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DERLEME

YAﬁLANMA F‹ZYOLOJ‹S‹ VE OLASI TEOR‹LER
ÖZ

Aygül DEM‹ROL1
Gürkan BOZDA⁄2
Cavit KART2
Timur GÜRGAN1,2

Yaﬂlanma ve ölümü engelleme konular›ndaki çal›ﬂmalar her zaman insano¤lunun ilgisini
çekmiﬂ ve bu u¤urda birçok çal›ﬂmaya imza atmas›na sebep olmuﬂtur. Bütün bunlar›n sonucunda, ilerleyen t›p imkanlar› dahilinde beklenen insan ömrü hem kad›nda hem de erkeklerde belirgin olarak uzam›ﬂt›r. Bütün bunlara ra¤men mevcut yaﬂam beklentisini yeterli görmeyen insano¤lu, yaﬂlanman›n ve bu sürecin sonunda meydana gelecek olan ölümün sebeplerini, fizyolojisini ve olabilecek alternatif tedavi biçimlerini anlamaya giriﬂmiﬂtir. Bu derlemede,
gerek tarihi gerekse de güncel bilgilerimiz ›ﬂ›¤›nda yaﬂl›l›¤› önlemek yolunda mutlaka kavranmas› gereken sebepler ve fizyolojik de¤iﬂiklikler tart›ﬂ›lmaktad›r.
Anahtar sözcükler: Yaﬂlanma, Anti-yaﬂlanma, Ölüm, Hücre ölümü.
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PHYSIOLGY AND RELATED THEORIES OF AGEING
ABSTRACT
All the studies, discussions and findings in order to prevent ageing or final death have to
draw attention for a long time. Due to numerous studies related with ageing and its physiology,
the expected life-span of human have to be significantly prolonged for both male and female
species. However, due to the human nature that did not found the reached level sufficient,
a great occupation realized to discover the physiology and alternative therapy strategies to
quit the progression of ageing and the death. In this manuscript, the possible causes,
theories and physiologic changes related with etiology of ageing which have to be understood
in order to quit the process, have been discussed under old and recent literature.
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G‹R‹ﬁ
on yüzy›la kadar yaﬂlanma konusu bilimsel bir ilgi oda¤›

Sde¤il iken 21. yüzy›lla birlikte yaﬂl› popülasyonun genel

nüfus içindeki pay› önemli sa¤l›k konular›ndan birisi haline
gelmiﬂtir. Daha önceleri birçok insan zaten uzun y›llar yaﬂayamadan genç yaﬂta ölmekteyken, antibiotiklerin ve aﬂ›n›n bulunmas› gibi 20. yüzy›ldaki geliﬂmelerle birlikte, özellikle orta
üst tabakadaki insanlar›n atalar›na göre daha iyi yaﬂam koﬂullar›na ulaﬂmas› uzun yaﬂama düﬂüncesini de uyand›rm›ﬂt›r. Bu
geliﬂmeler popülasyonun 4 hatta 5. dekat›n ötesinde bir yaﬂam süresine atlamas›na neden olmuﬂtur. Bu büyük s›çrama
mevcut yaﬂlanma konusunu ve bu dönemdeki yaﬂam kalitesini büyük bir ilgi oda¤› haline getirmiﬂtir. Bunun yan›da, iç hastal›klar› ve yaﬂlanma aras›ndaki iliﬂki, bunlar› ortak bir kimlik
alt›nda kaynat›rma e¤ilimini de do¤urmuﬂtur. Bu yüzden baz›
“anti-aging” konusuyla ilgilenen klinisyenler yaﬂlanmay› bir
hastal›k olarak kabul etmiﬂler ve tedavi etme ya da en az›ndan
de¤iﬂik tedavi modaliteleri ile semptomlar› azaltma çabas› içerisinde olmuﬂlard›r. Bu yaklaﬂ›mlar›n rasyonalitesini anlayabilmek için, öncelikle yaﬂlanman›n baz› biyolojik temellerini ortaya koymak uygun olacakt›r.

