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Основні поняття геронтології

Геронтологія

–
(з грец. мови геронтос – старіння і логос –
наука)
– це наука про старість і старіння, що
вивчає процеси старіння із загальнобіологічних позицій, а також досліджує
суть старості та вплив її приходу на людину
і суспільство.

Основні поняття геронтології

Старість – дуже важкий
період в житті людини,
а демографічне старіння
вимагає від суспільства
все більших фінансових
витрат й інших
матеріальних ресурсів на
обслуговування цієї
вікової категорії
населення.

Основні поняття геронтології


Необхідно чітко розрізняти поняття старіння і старість.



Старість –



Старіння –

закономірно наступаючий заключний
період вікового індивідуального розвитку.

Види старіння

це руйнівний процес, що призводить до
зниження фізіологічних функцій організму.

Природне
(фізіологічне,
нормальне)
Сповільнене
(ретардіроване)
Передчасне
(патологічне,
прискорене)

Історія розвитку геронтології як науки
З впевненістю можна сказати, що вчення про старість бере свій початок з моменту
виникнення медицини.
Уже в працях Гіппократа і лікарів його школи виявляються перші описи ознак
старіння і хвороб у старих людей.

Школа Гіппократа вперше
розмежувала хронологічний вік
людини:
•дитинство до 14 років;
•зрілість від 15 до 42 років;
•старість від 43 до 63 р.;
•довголіття від 64 і старше.
Древньогрецький лікар і вчений
Гален ввів поняття "дискразії" – як
феномена старості, що проявляється
у вартості тепла і вологості тканини і
збільшення сухості людського тіла

Історія розвитку геронтології як науки
З іменем англ. філософа і вченого XVI ст. Ф.
Бекона пов’язаний новий напрямок у розвитку
геронтології як науки.

Основоположник американської геронтології –
лікар І. Нашер вважав, що старість є хвороба,
перед якою медицина безсила.
Світове значення російська геронтологічна
школа отримала після відомих досліджень
І. І. Мєчникова, якими він підтвердив гіпотезу
про існування передчасного старіння людини.
Основоположником радянської геронтології
вважають О. О. Богомольця. У 1938 році під
його керівництвом була проведена одна із
перших в світі наукових конференцій,
присвячених проблемам старіння і довголіття.

Зміни у головних системах організму
Скелетна система
Із старінням, кістки поступово втрачають
кальцій.
В
результаті
вони
стають
крихкішими і частіше ламаються, навіть
при незначних ударах.

Мускулатура
У літніх людей типова втрата м'язової
маси,
що
супроводжуються
заміною
м'язової тканини жировими клітинами.
Це приводить до деякої втрати фізичної
сили та швидкості реакції.

Зміни у головних системах організму
Серцево-судинна система

Хвороби серця — найпоширеніша причина
смерті у віці понад 65 років. Із збільшенням
віку, серце людини стає значно уразливішим
до хвороб. Навіть у відсутності певної
хвороби, серце піддається шкідливим змінам
з просуванням віку. Не зважаючи на ці зміни,
за відсутністю хвороби, серце все ще може
відповідати вимогам тіла людини.

Дихальна система

З віком зменшуються як життєва місткість легенів,
та і їхній повний об'єм. У той же час збільшується
пасивний об'єм. Ці зміни є, перш за все,
результатом збільшення жорсткості грудної клітини
та зменшення об'єму м'язів.
Поширеною хворобою легенів у віці понад 45 років
є емфізема, анормальне розтягування легенів з
повітрям.

Зміни у головних системах організму
Травна система

Втрата зубів, яка часто спостерігається людях
похилого віку, скоріше є результатом недбалості,
ніж
старіння.
Хоча із віком зменшується виробництво шлунком
соляної
кислоти
та
травних
ферментів,
ефективність
травлення
знижується
лише
незначно. Головні компоненти, такі як цукор,
білки, вітаміни і мінерали продовжують ефективно
поглинатися,
хоча
спостерігається
невелике
погіршення поглинання жирів.

Шкіра

Головна зміна, що відбувається з віком у
покривній системі людини, тобто шкірі —
поступова
втрата
еластичності,
що
приводить до виникнення зморшок, і
пігментація. На швидкість цих процесів
впливають такі фактори, як дія погодних
умов та фамільні риси.

Зміни у головних системах організму
Нервова система
Структурні зміни мозку в результаті старіння
незначні. Із віком втрачається певна кількість
нейронів, ця втрата досягає 30 % у 90річному
віці.
Проте,
число
нейронів
залишається достатнім, щоб не впливати на
поведінку значно. Через те, що фізіологічна
основа пам'яті все ще невідома, неможливо
передбачити, чи втрата пам'яті є результатом
втрати
нейронів.
При
старінні
більш
ймовірними стають патологічні ситуації, такі
як хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона,
інсульт.

