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DAVET 
 

Değerli meslektaşlarımız ve Geriatri alanına gönül veren tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımız, 

 

Dünya genelindeki COVID-19 pandemisi nedeniyle, Akademik Geriatri Kongresi 2020 ve 2021 
yıllarında çevrimiçi olarak düzenlenmiştir. 

 

Bu yıl iki yıllık bir aradan sonra, 4. Uluslararası ve 15. Akademik Geriatri Kongresi 14- 18 Eylül 
2022 tarihlerinde İzmir’de yüz yüze yapılacaktır. Ülkemizde yaşlı nüfus, her geçen yıl artmakta 
ve interdisipliner yaklaşımın önemi belirginleşmektedir. Uluslararası nitelikte olan kongremize 
alanlarında uzman olan değerli ulusal ve uluslararası konuşmacılarımız katılacaktır. Bu yılki 
kongremizde; “Araştırma Planlama ve Makale Yazımı Kursu”, “Klinik Nütrisyon Kursu”, “Yara 
Bakımı Okulu” olarak 3 kurs düzenlenecektir. Geriatri alanında sık karşılaşılan sorunlara; 
Geriatri alanında çalışan tüm hekimlerin, huzurevi ve bakımevi dahil tüm çalışanlarının sık 
karşılaştığı problemlere interdisipliner bakış açısıyla vaka örnekleri üzerinden cevap 
aranacaktır. Ayrıca, COVID-19 tedavisinde son gelişmeler ve aşılar, sarkopeni tanısında son 
gelişmeler ve ultrasonografi, yaşlıda kronik hastalıkların tedavisi, yaşam sonu kavramının 
hukuki karşılığı, geronteknoloji, vitamin ve mineral kullanımı, geriatrik sendromlar gibi konu 
başlıkları kongremizin konuları arasında olacaktır. Çok sayıda alanında yetkin konuşmacının 
katılacağı konferans, panel ve uydu sempozyumlar gerçekleştirilecektir. 

 

Sizleri ve klinik çalışmalarınızı, klinik pratiğiniz sırasında karşılaştığınız eğitici olguların bilime 
katkısı nedeniyle çok değerli olarak görüyoruz. Bu nedenle bilimsel programda yer vermek 
üzere sözlü ve poster bildirileri göndermeniz için davet ediyoruz. Ulusal ve uluslararası nitelikte 
olacak olan bu bildirilerin kongremiz bilimsel içeriğine katkısı nedeniyle şimdiden teşekkür 
ediyoruz. Yaşlı sağlığı ile ilgilenen başta geriatristler olmak üzere, iç hastalıkları uzmanları, aile 
hekimleri ve uzmanları, nöroloji uzmanları, psikiyatri uzmanları, fizik tedavi uzmanları, 
hemşireler, fizyoterapistler, ergoterapistler, diyetisyenler ve sosyal hizmet uzmanları ile 
huzurevi ve bakım evi, palyatif bakım merkezi çalışanları ve yöneticilerinin kongremize 
katılımlarından mutluluk duyacağız. Organizasyon komitesi olarak, siz değerli katılımcılarımıza 
kaliteli bir bilimsel program sunmak arzusundayız. 

 

Kongremizde hepinizi aramızda görmekten mutluluk duyacağız. 

 

Saygılarımla, 

Kongre Başkanı 

Prof. Dr. Fehmi Akçiçek 
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KURULLAR 
 