YAﬁLANMANIN OLASI TEMELLER‹
ncelikle yaﬂlanman›n sabit kronolojik bir süreç olmad›¤›-

Ön› anlamak önemlidir. Bütün çok hücreli organizmalar
yaﬂam süreçleri boyunca baz› dejeneratif de¤iﬂiklikler geçirirerler. ‹nsan anatomisi ve fizyolojisindeki bu zaman ba¤›ml›
dejenerasyonlar baz›lar›nca ‘tithonusism’ olarak adland›r›lm›ﬂt›r (Tithonus’un kaderinin ötesi, Aurora’n›n ölümcül aﬂk›, ﬂafak tanr›ças›) (1). Mitoloji’de Aurora, sevgilisi Tithonus’un birgün ölece¤i korkusuna kap›l›nca babas› Zeus’tan onu ölümsüz
yapmas›n› ister. Fakat bu iste¤ini ifade ederken onu genç bir
ﬂekilde ölümsüz yapmas›n› istemeyi unutur ve Tithonus zamanla yaﬂlan›r; zay›flar ve iyice güçten düﬂer. Bu duruma zamanla sinirlenen Aurora onu bir çekirgeye dönüﬂtürür ve kalesinin uzak bir odas›nda kendinden uzakta yaﬂamas›na izin
verir. Bu yüzden bu terim yaﬂlanman›n özünü tan›mlar. Pek
çok tür benzer bir süreç içerisinde yaﬂlan›rlar. Sürecin aﬂamalar› ise farkl›l›klar gösterir. Bu durum yaﬂlanman›n temel mekanizmas›n› anlamam›z aç›s›ndan bizim için bir ipucu olabilir
ve yaﬂa ba¤l› farkl›laﬂmay› anlamam›za yarayacak kan›tlar verebilir.
Y›llar boyunca neden çok hücreli organizmalar›n farkl›
yaﬂlanma h›zlar›na sahip oldu¤una dair pek çok teori öne sürülmüﬂtür. Belki de en çok kabul görenlerden bir tanesi vücut
büyüklü¤ü ve metabolik h›zla ters orant›l› olan bir yaﬂlanma
sürecini öngören düﬂüncedir. Buna dayanarak kitle olarak büyük organizmalar›n ya da metabolik h›zlar› yüksek olan orga-
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nizmalar›n genellikle kitle olarak küçük ya da metabolik h›zlar› düﬂük olan organizmalara göre daha k›sa süreli yaﬂad›klar›
tahmin edilmiﬂtir.

YAﬁLANMA TEOR‹LER‹
aﬂam sürelerinindeki farkl›l›k ilgi çekici olmas›na ra¤men

Yyaﬂlanma teorilerinin ço¤u tür spesifik yaﬂlanma oranlar›ndan çok mortalitenin aç›klanmas›na odaklanm›ﬂt›r. Bununla beraber ço¤u teorinin ana zay›fl›¤› evrensel olarak uygulanamamas› ve yaﬂlanman›n neden sonuç iliﬂkisinin ayr›lmas›nda yararl› bir yaklaﬂ›m sa¤layamamas›d›r. Yine de yaﬂlanma
sürecindeki genel bilgileri art›ran gerontolojideki araﬂt›rma çal›ﬂmalar›n›n dizayn›nda bir dereceye kadar yararl›d›rlar.
Aﬂ›nma ve Y›pranma
Yaﬂlanma fenomenini aç›klamaya çal›ﬂan çok say›daki teoriler hem stokastik veya aﬂ›nma ve y›pranma süreçlerini hem
de programlanm›ﬂ olaylar› içeren iki ana s›n›fda gruplanabilirler. ‹lk kategorideki baz› örnekler yaﬂlanmay› negatif faktörlerin etkisine ba¤layan teorileri içerir. Bu negatif faktörler örne¤in;
1.
2.
3.
4.

Serbest radikaller;
Metabolik hatal› sonuçlar;
DNA hasar›;
Glikolizasyon veya çapraz ba¤lanma;

Vücut yaﬂlan›rken, oksijen radikallerinin neden oldu¤u
hücre hasar›n›n vücudu etkileyebilecek birçok disfonksiyonel
de¤iﬂikli¤e yol açabilece¤i hipotezine dayanan serbest radikal
teorisi muhtemelen en popüler stokastik yaﬂlanma modelidir.
