
ALDRING
Aldring starter i mors liv og er resultat av et komplekst samspill
mellom genetikk og miljø.
Cellene ødelegges allerede fra tidlig alder. Den ideelle cellen er en svært ung celle.
Vi har to aldre; kronologisk og biologisk. Den kronologiske avgjøres av kalenderen.
Den biologiske sier noe om hvor fort kroppen eldes og består av to ulike prosesser:

– Slitasje.
– Programmert deaktivering av hormonsystemet.

Pga. usunn livsstil eldes mange raskere enn nødvendig.
Programmert deaktivering kan til en viss grad utsettes med trening og sunt kosthold.
Aldring fører til endel godt synlige og endel mindre synlige tegn, f.eks. at:

– Beinmassen blir sprøere.
– Blodtrykket øker, (bl.a. fordi karveggene blir stivere.)
– Håret blir gråere.
– Hjertemuskelen blir større og stivere slik at blodet pumpes dårligere rundt.
– Huden blir tynnere.
– Hørselen blir skralere.
– Hvilepulsen øker. Hjertet slår 20 flere slag i minuttet hos en sekstiåring enn hos
enn tyveåring.
– Hjernen blir litt tregere for hvert år som går. Den krymper med 5% pr. tiår etter
førti. Hukommelse og logisk evne blir dårligere og følelsene mer før-siviliserte.
Dette kan ha en stor betydning for hvem vi er.
Det er naturlig å bli glemsom ift. navn og steder etter seksti.
– Kommunikasjonen mellom cellene blir dårligere.
– Læring blir tregere. Gammel lærdom sitter, men å lære noe nytt blir vanskelig.
– Pusten blir dårligere pga. at brystkassen og muskulaturen blir stivere.
– Rynker. Huden blir mindre elastisk.
– Synet blir dårligere. Linsen i øyet blir stivere slik at en blir langsynt og får
dårligere evne til å skifte fokus.
– Tap av elastisitet i organer.

Aldring gjør at man blir mer utsatt for sykdom. Som regel er det en eller flere
sykdomstilstander som gjør at man til slutt dør.
Dyr i fangenskap som får riktig ernæring kan leve mye lenger enn i fri natur.
Det en biologisk grense for ulike arter; F.eks. hunder blir ikke over 20 år.
150 000 mennesker dør hver dag. Og de har trolig vært syke i 10-15 år før de døde.
Kroppens aldringshastighet er direkte proporsjonal med insulinresistens.
Telomerlengden i hvite blodceller har vist seg å henge sammen med aldring i mange forskjellige organer, som
hjertet, muskler, bein og blodårer.
KOSTHOLD
Kostholdet har betydning for bl.a. hjerte, lungekapasitet, skjellett og vekt.
Anti-aging tiltak som har dokumentert effekt er: fysisk aktivitet og kalorirestriksjon.
Begrenset kalori-inntak øker livslengden til de fleste arter.
Beinkraft kan myke opp rynker, hjelpe mot et kranglete kne, dårlig rygg, osteoporose, puslete muskelmasse eller
trasig mage.
Diabetes type 2 skyldes ofte dårlig kosthold.
Karotenoider kan beskytte mot aldring. Finnes bl.a. i spinat og tomat.
HORMONTILSKUDD
Aldring kan trolig bremses med hormontilskudd, som f.eks. melatonin.
Melatonin er et hormon som styrer bl.a. soving, pubertet, aldring og død.

26.12.2018. Nils Martin Aslaksen.

Jeg vil gjerne bli
kronologisk gammel, 
– men jeg vil at cellene
skal være biologisk unge.

Man bør ikke bli en
gammel vriompeis, 
men holde fred med sine
omgivelser.

For å finne ut hvor død
man er kan en ganske
enkelt sette et %-tegn bak
alderen.

Hjerneaktivitet tærer på
hårrøttene innenfra.
Det er grunnen til at
menn ofte mister håret
med alderen, mens
kvinner ikke gjør det.

Man får ikke evig liv av å
råtne i en kiste eller å la
seg kremere.  
[Transhumanist]

Eldre har det godt i
Norge; 
– helt til de blir satt
under offentlig-
forvaltning;
da inndras over 80% av
trygden.



