszenzuson alapul, megteremtve egy krsadalmi konszenzuson alapul, megteremtve egy köözzöös politikai akaratot s politikai akaratot éés s 
egyegyüüttmttműűkkööddéést.st.

Társadalompolitikai megoldásokTársadalompolitikai megoldások

 