Serbest radikaller oldukça reaktif olduklar›ndan ve normalde
hücresel metabolizma s›ras›nda üretildiklerinden dolay› hipotetik olarak zaman içinde birikip hücresel fonksiyonlarda hatalara neden olabilirler. DNA bölünmesi gibi kesme reaksiyonlar›n›n, mutasyonlar›n ve kovalent ba¤ oluﬂumu gibi eklenme reaksiyonlar› yoluyla böyle hatalar meydana gelir. Son etkinin önemi, serbest radikallerle uyar›lan peroksidasyonun
birçok proteine kovalent olarak ba¤lanarak onlar›n fonksiyonlar›n› de¤iﬂtiren ve onlar› antijenik hale getiren molondialdehit oluﬂumuna yol açmas›d›r (2, 3). Bu kimyasal etkilerin organizman›n yaﬂlanmas›nda pratikte ilgisi olabilir çünkü, deneysel olarak artm›ﬂ konsantrasyonlardaki serbest radikaller
lipofuskini art›r›rlar ve Drosophila spp.’n›n yaﬂam sürelerini
k›salt›rlar (4). Serbest radikaller ayr›ca s›kl›kla yaﬂlanmaya eﬂlik eden ateroskleroz, Parkinson hastal›¤›, Alzheimer hastal›¤›
ve immün yetersizlikler gibi intrensek hastal›klar›n geliﬂmesinde ve ilerlemesinde de yer almaktad›rlar (5). Tersine, süperoksit dismutaz ve katalaz gibi antioksidantlar›n yüksek konsantrasyonlar›n›n uzun ömürlü meyva sineklerinin dokular›nda bu-
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lunmas›na ek olarak vitamin E ve B-karotenin yüksek seviyelerinin artm›ﬂ ömür süresiyle birlikde iliﬂkisi de bulunmuﬂtur
(6).
Hatal› sonuç teorisi gen transkripsiyonundaki ve translasyonundaki hatalar›n sonucu olarak yaﬂlanma s›ras›nda fonksiyonel olmayan proteinlerin birikimi varsay›m›na dayanmaktad›r (7). Bu hatalar›n s›kl›¤› hücre ölümüyle sonuçlanan felaket
eﬂi¤ine ulaﬂ›lana dek zaman içinde giderek artmaktad›r.
Benzer teori kademeli olarak genden organizmaya ar›zalar›n hiyerarﬂisine neden olan hem DNA dizisi k›r›lmas›, kovalent modifikasyonlar, kromozomal yeniden düzenlenmeler ve
serbest radikaller gibi intrensek foktörlerin hem de iyonize
radyasyon mutajenler, gibi ekstrensek faktörlerin sonucunda
DNA hasar›n› gerektirir. Bu teori k›smen uzun ömürlü türlerden elde edilen hücre kültürlerinde ultraviolenin neden oldu¤u fibroblast DNA hasar›n›n tamirinin k›sa ömürlü türlerden
elde edilenlere göre daha fazla oldu¤u gözleminden türetilmiﬂtir (8). Ek olarak, yaﬂla iliﬂkili, üssel artan hasar ve mitokondrial DNA’daki mutasyonlar intrensek hastal›klar ile iliﬂkilidir
(9). Erken yaﬂlanmaya benzerlikleri olan hastal›k Werner’s
sendromlu hastalarda spesifik enzim tamir sistemlerinde hatalar vard›r (10).
Glikolizasyon veya çapraz ba¤lanma teorisi dehidratasyon
ve proteinin glukosla enzimatik olmayan birleﬂmesinin kollojenin sertleﬂmesi, arterlerin sertleﬂmesi, katarakt, sinir fonksiyonu kayb› ve böbrek etkinli¤inin azalmas› gibi yaﬂla iliﬂkili yap›sal ve fonksiyonel bozukluklara neden olabilece¤ini öne sürer (10, 11). Glukoz ek olarak DNA ile etkileﬂir, bu reaksiyon
gen fonksiyonlar›n› de¤iﬂtirme potansiyelindedir. Klinik olarak yüksek kan ﬂeker düzeyleri olan diabetik hastalar k›salm›ﬂ
hayat ve yaﬂlanman›n patofizyolojik de¤iﬂikliklerine benzer
komplikasyonlar› tecrübe ederler.
