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YAŞA BAĞLI FİZYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER

Kardiyovasküler Sistemdeki Değişiklikler

• Aorta ve büyük dallarında, elastik lifler parçalanır ve media tabakası kalsifiye olur. Bunun sonucunda damar sertliği 
(arteriyoskleroz) gelişir. 

• Aortanın elastisitesindeki kayıp sonucunda yaşlanma ile sistolik kan basıncı artar, diyastolik kan basıncı azalır, nabız 
basıncı ise artar.

• Yaşlanmayla birlikte sol ventrikül kitlesi, kalınlığı ve kollajen 
birikimi artar. Bu nedenle kalbin diyastolik fonksiyonu 
bozulur. 75 yaş üstü bireylerde atriyal gallop (S4) 
duyulabilir.

• Anülüste ve kapaklarda kalsifikasyon ve yağlı dejenerasyon 
olur.

• Koroner arterlerde dilatasyon ve kalsifikasyon olur.

• İleti sisteminde fibrozis ve hücre kaybı olur. (Sinoatriyal 
noddaki pacemaker hücrelerde %75 kayıp olur) 

• İstirahatte; kalp debisi, atım volümü, kalp hızı ve ejeksiyon 
fraksiyonu değişmez.

• Egzersiz veya herhangi bir stres durumuna yanıt olarak 
pik (maksimum) kalp debisi, atım volümü, kalp hızı ve 
ejeksiyon fraksiyonu azalır.

• EKG’de; PR, QRS ve QT mesafelerinde uzama, sol aks deviasyonu görülebilir.     

Solunum Sistemindeki Değişiklikler

• Yaşlanma ile birlikte akciğerlerdeki elastin liflerindeki kayıp sonucunda elastik recoil (geri çekilme) kuvveti azalır. Bu 
nedenle rezidüel volüm artar.

• Total akciğer kapasitesi yaşlanma ile değişmediği için rezidüel volümde artış sonucunda vital kapasite 
azalır.

• Spirometrik değerlendirmede; FEV1, FVC ve FEV1/FVC düzeyleri azalır.

• Alveolar yüzey alanı ve kapiller damar yoğunluğu azaldığı için DLCO azalır.

• Yaşlanmayla birlikte parsiyel oksijen basıncı (PaO2) azalır. Fakat pH ve parsiyel karbondioksit basıncı (PaCO2) 
değişmez.

• Diğer değişiklikler;

ü Göğüs duvarı rijiditesi artar (kıkırdaklarda sertleşme, kostokondral kalsifikasyon).

ü Mukosiliyer klirens azalır.

ü Solunum kaslarının gücü ve dayanıklılığı azalır.
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Üriner Sistemdeki Değişiklikler

• Yaşlanmayla birlikte nefron sayısı ve böbrek kitlesi azalır. 

• Işık mikroskobunda glomerüllerde fokal sklerozan değişiklikler ve glomerül bazal membranda kalınlaşma görülür. Ek 
olarak tübülointerstisyel fibrozis izlenir.

• Renal kan akımı azalır.

• 40 yaşından itibaren glomerüler filtrasyon hızı (GFH) yılda 1ml/dak azalır.

• Yaşlanma ile birlikte kas kütlesi de azaldığı için kreatinin üretimi de azalmaktadır. Dolayısı ile GFH azalmasına rağmen 
yaşlanma ile serum kreatinin düzeyi değişmez. Bu nedenle yaşlılarda renal fonksiyonların değerlendirilmesinde tek 
başına serum kreatinin düzeyleri yeterli olmaz, mutlaka GFH değerlendirilmelidir.

• Proteinüri her zaman patolojiktir, normal yaşlanma sürecinde proteinüri gelişmez. 

• Total vücut suyu ve susama hissi yaşlanma ile azalır. Dolayısı ile dehidratasyona eğilim vardır. 

• Böbreklerin konsantrasyon, dilüsyon ve pH tamponlama yetenekleri azalmıştır.

