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“As›rl›k” ve “süperas›rl›k” kavramlar› s›ras›yla “100” ve “110” yaﬂ›n› doldurmuﬂ kiﬂiler için kullan›lan yeni kavramlard›r. Dünya genelinde artan yaﬂam beklentisi ve yükselen yaﬂl› nüfus oran›
geriatrik olgular› birçok araﬂt›rman›n ilgi oda¤› haline getirmiﬂtir. Fiziksel, sosyal ve ruhsal iyilik halini ve ba¤›ms›z yaﬂayabilme yetisini ileri yaﬂlar›na ra¤men korumay› baﬂarm›ﬂ olan as›rl›k ve süperas›rl›k olgular›n detayl› incelemeleri geriatrik olgular›n sa¤l›k sorunlar›n›, sosyal ve fonksiyonel yaﬂamlar›n›, yaﬂam kalitelerini ve benzer durumlar› konu alan çal›ﬂmalara ›ﬂ›k tutacakt›r. Bu yaz›da
yaﬂam kalitesini korumay› baﬂarm›ﬂ 111 yaﬂ›ndaki bir olgu eﬂli¤inde, ulusal literatürde pek kullan›lmayan as›rl›k ve süperas›rl›k kavramlar› ele al›nm›ﬂt›r.
Anahtar Sözcükler: Yaﬂl›, 80 ve üzeri; Geriatri; Uzun Yaﬂam; Yaﬂl›l›k.

CASE REPORT

THE CONCEPT OF “SUPERCENTENARIAN” WITH
A CASE REPORT
ABSTRACT
"Centenarian" and "supercentenarian" are new terms used for individuals who have reached
the ages of 100 and 110, respectively. The global increase in life expectancy and the number of
elderly people have put geriatric cases into the center of many studies. Detailed investigation of
centenarians and supercentenarians who maintain physical, social and psychological wellness
and who live independently despite their older age, will shed light on future studies regarding
the health challenges, the social and functional lives, the quality of life and similar factors in geriatric cases. In the present study, the terms of "centenarian" and "supercentenarian", rarely
encountered in national literature, were studied in light of the findings from a 111 year old
patient who was able to maintain her quality of life.
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G‹R‹ﬁ
ngilizce’deki “Centenarian” ve “Supercentenarian”
sözcüklerinin karﬂ›l›¤› olarak sözlüklerde yerlerini alm›ﬂ
olan “As›rl›k” ve “Süperas›rl›k” kavramlar› s›ras›yla 100 ve
110 yaﬂ›n› doldurmuﬂ kiﬂiler için kullan›lan yeni kavramlard›r (1,2). Bu kavramlar›n ‹ngilizce karﬂ›l›klar› uluslar aras› literatürde s›kça karﬂ›m›za ç›kmaktad›r (1-6). Ancak her iki
kavramda ulusal literatürde pek kullan›lmamaktad›r.
Dünya çap›nda 455.000 civar›nda as›rl›k olgu oldu¤u tahmin edilmektedir (1,3). Dünyadaki as›rl›k olgular için rakamlar bölgesel özelliklere göre de¤iﬂiklik gösterse de tahmini
oranlar›n %0.15-0.50 aras›nda oldu¤u düﬂünülmektedir
(1,3). Amerika Birleﬂik Devletleri (ABD) verilerine göre bu
de¤erlerin 2010 y›l› itibariyle daha yüksek oldu¤u ve
1/4.400’lere ulaﬂt›¤› göze çarpmaktad›r (3). Ancak her 1000
as›rl›k olgudan birinin süper as›rl›k oldu¤u tahmin edilmektedir (2). Günümüzde, dünya genelinde yaﬂayan 300-450 süper as›rl›k oldu¤u tahmin edilse de onaylanm›ﬂ olarak 67 (63
kad›n, 4 erkek) olgunun kayd› mevcuttur (2,4).
Bu yaz›da ülkemizden sunulan yaﬂam kalitesini korumay›
baﬂarm›ﬂ ilk süperas›rl›k olgu eﬂli¤inde literatürün gözden
geçirilmesi amaçlanm›ﬂt›r.

