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Oversigtsartiklen er skrevet
på basis af forfatterens forelæs-
ning ved professoratseminaret
den 3. december 1998 i anled-
ning af udnævnelsen til forsk-
ningsprofessor i aldringsforsk-
ning, som led i en serie, der
bringes for at belyse aktive
frontlinjeforskningsområder i
Danmark.

Alder og køn er blandt de mest
grundlæggende egenskaber ved et men-
neske; næsten enhver beskrivelse af en
ukendt person vil indledningsvis nævne
disse to karakteristika. I dagligdagen
møder man ofte et ambivalent forhold
til høj alder, hvilket bl.a. afspejles i ud-
tryk som »Every man desires to live
long, but no man would be old« (Jonat-
han Swift). Dette ambivalente forhold
har  sin parallel i natur- og lægevidens-
kaben: På den ene side kan man ikke fo-
restille sig et studium af mennesker,
hvor deltagernes alder ikke tages i be-
tragtning, da alderen har en markant
indflydelse på næsten alle parametre i
denne videnskab. På den anden side har
aldringsforskningen per se haft ringe
bevågenhed indtil for få år siden. I Dan-
mark skal Odense Universitet anerken-
des for at være blandt dem, der så den

meget store teoretiske og praktiske be-
tydning af aldringsforskning, og for at
universitetet derefter var villig til at sat-
se målbevidst på aldringsforskning,
bl.a. med oprettelse af et forskningspro-
fessorat.

Aldringsteorier
Der er mere end 300 teorier om bag-

grunden for aldringsprocessen (1, 2).
Dette afspejler nok hovedsagelig to
ting: At aldringsprocessen er meget
kompleks, samt at der kun eksisterer få
data. En stor del af disse mange teorier
kan imidlertid grupperes inden for tre
hovedteorier: slitage (wear and tear),
biologisk klokke samt mutationsakku-
mulation.

Slitageteorien er en simpel forklar-
ing på variationen i aldringsprocessen:
Aldring er bestemt af den slitage og de
skader, der opstår gennem livet, og dis-
se vil være forskellige fra person til per-
son. Hvad ophavsmændene til de
mange varianter af slitageteorien er ue-
nige om, er hvilken del af organismen
(immunforsvaret, DNA-reparations-
systemerne, cellemembranerne etc.),
der er den mest afgørende komponent i
aldringsprocessen.

Teorier om eksistensen af en biolo-
gisk klokke, der er sat fra livets begyn-
delse, har fået fornyet opmærksomhed i
de senere år. Det er velkendt, at fibro-
blaster in vitro kun kan undergå et vist
antal celledelinger. En række fund tyder
nu på, at længden af telomererne på kro-
mosomernes ender spiller en rolle for
antallet af potentielle celledelinger og
dermed aldring. Imidlertid kan man
ikke genfinde nogen tegn på en klokke-
funktion, når man går fra celleniveau til
populationsniveau (3).

Mutationsakkumulationsteorien ba-
serer sig på evolutionsteori. Ifølge den-
ne vil aldring hovedsagelig være
bestemt af mutationer ophobet gennem
menneskets evolution, fordi der ikke
har været selektion mod mutationer
med effekt efter den reproduktive alder.
Et eksempel: Hvis en mutation i forhi-
storisk tid var skadelig for helbredet al-
lerede fra en ung alder, var det usand-
synligt, at bæreren af denne mutation
var i stand til at sætte afkom i verden og
tillige sørge for børnene, til de kunne
klare sig selv – med andre ord, en muta-
tion med effekt tidligt i livet ville ikke
leve længe, den ville blive selekteret
bort. Hvis det derimod var en mutation

med skadelig effekt sent i livet (fx øget
demensrisiko), så ville mutationen ikke
forhindre bæreren i at sætte levedygtigt
afkom i verden – med andre ord, en mu-
tation med effekt sent i livet vil ikke bli-
ve selekteret bort. Imidlertid er mortali-
tetsdata for de allerældste ikke i ove-
rensstemmelse med hypotesen (3).