Зміни у головних системах організму
Сенсорна система

Прикладами погіршення сенсорної системи
є деяке зниження гостроти зору розвиток
далекозорості через розслаблення м'язів
кришталика.
Зміни слуху характеризуються зниженням
здатності
відчувати
високі
частоти.
Органи смаку характеризуються втратою
чутливості через відмирання смакових
бруньок. Крім того, сенсорна система
помітно уповільнює відповідь на зовнішні
стимули, та процеси мислення вимагають
більше часу.

Зміни у головних системах організму


Ендокринна система
Хоча історично пропонувалося, що старіння пов'язане із зниженням
виділення таких гормонів, як тироксин, гормони надниркової залози та
гормони
гіпофізу,
зараз
це
вважається
невірним.
Найпомітніше зниження з віком спостерігається у виділенні як чоловічих,
так і жіночих статевих гормонів. Найбільшою зміною в роботі більшості
залоз є, проте, не зниження загального рівня секреції гормонів, а
неможливість або уповільнення регулювання цього рівня. Це має вплив
на зниження імунітету людини та обмежує здатність людини до фізичних
вправ
та
інших
стресових
умов.

Зміни у головних системах організму
Нирки
Ефективність роботи нирок також зменшується з
віком, що проявляється у нижчий концентрації
виводимих шкідливих матералів у сечі.
Це зменшення пов'язане із скороченням кровотоку
через нирки, зменшенням числа нефронів (та
зменшенням гуморальної регуляції.
Регуляторні механізми
Більшість
регуляторних
механізмів
зберігають
можливість підтримувати гомеостаз за умовами
відпочинку навіть серед дуже старих людей. Проте,
будь-які зміни відбуваються повільніше і часто не
досягають достатнього рівня.
Фізичні вправи — один з прикладів фізіологічного
стресу. У невеликих кількостях — це цінний фактор
підтримки об'єму м'язів та ефективності серцевосудинної системи.

Теорії старіння
Теорія Мечникова
Одну з перших, досить обгрунтованих
експериментально наукових теорій висунув
на рубежі XIX і XX віків І. І. Мечников. Однієї
з основних причин старіння він вважав
отруєння організму особливими отрутамитоксинами, продуктами гнилісного розпаду,
що відбувається в кишечнику.
Теорія
Олександра
Олександровича
Богомольця
Він
вважав,
що
старіння
організму
починається саме з сполучної тканини,
своєрідного еластичного скелета організму.
В якості методу боротьби зі старінням він
запропонував активацію функцій сполучної
тканини шляхом обробки її антітеламі.


Теорії старіння

Елеваційна теорія
Гіпоталамус - це одна з найважливіших частин
мозку, адже він регулює дуже багато функцій
організму. Зокрема, саме гіпоталамус відповідає
за сталість процесів внутрішнього середовища
організму.
Теорія існування єдиного регуляторного
організму
Ще на початку 1950-х років відомий вітчизняний
геронтолог В.М. Дільман висунув і обґрунтував
ідею про існування єдиного регуляторного
механізму. За гіпотезою Дільмана, основною
ланкою механізмів як розвитку, так і подальшого
старіння
організму
є
гіпоталамус.
Головна
причина старіння - це вікове зниження чутливості
гіпоталамуса до регуляторних сигналів, що
надходять
від
нервової
системи
і
залоз
внутрішньої секреції.

Теорії старіння
Адаптаційно-регуляторна

теорія
Модель
старіння,
розроблена
видатним
українським фізіологом і геронтологом В.В.
Фролькісом в 1960-70х, заснована на широко
поширене уявлення про те, що старість і смерть
генетично
запрограмовані.

Теорія клітинного апоптозу
Старіння, з точки зору Скулачова, - результат
того, що в організмі гине більше клітин, ніж
народжується, а відмирають функціональні
клітини замінюються сполучною тканиною.
Суть його роботи - пошук методів протидії
руйнуванню
клітинних
структур
вільними
радикалами. На думку вченого, старість - це
хвороба, яку можна і потрібно лікувати,
програму старіння організму можна вивести з
ладу і тим самим вимкнути механізм, який
скорочує наше життя.

Теорії старіння
Теорія вільних радикалів

Практично одночасно висунута Д. Харманом (1956) і
Н.М. Емануелем (1958), вільнорадикальна теорія
пояснює не тільки механізм старіння, а й широке коло
пов'язаних з ним патологічних процесів. Відповідно до
цієї теорії, причиною порушення функціонування клітин
є необхідні для багатьох біохімічних процесів вільні
радикали - активні форми кисню, синтезовані головним
чином в мітохондріях - енергетичних фабриках клітин.