Aﬂ›nma ve y›pranma teorileri yaﬂlanman›n baz› disfonksiyonel de¤iﬂikliklerinin nas›l meydana geldi¤ini tatminkar ﬂekilde aç›kl›yor gözükmesine ra¤men bunlardan hiçbiri tam olarak yaﬂl›l›¤›n esas nedeninin kriterlerini sa¤layan genel süreçleri tan›mlayamaz. Örne¤in; deneysel hayvanlarda antioksidanlar›n yaﬂam süresini uzatt›¤›n› rapor eden ilk çal›ﬂmalar
desteklenmemiﬂtir (12). Bundan baﬂka diyetle artm›ﬂ antioksidan al›n›m›n›n kanser riskini azaltt›¤›n› ön gören epidemiyolojik çal›ﬂmalar olmas›na ra¤men daha sonra yap›lan randomize klinik çal›ﬂmalarda tedavi edici seviyelerdeki antioksidanlar›n kanser riskini azaltt›¤›n› veya temel olarak yaﬂlanma sürecini etkiledi¤ini gösterir kan›t görülememiﬂtir (13). Benzer
olarak, hatal› sonuç veya DNA hasar› teorilerini test eden deneylerin sonuçlar› yaﬂlanman›n nedenlerine yönelik olarak bu
tür olaylar›n belirgin rollerini desteklememiﬂtir (10).
Glikolizasyon her ne kadar yaﬂla iliﬂkili baz› hastal›klarla
ba¤lant›l› olsa da, tam rolü günümüzde net olarak bilinme-
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mektedir. Muhtemelen, yaﬂlanman›n altta yatan nedeni olarak aﬂ›nma ve y›pranma ile ilgili olarak tan›mlamada en temel
problem stokastik süreçleri oluﬂturan olaylar›n rastgele meydana gelmesidir. Böylece organizma yaﬂland›kça meydana
gelen hatalar›n da¤›l›m›ndaki son derece geniﬂ varyasyonlar
mant›ksal olarak tahmin edilebilirdir ve e¤er bunlar›n birikimi
uzun yaﬂam› tayin ediyorsa o zaman tür spesifik yaﬂam ömrünün ve yaﬂla iliﬂkili morbidite paternlerinin bu bak›mdan kesin
olmamas› önemli bir sorundur. Bu kesinli¤in aç›klanmas›nda
daha mant›ksal aç›klama yaﬂlanma mekanizmas›n›n (mekanizmalar›n›n) belirleyici oldu¤u ve tüm çok hücreli organizmalar›n yaﬂl›l›¤›n›n alt›nda evrensel bir süreç oldu¤udur. Bununla
beraber bu öneriye yap›lan majör inkar mortalite için bu mekanizmalar›n Darwinci geliﬂim prensiplerine uygun olarak
mant›ken seçilemeyece¤inden, korunamayaca¤›ndan ve da¤›t›lamayaca¤›ndan belirleyici olmad›¤›d›r. Özellikler kiﬂilerin ölmesi için de¤il onlar›n sa¤ kalmas› için seçilir ve bu prensip
mant›ksal olarak organizmal mortalitenin genel mekanizmalar›na kat›lmal›d›r. Bu aç›k paradoksu daha detayl› olarak düﬂünmeden önce yaﬂlanman›n programl› teorilerinin gözden
geçirilmesinde fayda vard›r.
Programlanm›ﬂ Yaﬂlanma
Aﬂ›nma ve y›pranma teorisine benzer ﬂekilde mortalite için
birçok belirleyici mekanizma son birkaç on y›lda ortaya ç›km›ﬂt›r. Ana mekanizmalar;
1. S›n›rl› hücre bölünmesi
2. ‹mmün disfonksiyon
3. Nöroendokrin disregülasyon
S›n›rl› hücre bölünmesinin yaﬂlanma teorisi Hayflick ve
Moorhead’in kültür ortam›ndaki insan fibroblastlar›n›n s›n›rs›z
bölünmedi¤ini gösterdikleri orjinal gözlemlerine dayan›r. Yani hücre ölmeden önce limitli say›da bölünme meydana gelmektedir. Bundan baﬂka normal yetiﬂkin hücrelerinden veya
h›zlanm›ﬂ yaﬂlanma ile karekterize genetik sendromu olan
genç kiﬂilerden al›nanlar, fetal dokulardan al›nanlara oranla
sürekli olarak daha az büyüme potansiyeli göstermektedirler
(14). Hücre kültürlerinin büyüme potansiyeli ve türlerin maksimum yaﬂam süresinin nereden köken ald›¤› ile pozitif olarak
iliﬂkili oldu¤u gerçe¤ine dayan›larak hücre bölünmesinin yaﬂam süresi ile iliﬂkili oldu¤u önerilmiﬂtir (15). Bu farkl›l›k ﬂu an
için her replikasyon döngüsünde yaklaﬂ›k olarak 50-200 baz
çiftinde meydana gelen telomeraz k›salmas›na ba¤lanmaktad›r. Böylece yaﬂam süresi ile hücre bölünmesi aras›ndaki ba¤lant›l› iliﬂki baz› araﬂt›r›c›lar taraf›ndan yaﬂlanman›n telomeraz
taraf›ndan düzenlenen hücresel yaﬂam süresiyle programland›¤›n›n önerilmesine yol açm›ﬂt›r (10). Bu teori yaﬂlanmay› bireysel hücre difonksiyonuna ba¤larken di¤erleri yaﬂl›l›¤›n yük-
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sek seviye, integre sistemik fonksiyonlar›n progresif kayb›n›n
sonucu oldu¤unu önermiﬂlerdir. Bunlardan en popüler iki tanesi immün sistem ve nöroendokrin sistemin fonksiyonel bozulmas›n› içerir.
