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Introdução: Ao longo da vida, nosso corpo está sempre a gerar novas células, mas em
alguns casos o desenvolvimento é surpreendente. Um destes desenvolvimentos é a
metamorfose, a transição da fase larval para a fase adulta, por exemplo, o
desenvolvimento da borboleta. Toda a metamorfose é comandada por hormônios
específicos que geralmente estão associados a mudanças que preparam um organismo
aquático para a sua existência terrestre. No que se diz respeito à capacidade de resposta
aos diferentes níveis hormonais, as coordenações de todos estes eventos dos
desenvolvimentos estão relacionados com as diferenças entre tecidos e órgãos. Outro
tipo surpreendente de desenvolvimento de um indivíduo adulto ocorre através da
regeneração, com formação de um novo órgão depois que o original tenha sido
removido. Algumas salamandras adultas, por exemplo, podem regredir após seus
membros serem amputados. Regeneração é a reativação do desenvolvimento na vida
adulta para restaurar tecidos que faltam. Existem três maneiras principais pelas quais a
regeneração pode ocorrer. O primeiro mecanismo é chamado regeneração epimórfica,
pois envolve a desdiferenciação das estruturas de adultos para formar uma massa
indiferenciada de células que depois torna a se reespecificar. Já o segundo é o
morfológico, no qual a regeneração ocorre através da reconstrução dos tecidos
existentes. Essa regeneração é vista em hidras. Um terceiro tipo de mecanismo é a
regeneração compensatória, onde as células se dividem, mas mantêm as suas funções
diferenciadas.  Este tipo de regeneração é uma característica do fígado de mamíferos.
A terceira categoria do desenvolvimento chamada de degeneração, que abrange as
alterações associadas com o envelhecimento, entretanto alguns cientistas acreditam
que esta categoria faça propriamente parte do estudo da biologia do desenvolvimento. 
Por fim, todo envelhecimento está relacionado com a deterioração do tempo das
funções fisiológicas necessárias para a sobrevivência e fertilidade, por exemplo, o
salmão.  Objetivo: O trabalho teve como objetivo relatar os mecanismos da
metamorfose, da regeneração e do envelhecimento.  Conclusão: Os fatores ligados os
processos de metamorfose, regeneração e envelhecimento são complexos e ao mesmo
tempo fascinantes, uma vez que estudos nessas áreas contribuem e ainda tem muito a
contribuir para pesquisas relacionadas à cura de doenças em humanos promovendo
uma melhor qualidade de vida.
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