Düzenleme Kurulu 
Fehmi Akçiçek, TR 

Sibel Akın, TR 
Sevgi Aras, TR 

Teslime Atlı, TR 
Volkan Atmış, TR 

Fisun Şenuzun Aykar, TR 
Hüseyin Can, TR 

Mustafa Cankurtaran, TR 
Aslı Tufan Çinçin, TR 

Aslı Çurgunlu, TR 
Deniz Suna Erdinçler, TR 

Meltem Halil, TR 

Mehmet Akif Karan, TR 
Aslı Kılavuz, TR 

Gülistan Bahat Öztürk, TR 
Zeynel Abidin Öztürk, TR 

Fulden Saraç, TR 
Sumru Savaş, TR 
Sevnaz Şahin, TR 

Pınar Tosun Taşar, TR 
Pelin Tütüncüoğlu, TR 

Hacer Doğan Varan, TR 
Murat Varlı, TR 

Mehmet Akif Yalçın, TR 
 

Bilimsel Kurul 
Adam Gordon, UK 
Ahmet Acarer, TR 
Fehmi Akçiçek, TR 

Sibel Akın, TR 
Güneş Arık, TR 

Mehmet Arun, TR 
Dilek Aydın, TR 

Serkan Bakırhan, TR 
Remzi Bahşi, TR 
Tanju Beğer, TR 

Derya Hopancı Bıçaklı, TR 
Hayal Boyacıoğlu, TR 

Mustafa Cankurtaran, TR 
Özlem Karaarslan Cengiz, TR 

Cahide Soydaş Çınar, TR 
Burcu Balam Doğu, TR 

Hayriye Elbi, TR 
Elif Ertuna, TR 

Sibel Eyigör, TR 
 

Sibel Göksel, TR 
Yonatan Grossman, IL 

Birkan İlhan, TR 
Alfonso J. Cruz-Jentoft, ES 

Berrin Karadağ, TR 
Ayfer Karadakovan, TR 

Gökhan Keser, TR 
Hatice Şimşek Keskin, TR 

Aslı Kılavuz, TR 
Mustafa Kemal Kılıç, TR 

Muhammed Cemal 
Kızılarslanoğlu, TR 

Milta Oyola Little, USA 
Marcello Maggio, IT 

Aliye Mandıracıoğlu, TR 
Ikuko Murakami,TR 
Selim Nalbant, TR 
Ayşin Noyan, TR 
Ferhan Sağın, TR 
Bülent Saka, TR 

Fulden Saraç, TR 
Sumru Savaş, TR 
Pınar Soysal, TR 
Sevnaz Şahin, TR 

İlker Taşçı, TR 
Emete Toros, KKTC 

Nil Tekin, TR 
İsmail Tufan, TR 
Yelda Uçar, TR 

Reyhan Uçku, TR 
Zekeriya Ülger, TR 

Pelin Ünsal, TR 
Regina Roller-

Wirnsberger,AT 
Yasemin Yıldırım, TR 
Mümtaz Yılmaz, TR 
Nilüfer Yılmaz, TR 

Arif Yüksel, TR 
Mehmet Yürüyen, TR 
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BİLİMSEL PROGRAM 

 
 
 
 
 

 

14 Eylül 2022, Çarşamba 

SALON A 

14:00-14:30 Açılış Konuşmaları 
Sunucu: Fatma Erol         
Konuşmacılar:  
Teslime Atlı, Akademik Geriatri Derneği Başkanı                                                                        
Fehmi Akçiçek, 4. Uluslararası 15. Akademik Geriatri Derneği Kongresi Başkanı 

14:30-14:50 Kanun Dinletisi                                                      
Doç.Dr. Halil Altınköprü 

14:50-15:30 KONFERANS: “Geriatriye Gönül Verenler” 
Prof. Dr. Turan Örnek Anısına 
Moderatör: Fehmi Akçiçek 

TEMA: Yaşlanan Kadın 
Yaşlılık ve Kadın, Ayşe Kadıoğlu 

15:30-15:45 ARA 

15:45-17:05 PANEL: COVID-19 
Moderatörler: Deniz Suna Erdinçler, M. Akif Karan  

15:45-16:05 COVID-19 ile İlgili Son Gelişmeler ve Aşılar 
Meltem Taşbakan 

16:05-16:25 Post-COVID Sendromu 
Tufan Tükek 

16:25-16:35 Tartışma 

16:35-17:05 Seçilmiş Sözel Bildiriler   
SS1 Bildiri sunulmamıştır.  
SS2 Bildiri geri çekilmiştir. 
SS3 Coronavac ile Aşılanmış Geriatrik Popülasyonda D Vitamini Düzeyleri ile Antikor Yanıtı Arasındaki İlişki 
Zeynep Şahiner, Arzu Okyar Baş, Merve Hafızoğlu, Merve Güner Oytun, Serdar Ceylan, Didem Karaduman, Cansu Atbaş, Cafer Balcı, Burcu Balam Doğu, Mustafa 
Cankurtaran, Meltem Gülhan Halil 