‹mmün teoride gösterilen timus bezinin involusyonu ve T
hücre arac›l› cevab›n bozulmas›n› içeren immün gözetimdeki
iyi belgelenmiﬂ, nitelik ve nicelikteki kademeli azalma yaﬂlanma sürecinde pacemaker olarak davran›yor olabilir (10). Bu
görüﬂ azalm›ﬂ immün sistem aktivitesi yaﬂlanma sürecinde
meydana gelen postmenopozal osteoporoz gibi intrensek
hastal›klar›n s›kl›¤›ndaki art›ﬂ› en az›ndan k›smen aç›klamas›na dayan›r. Böylece immün sistemin progresif disfonksiyonuyla vücudun korunmas›n›n azalmas› kesinlikle yaﬂlanma
hastal›klar›na katk›da bulunur. Bununla beraber daha fazla temel ve genel olaylara ba¤l› olmamas›na ra¤men immün fonksiyon kayb›n›n yaﬂlanman›n primer nedensel mekanizmas›
olarak meydana gelmesinin anlaﬂ›lmas› zordur. Muhtemelen
azalan immün gözetim yaﬂl›larda morbiditeye ve mortaliteye
katk›da bulunan nedenden çok önemli bir sonuçtur.
Programlanm›ﬂ yaﬂlanma görüﬂüne dayanan di¤er teori
nöral ve endokrin homeostaz›n bozulmas›na odaklanm›ﬂt›r.
Asl›nda bu görüﬂ reprodüktif yaﬂam sonras›nda tüm organizmalardaki canl›l›k ve sa¤l›¤›n progresif azalmas›n› düzenleyen
ve yaﬂlanma ile meydana gelen immün sistemi içeren iç düzenin erozyonunun aç›klanmas›n› sa¤lar. Nöroendokrin teorinin
varsay›m›, beyindeki biyolojik saatlerin multikomponentli iç
fonksiyonlar› d›ﬂ çevresel ipuçlar› ile uygun zamanlanm›ﬂ hormonal sinyaller yoluyla koordine etmesidir. Tamam› de¤il
ama bir çok biyolojik fonksiyon günler, haftalar, aylar, hatta
y›llar aral›¤›nda aktivitenin pikleri ve en düﬂük noktalar› olarak
tan›mlanan kronogramlar olarak karakterize döngülerde meydana gelir. Cinsel olgunlu¤un ötesindeki zaman›n geçiﬂiyle bu
olaylar ya amaçl› ya da progresif fizyolojik bozulmaya, sonradan morbidite ve mortaliye neden olacak hatal› yanl›ﬂ sinyaller yoluyla bozulur (5). Yaﬂlanma s›ras›nda zamansal s›ran›n
kayb›yla ilgili kan›tlar bu sürecin belkide yaﬂl›l›¤›n fizyolojik
azalmas› için benzer altta yatan yard›mc›lar› oldu¤unu düﬂündürür. ‹ntegratif fonksiyonlar sinir ve endokrin sistemlerle
kontrol edildi¤inden bu süreçler için reprodüksiyon sonras›
de¤iﬂikliklerin çal›ﬂ›lmas› yaﬂlanman›n mekanizmas›n›n ve tedavisinin daha iyi anlaﬂ›lmas›na katk›da bulunabilir.