Denne korte gennemgang af tre af de
mest prominente aldringsteorier illu-
strerer spændvidden: Nogle teorier til-
skriver miljøet den afgørende rolle i
aldringsprocessen, mens andre frem-
hæver genetiske faktorer som grundla-
get for aldringsprocessen. I et sådant
scenario – med få konkrete holdepunk-
ter angående en meget kompleks egens-
kab (aldring) – er det klassiske tvilling-
studie et særdeles godt redskab til at få
et første indblik i den relative indflydel-
se af genetiske og miljømæssige fakto-
rers betydning.

Tvillingstudier
Det klassiske tvillingstudium er ba-

seret på, at der forekommer to slags tvil-
lingpar: Monozygote, som deler alle de-
res gener (Fig. 1), og dizygote, som i
gennemsnit deler halvdelen af deres ge-
ner (som almindelige søskende). En
større grad af lighed mellem monozy-
gote end blandt dizygote tvillinger til-
skrives denne større grad af genfælles-
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Figur 1. Enæggede tvillinger født
omkring år 1900.
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skab mellem monozygote. Danmark har
helt usædvanligt gode muligheder for at
foretage tvillingstudier angående ald-
ring og aldersrelaterede sygdomme, da
det danske tvillingregister er popula-
tionsbaseret og dækker mere end et år-
hundrede (1870-1982) (4). Hertil kom-
mer, at alle danske tvillinger, som er
mere end 70 år gamle (godt 4.000 indi-
vider), hvert andet år bliver tilbudt at
deltage i en undersøgelse i deres hjem,
der foruden et traditionelt helbredsrela-
teret interview omfatter en række ob-
jektive og kognitive test samt DNA-
prøvetagning (5). Disse studier komple-
menteres af et tilsvarende studium af
alle, der er født i Danmark i 1905, og
disses ældre søskende (i alt ca. 2.500 in-
divider) samt af 100-årige i Danmark –
alle studier udgående fra Odense Uni-
versitet (6).

Det mest konkrete mål inden for ald-
ringsforskningen er livslængde. Studier
af mere end 2.800 tvillingpar født i pe-
rioden 1870-1900 viste, at for disse ko-
horter kunne ca. en fjerdedel af varia-
tionen i livslængde forklares med gene-
tiske faktorer, mens den resterende del
kunne tilskrives miljømæssige faktorer
(7, 8). Danske tvillingstudier af gene-

relle helbredsmål, såsom selvrapporte-
ret helbred og antal hospitalsophold, ty-
der på, at også ca. en fjerdedel af varia-
tionen i disse mål kan forklares med ge-
netiske faktorer, mens omkring en tred-
jedel af variationen i fysisk formåen kan
tilskrives genetiske faktorer (5). Studier
af depressionssymptomer, som fore-
kommer med stigende prævalens med
alderen, tyder på, at også depres-
sionssymptomatologi i nogen grad kan
tilskrives genetiske faktorer (9).

Disse danske resultater er i overens-
stemmelse med svenske og amerikans-
ke tvillingstudier, der ligeledes  finder
belæg for, at både miljømæssige og ge-
netiske faktorer har betydning for ald-
ringsprocessen og livslængden. Derfor
bør aldringsstudier, når det er muligt,
inkludere oplysninger om både mil-
jømæssige og genetiske faktorer.

Miljømæssige faktorer af
betydning for aldring
Kendte faktorer
En række publikationer i de senere år

har demonstreret den afgørende rolle,
miljømæssige faktorer har for ald-
ringsprocessen. Vaupel et al (10) har på
basis af demografiske data fra mere end
25 industrialiserede lande vist et mar-
kant fald i ældredødeligheden i løbet af
få årtier: Den årlige dødelighed for 80-
89-årige er i dag kun det halve af, hvad
den var i 1950’erne (Fig. 2). En sådan
dramatisk ændring i løbet af få år i en
meget stabil befolkning kan kun tilskri-

ves ændring i miljømæssige faktorer.
Amerikanske studier har endvidere vist,
at ældre ikke blot lever længere, men at
de også lever længere uden tab af fær-
digheder (11).