Yeni Ünvanlar Fatma Erol 

SALON A SALON B SALON C 

17:30-19:40 Sözel Bildiri Ek Oturumu 1                              
Moderatörler: Hacer Doğan Varan, Zehra Kosuva 
Öztürk 

17:30-19:40 Sözel Bildiri Ek Oturumu 2                                        
Moderatörler: Aslı Tufan, Gül İspirli 

17:30-19:40 Sözel Bildiri Ek Oturumu 3                                     
Moderatörler: Ayşe Daylan, Hasan Öztin          
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15 Eylül 2022, Perşembe 

SALON A SALON B SALON C 

08:00-09:00 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 1 
Moderatörler: Arman Tav, Sercan Şahutoğlu 

08:00-09:00 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 2 
Moderatörler: Sibel Akbaş,Saadet Koç 

08:00-09:00 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 3 
Moderatörler: Hasan Öztin, Özlem Kuman Tuncel, 
Yelda Öztürk 

09:00-10:20 PANEL: Kırılganlık  
Moderatörler: Sibel Akın, Teslime Atlı 

09:00-09:20 Kırılganlık ve Kişiselleştirilmiş Tıp 
Marcello Maggio  

09:20-09:40 Sosyal Kırılganlık 
Hacer Doğan Varan 

09:40-09:50 Tartışma  

09:50-10:20 Seçilmiş Sözel Bildiriler                        
SS21 Hospitalizasyon Geriatrik Hastaların Kırılganlık 
Durumunu Nasıl Etkiliyor? Bir Üniversite Hastanesi İç 
Hastalıkları Servislerinden Prospektif Bir Çalışma 
Serdar Ceylan, Merve Güner Oytun, Arzu Okyar Baş, 
Cafer Balcı, Meltem Gülhan Halil, Mustafa 
Cankurtaran, Burcu Balam Doğu     

SS22 Yeni Olası Bir Belirteç: Ultrason ile Ölçülen 
Pennasyon Açısı Kırılganlığı Öngörebilir Mi? 
Büşra Yürümez Korkmaz, Mürsel Karadavut, Volkan 
Atmış, Yavuz Metin, Sinan Arı, Funda Özalp Ateş, 
Emine Gemci, Seher Yiğit, Melih Gaffar Gözükara, 
Ceren Kaplankıran, Çağlar Coşarderelioğlu, Ahmet 
Yalçın, Sevgi Aras, Murat Varlı    

SS23  Yaşlı Kalp Yetersizliği Hastalarında 
Basitleştirilmiş Fried Kırılganlık Slalası ile 
Değerlendirilen Kırılganlık ile Kısa Dönem Sağkalım 
İlişkisi 
Ekrem Bilal Karaayvaz, Celalettin Küçük, Gülistan 
Bahat, Mustafa Altınkaynak, Alpay Medetalıbeyoglu, 
Mehmet Akif Karan 

09:00-10:20 PANEL: Hukuki ve Etik Sorunlar 
Moderatörler: Serkan Çınarlı, Ekin Özgür Aktaş 

09:00-09:15 Alzheimer Hastaları ile İlgili Hukuki 
Sorunlar 
Cem Özcan 

09:15-09:30 Yaşam Sonu Bakım ve Tıbbi 
Vasiyet/Tıbbi Ön Direktiflerin Hukuki Yönü 
Nurgül Kocakoç 

09:30-09:45 Yaşam sonu Bakımın Etik Yönü 
Ahmet Can Bilgin 

09:45-09:50 Tartışma 

09:50-10:20 Seçilmiş Sözel Bildiriler                                        
SS24 İleri Yaşın İleri Bakım Planları ve Tıbbi Ön 
Direktiflere Dair Düşünceleri ve Tutumları            
Nurgül Kocakoç 