Biyolojik saatlerin nöroendookrin fonksiyonlarla iliﬂkili oldu¤u büyük oranda pineal bez, onun salg›lad›¤› melatonin
hormonu ve onlar›n biyolojik ritimlerle olan iliﬂkisi araﬂt›ran
çal›ﬂmalardan türetilmiﬂtir. Pineal bez d›ﬂ fotik girdiler ve çift
hipotalamik suprakiazmatik nükleusta yer alan iç siklus jenatarörü ile iletilen sempatik girdiler yoluyla direk olarak sinir
sistemine ba¤l›d›r. Muhtemelen nöral sinyaller melatoninin
hedef hücreler üzerindeki etkileri yoluyla hümoral zamanlay›-
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c› mesajlara dönüﬂtürülürler (16). ‹ç ritimin sürdürülmesi için
melatonin verilmesinin etkisi araﬂt›r›lm›ﬂt›r ve k›talar aras› yolculukla iliﬂkili “jet lag”in oldu¤u kadar belirli psikolojik ve davran›ﬂsal hastal›klar›n tedavisinde etkili olarak kullan›lm›ﬂt›r. Zeitgeber varsay›m›na ek olarak, melatonin antioksidantt›r ve
bundan baﬂka yaﬂla iliﬂkili olarak bu hormonun pineal bezde
üretiminin ve sekresyonunun azalmas› organizman›n yaﬂlanmas›nda önemli bir faktör olabilir. Pineal fonksiyonun reprodüksiyon sonras›nda azald›¤›na yönelik kan›tlar onun metaboliti olan 6-sülfoksimelatoninin at›l›m›n›n yaﬂl› hayvanlarda belirgin olarak azald›¤› gerçe¤ine dayanmaktad›r. Yaﬂlanman›n
nedensel faktörü olarak hormon eksikli¤i hipotezini desteklemek için melatonin replasman› araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bununla beraber belirgin yaﬂlanma önleyici olarak melatoninin baﬂar›s›n›
gösteren kan›tlar azd›r. Nöroendokrin sistemdeki zamansal
yap›lar›n bozulmas›, (özellikle kad›n reprodüktif sisteminde
kolayl›kla tan›nmas›) yaﬂla iliﬂkili fizyolojik s›hhatin bozulmas›n›n tedavisinde ve altta yatan nedene yönelik ipuçlar›n› sa¤layabilmek aç›s›ndan önemlidir. Bundan dolay› birçok araﬂt›r›c›
aras›nda yaﬂlanmaya eﬂlik eden ve nas›l meydana geldiklerine
dair altta yatan kesin mekanizmalar›n daha iyi anlaﬂ›lmas›na
yard›mc› olacak menopozun çal›ﬂ›lmas› için fikir birli¤i vard›r.
Özellikle eﬂlik eden patoloji olmaks›z›n kad›nlarda reproduktif
döngünün kesilmesi, saf yaﬂlanma örne¤i olarak düﬂünülebilecek bir mevzudur. Bu örnek bu yaz›n›n oda¤› ile iliﬂkili olarak daha ayr›nt›l› olarak aﬂa¤›da tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Kad›n reprodüktif fonksiyonlar›n›n en önemli karekteristiklerinden bir tanesi onun dinamik kompleksli¤idir. Fertilizasyonu sa¤lamak için ovulasyonun baﬂar›lmas› bütün vücutta
mükemmel niteliksel, niceliksel ve multiple fonksiyonlar›n zamansal koordinasyonu ile meydana gelir. Genç kad›nlarda
ovarian primordial foliküllerin büyümesi ve geliﬂmesi pitüiter
bezden uygun konsantrasyonda sal›nan gonadotropinlerle düzenlenir (17). Bu, sonradan beyin beyinden köken alarak, nörosekretuar nöronlarca hümoral düzenleyici sinyallere dönüﬂtürülece¤i mediobazal hipotalamusa ulaﬂan nörojenik uyar› ile
kontrol edilir. Ovarian uyar›m daha sonra embriyonun kabulü için endometriumun haz›rlanmas›n› sa¤layan östrojen ve
progesteronun ard›ﬂ›k sal›nmas› ile sonuçlan›r. Muhtemelen
kad›n reprodüktif döngüsünün en önemli dinami¤i pitüiter
bezden sal›nan LH hormonunun ovulatuar pikini yapt›¤› zaman ile graff folikülünün ovulasyona haz›rlanmak için olgunlaﬂmas›d›r. Bu iki olay mükemmel olarak eﬂleﬂti¤i zaman folikül rüptüre olur ve yumurtan›n at›lmas› meydana gelir. Bununla beraber gençlik ça¤lar›ndan ilerleyen yaﬂlara do¤ru LH
pikinin zamanlas›ndaki hafif de¤iﬂiklikler ovarian folikül oluﬂumu ile pitüiter ovulatuar sinyalizasyonun progresif olarak eﬂleﬂmemesine yol açar. Sonuçta LH biyoaktivitesini ve yar›
ömrünü etkileyen kalitatif de¤iﬂiklikler sonunda progresif gonadal disfonksiyona katk›da bulunur.
