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Pinus longaeva (Bristlecone pine) ~5000 years 

Urticina felina (Dahlia anemone) Non ageing 







V času, ki ga živimo, se v razvitih družbah strahu
pred smrtjo telesa počasi umika strah, da bo v 
globoki starosti naše telo preživelo svoje
možgane.





STARANJE MOŽGANOV

1. zmanjšanje možganskega tkiva (atrofija)

2. manj povezav med možganskimi celicami v sivini
in oslabelo ‘izolacijo’ možganskih poti v belini

3. oslabljena prekrvavitev

4. znižanje nivoja kemičnih prenašalcev

5. hormonske spremembe: 

6. kopičenje škodljivih beljakovin, ki jih s starostjo
oslabeli možganski mehanizmi ne morejo več
odstraniti



ZMANJŠANJE MOŽGANSKEGA TKIVA 
(ATROFIJA)

• po 40 letu vsakih 10 let izgubimo 5% možganskega
volumna

• najbolj so prizadeti predeli, ki omogočajo hitro in 
dinamično miselno aktivnost (prefrontalna skorja), 
priklic podatkov in učinkovito vkodiranje novega
znanja (prefrontalna skorja in hipokampus)

• pri moških bolj prizadeti frontalni predeli, pri
ženskah pa hipokampus





MANJ POVEZAV MED MOŽGANSKIMI 
CELICAMI V SIVINI IN OSLABELO 

‘IZOLACIJO’ MOŽGANSKIH POTI V BELINI

• počasnejša miselna aktivnost

• počasnejša bolj okorna motorika

• slabše zaznavanje dražljajev



MOŽGANSKE CELICE - NEVRONI



OSLABLJENA PREKRVAVITEV IN BOLJ 
KRHKO ŽILJE

Povečano tveganje:

• za demenco

• za možgansko kap

• za sladkorno bolezen

• za zvišan krvni pritisk



ZNIŽANJE NIVOJA KEMIČNIH 
PRENAŠALCEV 

• dopamin
– gibanje in miselne funkcije
– se prične zniževati že v zgodnji odrasli dobi in se vsako

desetletje zniža za 10%

• serotonin
– motnje razpoloženja

• acetilholin
– motnje spomina

• noradrenalin 
– motnje pozornosti



HORMONSKE SPREMEMBE 

Do kognitivnih motenj lahko privede: 

• padec estrogena v menopavzi (pri ženskah je 
Alzheimerjeva demenca bolj pogosta)

• znižanje nivoja rastnega hormona



KOPIČENJE ŠKODLJIVIH BELJAKOVIN 



STAROST

manj gibljivi

oslabljen vid in sluh

miselna (kognitivna) upočasnitev



SPOMIN

• Z leti oslabi predvsem epizodični spomin

• Semantični se od srednjih let v starost najprej krepi, v 
pozni starosti pa upada.

• Pri 70 letih po 30 minutah prikličemo v primerjavi z 18-
letnikom prosto (brez namigov) le še 75 % podatkov, ki
jih vsebuje določena zgodba. 

• Možgansko slikanje pokaže, da se pri priklicu spominov
starejšim aktivirajo dosti širši predeli možganov kot v 
mladosti



POZORNOST

• zlasti, ko je potrebno hitro preklapljanje z ene
naloge na drugo (‘multitasking’);



GOVOR IN JEZIK

• se skozi desetletja presenetljivo dobro
ohranjata;  

• izjema: po 70 letu hitro upada sposobnost
priklica določenih imen oseb, predmetov ali
dogodkov. Dostikrat jih ima starostnik ‘na
koncu jezika’ (angl. ‘tip of the tongue’);



VIDNA ZAZNAVA

• bolj kompleksnih, zlasti prostorskih razmerij
(kar npr. lahko bistveno vpliva na sposobnost
vožnje).



JE V PROCESIH STARANJA  MOŽGANOV 
KAKO OPTIMISTIČNO SPOROČILO?

• motnje niso neizogibne - 20% preiskovancev pri 70h letih reši
kognitivne naloge tako uspešno kot povprečen dvajsetletnik. 

• starejši, ki se starajo ‘super uspešno’ (angl. ‘super-agers’) 

• srečnejši vsakdan, kjer se stres umika umirjenosti

• nad grenkimi prevladajo prijetni spomini

• prevalenca depresije najvišja med 25 - 45 letom; pol nižja pri
zdravih starejših, a neodvisnih ljudeh.

• kognitivne sposobnosti, ki so s starostjo manj prizadete (govor, 
jezik, splošna izobrazba, aritmetika) lahko v bistveno
nadgradimo.

• posebej uspešni so zdravi starostniki tam, kjer je potreben
preplet kognitivnega, emocionalnega in socialnega - MODROST



JE V PROCESIH STARANJA  MOŽGANOV 
KAKO OPTIMISTIČNO SPOROČILO?

• ‘Skrivnost’ zdravih starajočih možganov

• ‘dobri’ geni

• epigeneza

• neogeneza

• nevroplastičnost



OSTANIMO MLADI



OSTANI MIREN



STRES



KOSILO V PIRANU





RAZMIŠLJAJ 



….UČI SE TUJEGA JEZIKA 



TEK NA LJUBLJANSKEM MARATONU 



VESLANJE NA  BLEDU



SPREHOD



… S PRIJATELJI



‘AGEIZEM’

• S starostjo povezani predsodki, diskriminacija in 
stereotipi (ageizem)

• 60% Kanadčanov starejših od 66 let, je poročalo o 
različnih oblikah diskriminacije,  ki so jo doživeli zaradi
svoje starosti

• Najbolj pogosto se javlja
– izolacija, ignoriranje, obravnava kot da je starostnik

neviden (41%) 
– vzbujanje občutka, da ne morejo v skupnosti ničesar

prispevati (38%) 
– da so nesposobni (27%)

• V starosti tudi zdravstveni delavci zelo pogosto
odpravijo tožbe starejšega kot “neizbežni del staranja”



‘AGEIZEM’

Družba mora

• tovrstno diskriminacijo odkriti in jo jasno zavrniti
• poiskati mora tehnološke rešitve, da bodo starejši čim

manj odvisni
• uvesti razkrivanje ageizma v izobraževalne kurikulume; 
• humano in finančno ustrezno organizirati socialne in 

zdravstvene programe
• politično začrtati akcijske načrte za dostojno in 

ustvarjalno starost 
• graditi ‘pametna’ in starostniku prijazna mesta; 
• biti posebej pozoren na zlorabo starostnika



‘SUPER-STARANJE’



‘SUPER-STARANJE’



KAKO DOLGO? JEANNE CALMENT 
(1875-1997)



JUTRI BIONSKEGA ČLOVEKA

• Nanotehnologija…

• Vmesniki med možgani in okolji…

• Možganski vsadki…

• Shranjevanje informacij izven možganov…

…med močjo znanosti in odgovornostjo etike...