Sıvı-Elektrolit Dengesini Düzenleyen Hormonlardaki Yaşa Bağlı Değişiklikler

• Antidiüretik hormon (ADH)
ü Bazal ADH düzeyi normal veya artar
ü Ozmoreseptör uyarı ile ADH salınımı artar
ü Baroreseptör uyarı ile ADH salınımı azalır
ü ADH’ye olan renal yanıt azalır

• Atriyal natriüretik peptid (ANP)
ü Bazal ANP düzeyi artar
ü Uyarı ile ANP salınımı artar

• Renin
ü Plazma renin aktivitesi azalır

• Aldosteron 
ü Bazal aldosteron salınımı azalır
ü Sodyum deplesyonu veya postüral değişiklikler ile aldosteron salınımı azalır

Gastrointestinal Sistemdeki Değişiklikler 
• İştah azalır (Tat ve koku duyusunda, iştah merkezinde değişiklikler).
• Tükürük salgısı azalır, ağız kuruluğu görülür.
• Yaşlanmayla oluşan yutma değişiklikleri  ‘Presbifaji’ olarak adlandırılmaktadır.
ü Daha yavaş yutma
ü Yaşa bağlı dil basıncında değişiklikler
ü Daha çabuk yorulma
ü Kompansasyon mekanizmalarında bozulma

• Presbifaji sonucu normal yaşlanma sürecinde genellikle  disfaji ve aspirasyon görülmez. Özellikle altta yatan 
nörodejeneratif hastalık varlığında, deliryum tablosunda,  santral sinir sistemi etkili ilaçlar kullananlarda, mekanik 
etkenler varlığında, sarkopenik ve kırılgan yaşlılarda bu risk artar.

• Özofagustaki değişiklikler (presbiözofagus)
ü Miyenterik nöron sayısında azalma
ü Kontraksiyon amplitüdünde azalma
ü Alt özofagus sfinkterinde yetersiz gevşeme
ü Özofagus gövdesinde dilatasyon

• Gastroözofageal reflü yaşlanmayla birlikte artar. Temel mekanizma geri kaçan asit için önemli bir klerens mekanizması 
olan sekonder peristaltizmin azalmasıdır. Ayrıca alt özofagus sfinkter basıncı azalır. (Yaşlanma ile birlikte üst 
özofagus sfinkter basıncı da azalır)
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• Midedeki değişiklikler

ü Gastrik mukozal defans mekanizması bozulur (mukozal sitoprotektif faktörler olan mukozal prostaglandin, mukus 
ve bikarbonat azalır). 

ü Mukozal tabaka incelir.
ü Mukozal kan akımı azalır.
ü Pepsin ve asit sekresyonu azalır.
ü H. Pylori taşıyıcılığı prevalansı artar. 
ü Gıdaların geçişi yavaşlar. Bu durum, NSAİD ve diğer zararlı ilaçların temas süresini uzatır. 

• İnce bağırsaktaki değişiklikler

ü Yaşlanmayla birlikte makronütrientlerin (yağ, protein, karbonhidrat) emilimi değişmez. Bu nedenle malabsorpsiyon 
yaşlılıkta da her zaman patolojiktir. 

ü Yaşlanmayla birlikte D vitamin, folik asit, B12 vitamini ve kalsiyum emilimi azalabilir; ancak demir emilimi 
bozulmaz. Bu nedenle yaşlılıkta görülen demir eksikliği anemisinde mutlaka altta yatan hastalık araştırılmalı, 
mutlaka gastrointestinal sistem taraması yapılmalıdır.

ü Mukozal immünite ve IgA üretimi azalır.
• Kolondaki değişiklikler
ü Konstipasyon sık görülür.
ü Divertikülozis sıklığı artmıştır.
ü Mukozal proliferasyon artmıştır.
ü C. Difficile kolonizasyonu artmıştır.
ü Rektal kompliyans azalır, fekal urgency gelişebilir.
ü İnternal anal sfinkter basıncı ve kas kalınlığı azalır. Eksternal sfinkterde bağ doku artar.