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Bu de¤iﬂiklikler belirgin ovulasyon yetersizli¤inden önce
veya hatta döngü düzensizlikleri meydana gelmeden önce
baﬂlamas›na ra¤men hayvan modellerinde kan hormon konsantrasyonlar›n›n seri örneklenmesi ile saptanabilir ve bu da
reprodüktif yaﬂlanman›n primer nedenini yans›tabilir. Tüm
organizmal olaylar bir dereceye kadar koordine edildi¤inden
dolay› temporal düzenin progresif kayb› yaﬂlanma s›ras›nda
sa¤l›¤› ve yaﬂam› bozma potansiyelindedir. Yaﬂlanma ile birlikte test edilen bütün fizyolojik fonksiyonlarda bozulma olmas›na ra¤men daha az koordinasyon gerektiren kiﬂisel aktiviteler daha fazla komponentli ve daha fazla koordinasyon gerektirenlere göre yaﬂla iliﬂkili olarak daha az bozulma gösterirler
(10). Ek olarak yaﬂlanma ile birlikte komplians belirgin olarak
kaybolur; yani, dinlenme durumu ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda stres
alt›ndaki durumlarda yaﬂla iliﬂkili fizyolojik performans bozuklu¤u daha da katlanmakt›r. Bu gözlem, fizyolojik sistemlerin
fonksiyonel elemanlar› aras›ndaki ard›ﬂ›k aktivitelerin zay›f koordinasyonun ölçüldü¤ü yaﬂla iliﬂkili kay›plar da büyük ölçüde
katk›da bulunur. Bununla beraber, yaﬂlanma ile birlikte kaybolan zaman yap›lar›n›n mekanizmas› ve nedeni halen tart›ﬂmal›d›r. Bununla birlikte organizmal fizyolojik fonksiyonlar›n yaﬂla iliﬂkili kayb›na katk›da bulunan faktörler periferik veya somatik bölgelere oranla beyin ve nöroendokrin kavﬂak gibi
yüksek kontrol merkezlerinden köken al›yor gözükmektedir.
Örne¤in serotonin, dopamin, norepinefrini içeren merkezi sinir sisteminin biyolojik aminlerinin disfonksiyonel de¤iﬂikliklerini içeren major düzenleyici hormonlar›n pitüiter salg›lanmas›nda ve üretiminde azalmada oldu¤u gibi azalm›ﬂ disfonksiyonlara bir miktar katk›da bulundu¤u tahmin edilmektedir. Bu
de¤iﬂikliklerin örnekleri gonadotropin sal›c› hormon (GnRH),
büyüme hormonu sal›c› hormon (GHRH), tiroid stimüle hormon sal›c› hormona (TSH-RH) karﬂ› s›ras›yla bunlar›n aks aktivitelerinin azalmas› ve sonradan çeﬂitli somatik fonksiyonlar›n suboptimal kontrolüne neden olan pitüiter cevab›n azalmas›d›r. Bunlar ya¤ ve karbonhidrat metabolizmas› bozukluklar›ndan su dengesi, kemik formasyonu ve spermatogenez
aras›nda de¤iﬂir. Ek olarak nörotransmitterlerdeki de¤iﬂiklikler
komplians kayb›n› ve yaﬂl› hayvanlarda görülen tipik güçlü
stres cevab›n›n nedeni olabilir. Gençlerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda
yaﬂl› hayvanlarda görülen aﬂ›r› ve uzam›ﬂ adrenal kortikol hormonlar›n sal›n›m› yaﬂlanman›n göstergesidir. Bu sekonder veya yard›mc› katabolik etkiler immünosüpresyon, aﬂ›r› glukoneogenezis (aﬂ›r› durumda negatif nitrojen dengesine ve ya¤s›z vücut kitlesinin kayb›na yol açan) ve abdominal lipid depolanmas› gibi negatif etkilere yol açan homeostaz›n primer bozulmas›n›n sonucunda geliﬂen disfonksiyonel de¤iﬂiklikleri ﬂiddetlendirir. Böylece yaﬂlanma, sonradan optimal performans