Men hvilke miljømæssige faktorer,
der har indflydelse på aldringsproces-
sen, er mindre klart. Der er ikke tvivl
om, at en række faktorer tilknyttet so-
cio-økonomiske forhold, såsom er-
næring, bolig og arbejdsbelastning, har
haft betydning for den bedre overlevel-
se blandt nutidens ældre. Ligeledes må
den bedre og mere aktive medicinske
behandling af ældre tilskrives sin del af
æren. Endelig er der de kendte risiko-
faktorer: Rygning og alkoholmisbrug,
hvoraf rygning netop i Danmark for-
mentlig i de kommende år vil bevirke en
stagnation i reduktionen af mortalitets-
raten blandt de ældste (12) – et forhold
som allerede kan anes i Fig. 2. Der er
imidlertid fortsat blandt personer med
samme socio-økonomiske forhold og
livsstil en meget stor variation i ald-
ringsprocessen. Gennem de senere år
har begivenheder tidligt i livet været i
søgelyset som årsager til forskelle i ald-
ringsprocessen og aldersrelateret mor-
biditet; især intrauterine forhold og re-
produktionshistorie har påkaldt sig stor
opmærksomhed.

Intrauterine forhold og aldring
»Programmeringshypotesen« er ba-

seret på den iagttagelse, at personer
med lav fødselsvægt har øgede mortali-
tetsrater gennem voksenlivet på grund
af en øget forekomst af hjerte-kar-syg-
domme, NIDDM og en række andre
sygdomme. Hypotesen angiver den int-
rauterine ernæring som årsag til både
den lave fødselsvægt og den senere øge-
de morbiditet og mortalitet, og på den-
ne baggrund lanceres i øjeblikket en
række stærke budskaber angående be-
tydningen af gravides ernæring for
fosterets senere helbred (13-14). Det er
imidlertid ikke vanskeligt at pege på en
række andre faktorer, som er associeret
både med lav fødselsvægt og morbidi-
tet/mortalitet i voksenlivet (15). Den
mest oplagte årsag til sammenhængen
mellem fødselsvægt og senere morbidi-
tet synes at være faktorer associeret
med socio-økonomiske forhold: Det er
velkendt, at dårlige socio-økonomiske
forhold for moderen er associeret med
både lav fødselsvægt og barnets senere
helbredstilstand. I nogle studier har det
været muligt i nogen grad at kontrollere
for socio-økonomiske forhold, uden at
dette har påvirket sammenhængen.
Omvendt har meget store studier af
fostre, der har oplevet ekstreme er-
næringsforhold intrauterint, såsom tvil-
linger og børn født under hungersnød,
ikke kunnet vise nogen virkning på
mortalitetsrater i voksenlivet (16-18).
Endelig må det understreges, at betyd-
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Figur 2. Dødsrater for kvinder i alderen
80-89 år i perioden 1950-1995 for en
række industrialiserede lande. Japan
(stiplet sort), Danmark (rød), Frankrig
(mørkeblå), Sverige (grøn), Island (grå),
USA (lyseblå), USA – hvide (brun). De
amerikanske data er muligvis behæftet
med fejl, især i 1960’erne. Modificeret
efter ref. 10.



ningen af genetiske faktorer for sam-
menhængen mellem lav fødselsvægt og
senere morbiditet/mortalitet ikke har
været undersøgt. Vigtigheden af dette
illustreres af et nyligt studium, der viser,
at insulingenet påvirker fostervæksten
(19). Kun ganske få gener, som potenti-
elt kunne påvirke både fostervækst og
senere helbred, er undersøgt. Der synes
således at være et stort potentiale for ge-
netisk confounding i sammenhængen
mellem fødselsvægt og senere morbidi-
tet/mortalitet, som kræver klarlægning,
før der lanceres flere stærke budskaber
om betydningen af gravides ernæring
for fosterets senere helbred.

Reproduktion og aldring
Sammenhængen mellem reproduk-

tion og mortalitet er studeret i en række
dyremodeller, og der er ingen tvivl om,
at der er en cost of reproduction (øget
reproduktion betyder øget mortalitet).
Det har været svært at studere, om et
tilsvarende fænomen gør sig gældende
blandt mennesker, da der har været en
association mellem socio-økonomiske
forhold og antal børn, som det er svært
at kontrollere for. Et nyligt studium af
den engelske adel gennem de sidste år-
hundreder tyder på, at også for mennes-
ker er reproduktion associeret med øget
mortalitet – også den mortalitet, der
ikke ligger i umiddelbar tilknytning til
fødslen (20). Studier af danske tvilling-
er har endvidere vist, at for kvinder født
i begyndelsen af dette århundrede var
antallet af tænder sidst i livet associeret
med det antal børn, kvinden havde fået
(0,8 tand mindre for hvert barn, kvinden
havde fået, hvis kvinden ikke var fra de
højeste socialklasser, hvilket svarer no-
genlunde til den gamle talemåde »Et
barn, en tand«). Der var ingen tilsvaren-
de sammenhæng for mænd, hvilket ty-
der på, at sammenhængen mellem antal
børn og antal tænder sidst i livet for
kvinder er betinget af biologiske og
ikke sociale faktorer (21).