HISTORIKK
I tidligere tider døde mennesker i 35-årsalderen pga. en eller annen infeksjon.
Antibiotika og vaksiner har nesten tredoblet levetiden. Nå lever man lenger som gamle.
For over 150 tusen år siden. Alle jordens kvinner stammer fra en enkelt kvinne som levde i Afrika.
For over 60 tusen år siden. Alle jordens menn stammer fra en enkelt mann som levde i Afrika.
1499. Kuskjellet «Ming» ble født, og funnet utenfor Island i 2006. Det er verdens eldste vevsdyr, 507 år gammel.
1903. Gjennomsnittlig levealder i Norge var 58/55 år for jenter/gutter.
1936. Alderstrygdloven.
Den 18.04.1955. Albert Einstein døde på Princeton Hospital i USA i en alder av 76 år.
1988. Det ble vist at rundormer kan få doblet livslengden ved en ørliten endring av avestoffet.
1990. Kina hadde forventet levealder på 66,8/70,5 år for gutter/jenter.
August 1997. Verdens eldste person, den franske kvinnen Jeanne Calment (� 1875), døde 122 år og 164 dager
gammel. Ingen har siden nådd så høy alder.
1998. Island hadde verdens høyeste levealder for menn med 77,9 år. 
Japans forventete levealder var 77,1/84 år for gutter/jenter.
2000. Forventet levealder var 76/81,4 år for gutter/jenter.
Russland hadde forventet levealder 59/72 år for gutter/jenter. (Merk stor forskjell.)
Japan hadde verdens høyeste forventete levealder for kvinner, med 84 år.
2012. I Russland var forventet levealder 66,5 år. (60,1/73,2 år for menn/kvinner.)
Forventet levealder i USA var 78,5 år. Forventet levealder i EU var 79,8 år.
2012. Verdens eldste far ble den pensjonerte indiske bonden Ramjit Raghav fra Kharkoda 96 år gammel da hans
andre sønn, Ranjeet, kom til verden. Han er bosatt sammen med kona Shakuntula Devi (54) i staten Haryana i
nordlige India.
04.12.2012. Verdens eldste person, Besse Cooper (� 26.08.1896), døde 116 år og 100 dager gammel. 
12.06.2013. Verdens eldste person, japanske Jiroemon Kimura (� 19.04.1897), døde 116 år og 54 dager gammel. 
01.04.2015. Verdens eldste person, Misao Okawa (� 05.03.1898), døde 117 år og 27 dager gammel. 
06.04.2015. Verdens eldste person Gertrude Weaver (� 04.07.1898), døde 116 år og 276 dager gammel. 
12.05.2016. Verdens eldste person Susannah Mushatt Jones (� 06.07.1899), døde 116 år og 311 dager gammel. 
15.04.2017. Verdens eldste person italienske Emma Morano-Martinuzzi (� 29.11.1899) døde 117 år og 137 dager
gammel. 
15.09.2017. Verdens eldste person Violet Brown (� 10.03.1900) fra Jamaica, døde 117 år og 189 dager gammel. 
15.12.2017. Verdens eldste person Ana María Vela Rubio (� 29.10.1901), døde 116 år og 47 dager.
2017. Forventet levealder var 80,9/84,3 for gutter/jenter.
Gjennomsnittsalder ved død var 76,5/82,2 år for menn/kvinner.
21.04.2018. Verdens eldste person Nabi Tajima (� 04.08.1900) fra Kyushu i Japan, døde 117 år og 260 dager
gammel. 
06.07.2018. Verdens eldste person Giuseppina Projetto (� 30.05.1902), døde 116 år og 37 dager. 
22.07.2018. Verdens eldste person Chiyo Miyako (� 02.05.1901), døde 117 år og 81 dager gammel.
Siden 1997 har gjennomsnittlig levealder økt med over fire år, men rekorden er enda ikke slått. 
Nordmenn har en av verdens høyeste forventet levealder. 
Trolig har menneskene en programmert lengste levetid på rundt hundre år, men med stor individuell variasjon.
Færre dør av sykdom tidligere i livet, slik at flere kan nå opp til sitt «biologiske potensiale». 
Alderspensjon koster over 88 milliarder kr.
2100. Gjennomsnittlig levealder kan komme opp i 110 år.
(Fordi benskjørhet, infarkt, diabetes, alzheimer, muskelsvinn, kreft og andre alderdomssykdommer, blir utryddet
ved å forhindre degenerativ alderdom.)
Å doble menneskers produktive levealder er det samme som å doble produktiviteten, og dermed også rikdommen.
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