‹

OLGU
iz a¤r›s› yak›nmas›yla baﬂvuran 111 yaﬂ›ndaki kad›n has-

Dta, özellikle merdiven inip ç›kmakla artan, günün sonuna
do¤ru art›ﬂ gösteren tarzda a¤r› tariflemekteydi. Yürüyüﬂü esnas›nda baston deste¤i kullanmaktayd›. Sistemik bir hastal›k
tarif etmeyen olgunun özgeçmiﬂinde geçirilmiﬂ ameliyat veya
travma öyküsü, kronik ilaç kullan›m› veya ciddi bir hastal›k
yoktu. Soygeçmiﬂinde herhangi bir özellik yoktu. Ebeveynlerinin her ikisinin de yüz yaﬂ›ndan fazla yaﬂad›¤›n› ve ihtiyarl›klar›nda ciddi sa¤l›k problemleri yaﬂamad›klar›n› ifade eden
hastadan, dört kardeﬂi aras›ndan sadece kad›n olan›n›n 100
yaﬂ›n› aﬂt›¤› ve 103 yaﬂ›nda öldü¤ü ö¤renildi. Hastan›n yap›lan genel muayenesi normaldi ve sistemik bir hastal›¤› bulunmamaktayd›. Diz muayenesinde bilateral ›s› art›ﬂ›, k›zar›kl›k,
ﬂiﬂlik ve deformite saptanmad›. Saptanan bilateral periartiküler hassasiyet, krepitasyon, fleksiyon esnas›nda hafif düzeyde
tariflenen a¤r› ve minimal medial kollateral ligaman hassasiyeti do¤rultusunda hastaya diz osteoartrit (OA) tan›s› konuldu. Yüklenmede çekilmiﬂ ön-arka tibiofemoral eklem grafileri Kellgren-Lawrence evre 2 diz OA’i olarak de¤erlendirildi
(Resim 1). Kognitif fonksiyonlar› de¤erlendirmek amac›yla
uygulanan mini mental durum muayenesi test skoru 24, ya-
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Resim 1— Yüklenmede çekilmiﬂ ön-arka tibiofemoral eklem grafileri
Kellgren-Lawrence Evre 2 diz osteoartriti olarak de¤erlendirilmiﬂtir.

ﬂam kalitesini de¤erlendirmek amac›yla uygulanan k›sa form
36 skorlar› fiziksel fonksiyon için 71, sosyal fonksiyon için
82.5, fiziksel fonksiyonlara ba¤l› rol k›s›tl›l›klar› için 70.5,
emosyonel sorunlara ba¤l› rol k›s›tl›l›klar› için 83.3, mental
sa¤l›k için 70.4, enerji/vitalite için 60.5, a¤r› için 60.5 ve sa¤l›¤›n genel alg›lanmas› için 65.4 olarak de¤erlendirildi. Temel günlük yaﬂam aktivitelerini (GYA) de¤erlendirmek amac›yla de¤erlendirilen Katz GYA ölçe¤i skoru 16, modifiye
barthel indeksi skoru 85 bulundu. Hastan›n osteoporoz aç›s›ndan yap›lan DEXA de¤erlendirilmesinde L1-L4 T-skoru 3.0 olarak belirlendi. Osteoporoz tedavisi için günlük kalsiyum karbonat 1000 mg+kolekalsiferol 880 IU ve haftal›k 70
mg alendronat tedavisi baﬂland›. Diz eklemine lokal güçlendirme ve eklem hareket aç›kl›¤› egzersizleri ve 1500 mg/gün
parasetamol tedavisi ile hastada ikinci haftada semptomatik
iyileﬂme sa¤land›.