Теломерна теорія

В1961 році американський геронтолог Л. Хейфлик
встановив, що людські фібробласти - клітини шкіри,
здатні до поділу, "в пробірці" можуть ділитися не більше
50 разів. Однак Хейфлік не запропонував ніякого
пояснення цьому явищу. У 1971 А.М. Оловніков,
використовуючи дані про принципи синтезу ДНК в
клітинах, запропонував гіпотезу, за якою "межа
Хейфліка" пояснюється тим, що при кожному клітинному
розподілі хромосоми трохи коротшають - саме в цьому,
згідно теломерної теорії, і полягає старіння клітин.

Теорії старіння

Помилки як причини старіння
Гіпотеза "старіння помилково" була висунута в 1954
американським фізиком
Сциллардом.
Досліджуючи
ефекти впливу радіації на живі організми, він показав,
що дія іонізуючого випромінювання істотно скорочує
термін життя людей і тварин. Під впливом радіації
відбуваються численні мутації в молекулі ДНК і
ініціюються деякі симптоми старіння, такі як сивина або
ракові
пухлини.

Молекулярно-генетична гіпотеза

Гіпотеза, згідно з якою причиною старіння є зміни
генетичного апарату клітини, є однією з найбільш
визнаних в сучасній геронтології.

Теорії старіння
Енергетична гіпотеза
Енергія — основа всього життя. В 1908 году німецький
фізіолог Макс Рубнер опублікував книгу, в якій
стверджував, що «всі тварини досягають фази
закінчення розвитку, після того як використають
однакову кількість енергії на кілограм маси».
Так він заснував гіпотезу про те, що мірилом життєвих
процесів є енергія.

Оновлення старої гіпотези:
Роланд Прінцінгер, продовжує розвивати цю гіпотезу.
Науковець стверджує, що істинний вік живого організму
визначається не прожитими роками, а тим, скільки ним
використано енергії. Чим більше роботи провело тіло,
тим старіше воно з біологічної точки зору. Кожне живе
створіння з’являється з певним запасом енергії. Як тільки
організм народився, починає тікати його біологічний
годинник. І зупиняється лише тоді, коли запас енергії
повністю трансформується в пророблену роботу

.

Цікаві факти про старість
1. ЛЮДИНА ПОЧИНАЄ СТАРІТИ В 27 РОКІВ.
2. СТАРІ ЛЮДИ ЧАСТО ХВОРІЮТЬ.
3.СТАРІ ЛЮДИ ДИХАЮТЬ ПОВІЛЬНІШЕ, НІЖ МОЛОДІ.
4. СТАРІСТЬ НЕ ЗАВЖДИ СУПРОВОДЖУЄТЬСЯ ХВОРОБАМИ.
5. СТАРЕЧЕ СЛАБОУМСТВО ВИНИКАЄ В РЕЗУЛЬТАТІ
БЕЗДІЯЛЬНОСТІ РОЗУМУ.
6. ЗНАННЯ МОВ ПРОДОВЖУЄ МОЛОДІСТЬ.
7. ШКІДЛИВІ ЗВИЧКИ СКОРОЧУЮТЬ ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ.
8. СМІХ ПРОДОВЖУЄ ЖИТТЯ.
9. З ВІКОМ ЗРОСТАННЯ ЛЮДИНИ ЗМЕНШУЄТЬСЯ.
10. ЖІНКИ СТАРІЮТЬ ШВИДШЕ, НІЖ ЧОЛОВІКИ.
11. ОЖИРІННЯ СКОРОЧУЄ ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ.

Найстаріші люди України
Христина Аврамівна Нагорна
1 липня 2016 року потрапила до Національного реєстру
рекордів України як «найстаріша жінка в Україні» — вік 116
років.

Микола Амосов – один з найвідоміших у світі
кардіохірургів, який працював аж до смерті.
Микола Михайлович Амосов – талановитий вчений, видатний
хірург, основоположник біокібернетики в Україні, один із
перших у Радянському Союзі почав проводити операції на
серці. Він першим здійснив протезування мітрального
клапана серця, а на міжнародному рівні він вперше ввів у
вживання
протезування
клапанів
серця,
що
мають
антитромботичні властивості.
93-річний Леонід Станіславський найстарший тенісист
України
«На чемпионатах игроков моего возраста нет ни в Европе, ни
в США. Это несправедливо, потому что приходится
соревноваться с людьми на несколько лет моложе», —
говорить 93-річний Леонід Станіславський із Харкова. Має
звання найстаршого тенісиста в Україні. Займається спортом
більш як 60 років.

Дякуємо за увагу!