Hepatopankreatikobiliyer Sistemdeki Değişiklikler
• Karaciğer kitlesi ve kan akımı yaşlanma ile azalır.
• Cerrahi rezeksiyon sonrası hepatik proliferasyon azalır.
• Karaciğer fonksiyon testleri (transaminaz, ALP, bilirübin), koagülasyon faktörleri (INR, APTT) değişmez.
• Serum albümin bir miktar azalır ancak normal aralıkta kalır.
• Serum trigliserid ve kolesterol düzeyleri artar.
• İlaç metabolizmasındaki değişiklikler
ü Faz 1 reaksiyonları (oksidasyon, redüksiyon, hidroliz) à Azalır
ü Faz 2 reaksiyonu (konjugasyon) à Değişmez

• Yaşlanmayla birlikte safra daha litojenik hale gelir, kolelitiyazis prevalansı artar.
• Pankreasta yağlanma, fibrozis gibi değişiklikler görülür. Pankreasın ekzokrin salgıları yaşla beraber azalır ancak klinik 

olarak ekzokrin pankreas yetmezliği gelişmez.

Endokrin Sistemdeki Değişiklikler

Hipotalamus – Hipofiz – Adrenal (HPA) Akstaki Yaşa Bağlı Değişiklikler

ACTH düzeyi ↔

CRH uyarısına ACTH yanıtı ↔

Kortizol üretimi ↓

Kortizolün plazmadan temizlenmesi ↓

Kortizol düzeyi ↑ / ↔ / ↓

Dehidroepiandosteron sülfat (DHEAS) ↓

ACTH uyarısına kortizol yanıtı ↔

Cerrahi strese karşı kortizol yanıtı ↓

HPA aksının glukokortikoid feedback duyarlılığı ↓
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• Yaşlanma süreciyle birlikte büyüme hormonu (GH) ve insülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1) düzeyleri 
azalır. GH’nun pitüiter sekresyonundaki azalma ve dolaşımdaki IGF-1 düzeylerinin azalması somatopoz olarak 
da adlandırılmaktadır. GH düzeyindeki azalmanın yaşlanmayla birlikte kas kütlesindeki azalmaya katkısı olduğu 
düşünülmektedir.

Seks Hormonlarında Yaşa Bağlı Değişiklikler

Kadın Cinsiyet Erkek Cinsiyet

GnRH ↑ GnRH ↓

FSH ve LH ↑ FSH ve LH ↔ / ↑

Total ve serbest östradiol (E2) ↓ Total ve serbest östradiol (E2) ↔ / ↓

Total ve serbest testosteron ↓ Total ve serbest testosteron ↓

İnhibin B ↓ İnhibin B ↓

Progesteron ↓
Spermin fertilizasyon kapasitesi ↔
GnRH’ya gonadotropin yanıtı ↔

Tiroid Bezi ve Hormon Fizyolojsinde Yaşa Bağlı Değişiklikler

TSH ↑

T3 ve T4 üretimi/sekresyonu ↓

T3 ve T4 klirensi ↓

Tiroid bağlayan globülin (TBG) ↔

Total ve serbest T4 ↔

Total ve serbest T3 ↓

Tiroid otoantikor sıklığı ↓

• Yaşlanma ile birlikte glikoz intöleransı/insülin direnci gelişir. Bu durumun nedenleri;

ü Vücut yağında rölatif artış olur (özellikle santral adipozitede artış). 

ü Fiziksel aktivite azalır.

• Ancak insülin direncine yanıt olarak pankreas beta hücrelerinden insülin sekresyonu artmaz, insülin direncine pankreatik 
beta hücre adaptasyonu yaşlanma ile birlikte bozulur. Yaşlı popülasyondaki bazal ve stimüle edilmiş insülin düzeyleri, 
genç popülasyon ile benzerdir. Bunun sonucunda yaşlanma ile açlık kan şekeri düzeyleri artar.

