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ALDER: en irreversibel uendelig talrække ?

fra 1…………………….uendeligt...??



Gennemsnitlig levetid



Maksimal levetid..??

281 år, i Hammel



122 år, 5 måneder og 14 dage.

Mm Jeanne Calment
(20. februar 1875 – 4. august 1997)

Maksimal levetidsrekord –
indtil nu…
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Den ældste person i live i dag:

Kane Tanaka

født den 02. januar 1903; bor i
Fukuoka, Japan

Ældste nulevende i Danmark:

Else Rehling, født 10 sept. 1912  



LIVET: et kontinuum men begrænset

Hvor længe bør vi leve ?



Essentiel levetid
Den tid som en art i 
naturlige omgivelser 
behøver for at sikre 

generationernes 
fortsættelse

Charles Darwin 1809-1882



ca. 45 årEssentiel levetid for os: Homo sapiens 



Biologisk set 
begynder

aldringen efter
den essentielle

levetid



Aldring sker i alle dele af 
kroppen

DNA

Celler

Kromosomer

Hjerne
Knogler



FYSISK -
BIOLOGISK 
ALDRING er:

• Fremadskridende 
funktionel nedsættelse,

• Skrøbelighed,

• Større risiko for 
sygdomme, og

• eventuel død



Aldringen af kroppen og sindet følges ikke ad



Alderdommens fordele

• Erfaring

• Visdom

• Medfølelse

• Frihed



Alderdommens fordele kræver samfunds accept

• Erfaring

• Visdom

• Medfølelse

• Frihed



• Mænd og kvinder ældes forskelligt

• Individer ældes forskelligt

• Forskellige dele af kroppen ældes
forskelligt

• Forskellige celletyper ældes
forskelligt

• Individuelle celler ældes forskelligt

• Individuelle DNA-, RNA- og
proteinmolekyler ældes forskelligt

Aldring er individuel og forskelligartet



Vi fødes som kopier, men vi dør som originaler…
- Esther Møller, 1908-2003



Usain Bolt – 26 år, i 2012

Hidekichi Miyazaki- 105 år, i 2015; 
død 23. januar 2019

Nogle af os kan 
blive ved…



Hvad er hemmeligheden bag et langt liv?



Nogle svar fra personer som er blevet over 100 år 

Jeg spiser aldrig kød 

Jeg hader grøntsager; jeg spiser aldrig frugt

Jeg elsker at motionere ude i frisk luft

Jeg hader motion; jeg elsker at være inden døre

Jeg har røget hver dag siden teen-age
årene 
Jeg elsker at drikke stærk alkohol

Jeg har levet i cølibat  hele livet
Jeg har været gift fem gange



Genetik – 25%

Livshistorie og livsstil 
(epigenetik – 75%)

• Prenatale og tidlige barndoms-eksponeringer
• Infektioner og sygdomshistorie
• Ernæring og fysisk aktivitet

• Socialt og mentalt engagement
• Uddannelses- og socio-økonomisk status 

• Opfattelse af egen helbredsstatus

Hvad påvirker vores helbred, alderdom og levetid? 



Der er intet program for 
aldring og død

Naturen har ikke udviklet nogen 
geronto-gener, som alene har til 
formål at forårsage aldring og 

død.

Gerontogener eksisterer ikke



Overlevelsen er under konstant trussel

1: Skader fra ilt (oxygen) og uv-stråler
frie radikaler 

2: Skader fra stofskiftet
(omdannelse af fødevarer) 
sukkerstoffer, syrer 

3: Skader fra biokemiske fejl
modifikationer, forkert foldning af proteiner



Forsvarsmekanismer
opretholdelse og reparation

• dna-reparation
• biokemiske fejl-rettelser
• protein-reparation
• fjernelse af skadede makromolekyler
• antioxidanter
immunsystem, temperaturregulering, sårheling, afgiftning osv.



Men først, en lille PAUSE……..
The Fountain of Youth: af Lucas Cranach the Elder (1546).

Hvad kan man selv gøre?

http://en.wikipedia.org/wiki/Lucas_Cranach_the_Elder


• Blive unge igen?
• Blive gamle, men langsommere?
• Blive gamle, men holde os raske?
• Leve evigt?

Hvad vil vi 
egentlig?

The Fountain of Youth, 1546, Lucas Cranach



En formel for evig ungdom



I formlen for evig ungdom,  E = GMC2, G står for 
gener og gen-netværk

På nuværende tidspunkt kan vi 
ikke lave perfekte gener (G)

1. perfekt reparation af molekylære skader

2. perfekt fjernelse af molekylære skader

3. perfekt fjernelse af skadevoldende stoffer



Biologisk - M

• I cellerne

• Mellem cellerne

• På vævsniveau

• På organ-niveau

• På system-niveau

• Hele kroppen

• Mikrober inde i kroppen

M står for miljø i formlen,  E = GMC2

omgivelserne, som generne virker i 

Socialt – M

• Mentalt

• Gruppe

• Samfund

Globalt – M

• Økosystemet



Opretholde eller forbedre miljøet

• Stykvise erstatninger organer, stamceller osv. 



Fysisk pleje

• Generel hygiejne, tandpleje, søvn

• Kosmetik og cosmeceuticals
(kosmetik med ”medicinsk” effekt)



Opretholde eller forbedre miljøet

• Stykvise erstatninger organer, stamceller osv. 

• Supplering – hormoner, bio-extrakter, anti-
oxidanter, kosttilskud, osv.

• Anden teknologi



HORMESIS

Mild stress
styrker kroppens 
forsvars- og reparations-
mekanismer

S
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41°C, 1 time, 2-gange ugentlig

Mildt varmestress er gavnligt for menneskeceller - HORMESIS



Selvvalgt stress som fremkalder hormesis 
kaldes HORMETINER

motion, varme, bestråling…
• Fysiske hormetiner

• Psykologiske hormetiner
hjernegymnastik, meditation… 

• Ernærings hormetiner
krydderier, lav-kalorie-diæt, faste…



Anvendelse af hormesis på tre grundlæggende 
områder

Fysisk aktivitet

Mentalt-socialt engagement 

Mad



Anvendelse af hormesis for sundhed 

• Fornøjelse  
• Moderation

• Variation



Men hvad er sundhed…???

Sundhed er en tilstand af fuldstændig fysisk, 
mental og social velbefindende og ikke blot 
fravær af sygdom eller svækkelse 



Den ideelle definition af sundhed: 

ABSOLUT fysisk og mental uafhængighed i 
almindelig daglig livsførelse (ADL).

Praktisk definition af sundhed: 

TILSTRÆKKELIG fysisk og mental uafhængighed i 
almindelig daglig livsførelse (ADL).

“Livskvaliteten" er uafhængig af helbredstilstanden – den er subjektiv 

Det er der ingen, der har…

Dette kan man lære og forbedre med hjælpemidler…



At leve og rumme mange aldre uafhængigt af tal …

website: sureshrattan.com