TARTIﬁMA
ünya genelinde artan yaﬂam beklentisi, yap›lan araﬂt›rma-

Dlar›, ileri yaﬂlar›na ra¤men yaﬂam kalitesini korumay› baﬂarm›ﬂ yaﬂl› bireyler üzerinde yo¤unlaﬂt›rm›ﬂt›r (3). Fiziksel,
sosyal ve ruhsal iyilik halini ve ba¤›ms›z yaﬂayabilme yetisini
ileri yaﬂlar›na ra¤men korumay› baﬂarm›ﬂ olan as›rl›k ve süperas›rl›k olgular günümüzde birçok araﬂt›rman›n ilgi oda¤› olmuﬂlard›r (3,5). Amerika Birleﬂik Devletleri’nde yap›lan kay›t
taramalar›nda 70.500 civar›nda as›rl›k olgu oldu¤u tahmin
edilmektedir (3). Dünya genelinde hâlihaz›rda yaﬂayan 300-
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450 süperas›rl›k oldu¤u tahmin edilse de onaylanm›ﬂ olarak
67 (63 kad›n, 4 erkek) olgunun kayd› mevcuttur (4). Son as›rda yaﬂam›ﬂ süperas›rl›klar›n kay›tlar›na ulaﬂmak için 15 ülkede yap›lan taramalarda yaklaﬂ›k 600 süper as›rl›¤›n kay›tlar›na ulaﬂ›labilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada s›ras›yla ABD, Japonya, ‹ngiltere, Fransa ve ‹talya en fazla olgu bildiren ülkelerdir.
ABD’den bildirilen 341 olgunun 309 (%90,6)’u, Japonya’dan
bildirilen 78 olgunun ise 71 (%91,0)’i kad›nd›r (5). Kad›n
cinsiyetin bu denli öne ç›kmas›n›n nedeni olarak özellikle östrojenlerin reproduktif dönemdeki koruyucu etkileri gösterilmektedir (3). Östrojenlerin anti-oksidan enzimlerin sal›n›m›n› artt›rmas› ve özellikle 17‚-estradiolün endotel hücreler ve
hemostatik faktörler üzerindeki olumlu etkileri kad›nlar›n yaﬂa ba¤l› oksidatif stresten daha az etkilenmelerinin nedeni
olabilir (3). Bizim hastam›z›n kad›n olmas›, kad›n olan tek
kardeﬂi 103 yaﬂ›na ulaﬂm›ﬂken di¤er 3 erkek kardeﬂten 100
yaﬂ›n› aﬂan olmamas› da bu verilerle uyumluluk göstermektedir. Beﬂi erkek, 27’si kad›n, 32 süper as›rl›k olgusunun de¤erlendirildi¤i vaka serisinde olgular›n 2’sinde myokard enfarktüsü, 1’inde kardiayak aritmi, 4’ünde serebrovasküler olay,
7’sinde hipertansiyon ve 1’inde diyabetes mellitus saptanm›ﬂt›r (5). Ancak olgular›n %44’ünde izlenen osteoporoz ve
%88’inde izlenen katarakt en yüksek oranda saptanan komorbid hastal›klard›r (5). Ayn› seride olgular›n ba¤›ms›zl›k düzeyi Barthel ‹ndeksi ile taranm›ﬂ ve olgular›n %59’u k›smi veya tam ba¤›ml›, %41’i ba¤›ms›z olarak de¤erlendirilmiﬂtir
(5). Bizim olgumuz ise osteoartroz ve osteoporoz d›ﬂ›nda komorbid bir hastal›¤› olmayan, kognitif fonksiyonlar› oldukça
iyi düzeyde olan (Minimental test: 24) ve GYA’da tam ba¤›ms›z (Barthel indeks: 85, Katz GYA: 16) bir süperas›rl›k
olguydu.
Süperas›rl›klar›n kardeﬂ ve ebeveynlerinin de¤erlendirildi¤i bir çal›ﬂmada, olgular›n yak›nlar›nda, normal nüfusa göre
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daha uzun bir ortalama yaﬂam süresi izlenmiﬂtir (6). Özellikle anne ve k›z kardeﬂlerde, 90 yaﬂ›n üzerinde olma oran› erkek
yak›nlara göre daha yüksek bulunmuﬂtur (6). Bu makaleye
konu olan olgu ise annesinin, babas›n›n ve bir k›z kardeﬂinin
yaﬂam süresinin 100 y›ldan fazla oldu¤unu ifade etmekteydi.
Sonuç olarak tüm dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de nüfus h›zla yaﬂlanmaktad›r ve yaﬂl›lara yönelik sa¤l›k uygulamalar› geliﬂtirilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. As›rl›k ve süperas›rl›k olgular›n detayl› incelemeleri geriatrik olgular›n sa¤l›k sorunlar›n›, sosyal ve fonksiyonel yaﬂamlar›n›, yaﬂam kalitelerini ve
benzer durumlar› konu alan çal›ﬂmalara ›ﬂ›k tutacakt›r. Bu
önemli konuya ulusal literatürde ilk kez sunulan süperas›rl›k
olgu arac›l›¤› ile dikkat çekilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
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