Hematopoetik Sistemdeki Değişiklikler

• Yaşlanmayla birlikte bazal hematopoez değişmez. Fakat artmış ihtiyaç durumunda hematopoetik sistemin kompanse 
etme yeteneği azalmıştır. 

• Yaşlılarda anemi için kullanılan sınır değerler değişmez; kadınlarda 12 g/dl, erkeklerde 13 g/dl’dir. 

• Eritrositlerin yaşam süresi değişmez.

• Plazmadaki ve hemotopoezdeki demir döngüsü değişmez.

• Yaşlanmayla birlikte lökosit ve trombosit sayıları değişmez.
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İmmün Sistemdeki Değişiklikler (İmmün senesens)

• Yaşlanma sürecinde inflamatuar yanıtın arttığı görülmüştür. Yapılan birçok çalışmada yaşlılardaki C-reaktif protein 
(CRP), interlökin-6 ( IL-6) ve TNF- α gibi inflamatuar belirteçlerin düzeyinin gençlere göre daha yüksek olduğu, normal 
aralıkta kalmakla birlikte normal aralığın üst sınırında olduğu saptanmıştır. 

• Yaşlanmayla birlikte inflamatuar sitokin düzeyindeki artışların yaşlanmayla birlikte prevalansı artan ve etiyolojisinde 
inflamasyonun olduğu birçok hastalıkla (demans, osteoporoz, sarkopeni, ateroskleroz gibi) ilişkisi olduğu 
düşünülmektedir.

• Yaşlanmayla birlikte innate (doğal) immün fonksiyonlarda azalma olur. 

• Natural killer (NK) hücrelerinin sitotoksik aktivitesi ve proinflamatuar sitokin üretimi azalır. 

• Polimorfonükleer lökositlerin (PMNL) fagositoz ve öldürme yetenekleri azalır.

• Makrofajların fagositoz ve MHC-II ekspresyonu azalır.

• Yaşlılık sürecindeki immünitede en belirgin bozukluk adaptif immün yanıtta olur.

Yaşlanma İle Birlikte T ve B Lenfositlerdeki Değişiklikler

Azalanlar Artanlar

T lenfosit

ü T hücre lenfopoezi (timüs küçülür)
ü Naif T hücre sayısı 
ü IL2 düzeyi ve reseptör sayısı 
ü T lenfosit yanıt repertuarı

ü Hafıza T lenfositler

B lenfosit

ü Naif B hücre sayısı 
ü B lenfosit yanıt repertuarı 
ü Antikor sentezleyen hücre sayısı 
ü Antikor yanıtı 
ü Üretilen antikorun afinitesi 

ü Otoantikor titreleri (Romatoid faktör vb) 
ü Monoklonal gamopati

• Yaşlılıkta infeksiyonlara ateş yanıtı azalmıştır.  Özellikle kırılgan yaşlılarda hiç ateş olmayabilir. (Yaşlılarda bazal 
inflamatuar sitokin düzeyleri yüksek olduğu için bunların ateş yanıtı oluşturan reseptörlerde down regülasyona sebep 
olduğu, bu nedenle de infeksiyon sırasında ateş görülmediği düşünülmektedir.) İnfeksiyonun tek belirtisi deliryum 
tablosu olabilir.

Kas İskelet Sistemindeki Değişiklikler

• Total kas kütlesi ve kas tonusu azalır.

ü Motor ünite sayısı azalır ve parsiyel denervasyon gelişir 

ü Anabolik hormonlar (testosteron, östrojen, büyüme hormonu, IGF-1) azalır

ü Kas rejenerasyonunda rol alan satellit hücrelerin sayısı azalır

ü Aktivite azalır (kullanılmama atrofisi) 

ü Eksitasyon-kontraksiyon eşleşmesi bozulur

ü Kas içi protein turn-over’ı bozulur

ü Kas liflerinin boyutları küçülür

ü Miyofibrillerin sayısı azalır (apoptozis)

ü Mitokondriyal enzim miktarları azalır 

ü Tip 2 kas liflerinin oranı azalır

ü Bazı kas liflerinde fibrozis meydana gelir