Genetiske faktorer af
betydning for aldring 
Kendte faktorer
En lang række genetisk betingede

syndromer, som påvirker aldringspro-
cessen og livslængden, er beskrevet. Et
af de mest interessante er det autosoma-
le recessive Werners syndrom, som
skyldes en mutation i et DNA-helicase
gen. Dette syndrom er karakteriseret
ved præmatur aldring; patienterne har
således ofte allerede i 20-30-års alderen
katarakt, gråt hår, hudforandringer og
svær arteriosklerose, og de dør sædvan-
ligvis før 50-års-alderen (22). Sådanne
præmature aldringsmutationer er imid-
lertid sjældne og kan derfor kun forkla-
re en meget lille del af variationen i ald-
ringsprocessen og livslængden.

Der kendes endvidere en række

andre gener – som ikke er af typen »ét
gen-én sygdom« – men som gennem
deres association med sygdomme på-
virker aldringsprocessen og livslæng-
den. Apolipoprotein E-genet er uden
tvivl det bedst dokumenterede af denne
type: E4-allelet har i talrige studier vist
sig at være forbundet med en øget risi-
ko for hjerte-kar-sygdomme og demens
samt øget mortalitet (23). Yderligere er
E4-allelet relativt hyppigt (ca. 30% af
alle danskere bærer allelet), men allige-
vel kan det kun forklare omkring 1% af
variationen i livslængde (1).

Inden for aldringsforskningen er der
en tiltagende interesse for studier af så-
danne hyppige genvarianter med mode-
rat effekt, da disse kan have stor betyd-
ning på populationsniveau. En række
kandidat-gener har været undersøgt,
men kun apolipoprotein-E-studier har
givet konsistente resultater. En af grun-
dene til den indtil nu begrænsede succes
er sikkert, at de traditionelle familieba-
serede metoder til identifikation af ge-
ner ofte er vanskeligt gennemførlige in-
den for aldringsforskningen. Dette har
været medvirkende til en udvikling af
nye metoder til identifikation af gener
med betydning for aldring og livslæng-
de. Studier af ændring af allelhyppighe-
der med alderen og undersøgelser, der
omfatter søskendepar, er lovende de-
sign.

Hvilke alleler dør ud med alderen?
Hvis man ikke vidste, at mænd har

en næsten dobbelt så stor dødelighed
som kvinder hele livet igennem, kan
man forvisse sig om det ved et
tværsnitsstudie: Ved fødslen er
dreng:pige-ratioen ca. 1:1, i 85-års-al-
deren er mand:kvinde-ratioen ca. 1:2,
og i gruppen over 95 år er ratioen 1:4.
Mænd dør ud hurtigere end kvinder! På
lignende vis kan man ved hjælp af et
tværsnitsstudium af allelfrekvenser i
forskellige aldersgrupper studere, hvil-
ke alleler der er forbundet med øget
mortalitet. En simpel sammenligning af
allelfrekvenser i forskellige aldre er dog
sårbar over for en række forhold. De-
mografiske metoder, som kan tage høj-
de for en del af disse problemer, er un-
der udvikling (24).

Identifikation af gener ved hjælp af
tvillingstudier

Traditionelt anvendes tvillingstudier
ikke til identifikation af konkrete gener,
men til at estimere den overordnede ge-
netiske indflydelse på variationen i en
given egenskab. Imidlertid kan man ud-
nytte, at dizygote tvillinger – genetisk
set – blot er aldersmatchede søskende.
Et design, der er blevet tiltagende po-
pulært til identifikation af gener, er det
såkaldte affected sib pair study.  Dette
design har en række logistiske fordele,
og princippet er meget simpelt: Hvis to
søskende (inklusive dizygote tvillinger)

er konkordante for en given egenskab,
vil de hyppigere end forventet (ud fra
Mendels 2. lov) dele alleler, der er asso-
cieret med denne egenskab. Metoden
kan udvides til at omfatte meget diskor-
dante par, og egenskaben kan både være
kontinuert (fx livslængde) eller diko-
tom (fx demens).