için vücut kapasitesinin bozulmas›yla sonuçlanacak kompleks
fonksiyonlar›n dezorganizasyonuna yol aç›yor gibi durmakta-
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d›r. Bu progresif etkilerin patoloji geliﬂimine yatk›nl›¤› artt›rmas› gerçekte farkl› antiteler olmas›na karﬂ›n yaﬂlanma ve
hastal›¤›n yak›n iliﬂkili oldu¤unu düﬂündürür. Bu ak›lda tutularak bunlar›n potansiyel iliﬂkilerinin tart›ﬂ›lmas› uygundur.
GH Eksikli¤i ve Yaﬂlanma
Pitüiter bez veya iliﬂkili yap›lar›n hasar› sonucu meydana gelen, hatta baz› vakalarda total somatotropin kayb›na yol açan
GH eksikli¤i (GHD) sendromu vücut bileﬂiminde ve metabolizmas›nda yaﬂlanma benzeri de¤iﬂikliklerle iliﬂkilidir. Bu fenotipik benzerlikler kas kitlesi kayb›, özellikle abdomende ya¤ birikimi ve hem total düﬂük yo¤unluklu lipoprotein kolesterolün
(LDL) dramatik art›ﬂ›n›n oldu¤u aterojenik lipid profili hem de
azalm›ﬂ kuvvet ve aerobik kapasite iliﬂkili de¤iﬂiklikleri içerir.
Depresyon insidans› artarken, kemik mineral yo¤unlu¤u, cilt
kal›nl›¤›, terleme ve özsayg› azal›r. Bu zararl› etkilerin nedeni
GH’nun büyümeyi destekleyen ve hem iskelet ve kardiak kas
hem de lipolizis ve iyilik halinin genel durumunu sa¤layan parçal› hormon olmas›ndand›r (18). Hormonun konsantrasyonu
belirgin bir ﬂekilde azald›¤› zaman iliﬂkili fizyolojik zararlar sonunda kardiovasküler hastal›k, diabet, immün yetmezlik ve
metabolik hastal›klar› içeren hastal›k durumlar›na ilerler. Böylece yaﬂl› insanlarla GH eksikli¤i olan gençlerin vücut kompozisyonlar›ndaki benzerlikler, azalm›ﬂ endojen GH sekresyonunun yaﬂlanmadaki bir k›s›m disfonksiyonel de¤iﬂikliklere katk›da bulundu¤unu düﬂündürür (19). Bundan da öte, GH replasman tedavisinin belirgin yan etkiler oluﬂturmadan GHD ile
iliﬂkili problemleri tersine çevirdi¤ine dair 1000’den fazla yay›nlanm›ﬂ rapor oldu¤undan yaﬂlanma s›ras›nda sa¤l›¤›n ve
canl›l›¤›n korunmas› için efektif bir yaklaﬂ›m olabilir. GH ile
tedavi edilen GHD hastalar›n›n tecrübe ettikleri yan etkiler genellikle hafiftir ve dozla iliﬂkilidir. Bunlar s›v› toplanmas›, periferal ödem, artralji ve nadiren inrakranial bas›nç art›ﬂ›na ba¤l› geliﬂen baﬂ a¤r›s›n› içerir. GH’un kronik al›n›m›yla iliﬂkili ana
güvenlik sorunu özellikle meme ve prostat bezlerinde kanser
büyümesini uyarmas›d›r. Bununla beraber bu potansiyel daha
dikkatli de¤erlendirildikten sonra GH ile tedavi edilen kiﬂilerde artm›ﬂ kanser riskinin kan›tlar› gözlenmemiﬂtir.
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