Gen-miljø-interaktion
og aldring
Der er næppe tvivl om, at forståelsen

af aldringsprocessen og variationen i
livslængden skal findes i samspillet
mellem gener og miljø. Udviklingen in-
den for bioteknologi, hvor man nu ved
hjælp af kindskrab eller ganske få
bloddråber på et filterkort kan bestem-
me hundredvis af genotyper, har gjort
sådanne studier mulige. Men det bliver
en vanskelig opgave at vælge, hvilke
blandt de 50.000-100.000 gener og
hvilke ekspositioner gennem et langt liv
der skal fokuseres på.

Der vil formentlig være brug for en
betydelig indkredsning af genetiske og
miljømæssige faktorer, før samspillet
kan studeres. Her kan monozygote tvil-
linger, som er diskordante for en given
egenskab, være anvendelige, da de gi-
ver mulighed for at studere effekten af
miljømæssige faktorer i et design, hvor
der er kontrolleret for de genetiske fak-
torer.

Et andet område, hvor tvillingforsk-
ningen kan bidrage til en indkredsning,
er via studier af kønsforskelle. Det er
velkendt, at blandt ældre har kvinder en
større morbiditet og funktionsnedsæt-
telse end mænd, men de har en betyde-
ligt lavere mortalitet! Longitudinelle
tvillingstudier kan belyse, om denne
forskel skyldes genetiske eller mil-
jømæssige forskelle mellem mænd og
kvinder.

Hvad fører
aldringsforskningen til?
Som nævnt indledningsvis er et af de

mest bemærkelsesværdige aspekter ved
aldring, at den er så forskellig fra person
til person. Hvis vi i fremtiden kan få en
bedre forståelse af, hvorfor nogle mister
færdigheder (eller livet) tidligt, kan det
åbne muligheder for at forebygge disse
tab. Forebyggelsen kan naturligvis tage
sit udgangspunkt i direkte modificerba-
re miljømæssige årsager. Hvis der iden-
tif iceres genetiske faktorer med betyd-
ning for aldringsprocessen, vil forebyg-
gelsespotentialet sandsynligvis først og
fremmest bestå i at udnytte de genetis-
ke faktorers interaktion med miljøfak-
torer. Medicinske erfaringer fra den an-
den ende af livet giver basis for en vis
optimisme: Fenylketonuri (Føllings
sygdom) er som bekendt en genetisk
sygdom, som imidlertid kan behandles
med kostændring, hvorved konsekven-
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serne af den genetiske defekt afbødes.
Håbet for den genetiske aldringsforsk-
ning er naturligvis, at man med lignen-
de opdagelser kan forebygge hyppige
aldersrelaterede funktionstab.

Den danske genetisk-epidemiolo-
giske aldringsforskning skulle have
gode muligheder for at bidrage med ny
viden, da den kan bygge på en lang tra-
dition for omfattende longitudinelle,
populationsbaserede undersøgelser af
beslægtede individer, hvor der indsam-
les både ekspositionsoplysninger og
DNA-materiale.
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Summary

Kaare Christensen:

Why do we age so differently?

Läkartidningen 1999; 96: 5099–5102.
Earlier published in Ugeskr Læger 1999;

161: 1905-9.

One of the most intriguing aspects of ageing
is how different the ageing process is from per-
son to person: some maintain their physical and
cognitive abilities throughout a long life while
others lose these abilities rather early in adult
life. The basis for this variation is largely an
enigma. In this review some of  the most pro-
minent ageing theories are described and com-
pared with results from Danish genetic-epide-
miological aging research.

Reprints: Kaare Christensen, Institut for
Sundhedstjenesteforskning – Epidemiologi,
Syddansk Universitet – Odense Universitet,
Winsløwparken 17, 5000 Odense C. E-mail: k-
christensen@win-chs.ou.dk.
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