09:00-10:20 Poster Bildiri Tartışmaları (Poster 
Alanında) 
Moderatörler: Mehmet Akif Yalçın, Fatma Sert      

P1 80 Yaşında Kırılgan Bir Kadında Sadece Cilt 
Lezyonları İle Belirti Veren Anaplastik Büyük Hücreli 
Lenfoma: Nadir Bir Vaka 
Betül Gülsüm YAVUZ VEİZİ, Mehmet İlkin NAHARCI 

P2 Palyatif Bakımda Yatan Yaşlı Hastalarda 
Malnütrisyon Ve Bilişsel Bozukluk Arasındaki İlişki 
Eyyüp Murat EFENDİOĞLU, Ahmet ÇİGİLOGLU, 
Ercüment ÖZTÜRK, Sencer GANİDAĞLI, Zeynel Abidin 
ÖZTÜRK 

P3 Yaşlı Bireylerde Osteoporoz Şiddeti Ve İnflamatuar 
Belirteçler Arasındaki İlişki 
Sencer GANİDAĞLI, Zeynel Abidin ÖZTÜRK, Güzin 
ÇAKMAK, Eyyüp Murat EFENDİOĞLU 

10:20-10:35 ARA 
 

SALON A SALON B 

10:35-12:05 PANEL: Sarkopeni 
Moderatörler: Gülistan Bahat Öztürk, Meltem Halil 

10:35-10:55 Sarkopeni Tanısında Son Gelişmeler ve Ultrasonografi 
Özgür Kara 

10:55-11:25 Sarkopenik Obezite 
Alfonso J. Cruz-Jentoft (Online Katılım) 

11:25-11:45 Tartışma 

11:45-12:05 Seçilmiş Sözel Bildiriler  
SS25 Farklı İskelet Kası Kütlesi İndekslerinin Birbirleriyle ve El Kavrama Kuvveti ile 
Korelasyonu 
Emine Aşçı Civelek, Cihan Kılıç, Mehmet Akif Karan, Gülistan Bahat                                                      

SS26 Üst Ekstremite Segmental Biyoelektriksel Empedans Analizlerinin El Kavrama 
Kuvveti ile Korelasyonunun İncelenmesi 
Serdar Ceylan, Merve Güner Oytun, Arzu Okyar Baş, Yelda Öztürk, Meltem Koca, 
Burcu Balam Doğu, Meltem Gülhan Halil, Mustafa Cankurtaran, Cafer Balcı                                                      

SS69 Vücut Kitle İndeksi ve Vücut Yağ Yüzdesi, Sarkopenik Obez Yaşlı Yetişkinler İçin 
3 Yıllık Tüm Nedenlere Bağlı Ölümleri Tahmin Etmede Bel Çevresinden Daha 
Kıymetli 
Yavuz Sultan Selim Akgül, Burcu Eren Cengiz, Derya Koçaslan, Nurhayat Tuğra 
Özer, Sibel Akın 

10:35-12:05 PANEL: Özel Durumlarda Beslenme 
Moderatörler: Aslı Çurgunlu, Berrin Durmaz    

10:35-10:55 Demansta Beslenme 
Bülent Saka 

10:55-11:15 Diyabette Beslenme 
Meltem Koca 

11:15-11:35 Kronik Böbrek Hastalığında Beslenme 
Aygül Çeltik 

11:35-11:45 Tartışma 
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12:05-12:45 UYDU SEMPOZYUMU 
Geriatride Nütrisyon ile Daha İyiye 
-Bası Yarasında 
-Diyabetik Hastada 
Moderatör: Meltem Halil 
Konuşmacı: Gözde Şengül Ayçiçek 

  

12:45-13:30  ÖĞLE YEMEĞİ 

13:30-14:50 PANEL: Multidisipliner Yaklaşımdan İnterdisipliner Pratiğe 
Moderatörler: Teslime Atlı, Sumru Savaş, Nil Tekin 

13:30-13:50 Entegre Bakım Modelleri, Projeler ve Avusturya Örneği 
Regina Roller-Wirnsberger (Online Katılım) 

13:50-14:10 Entegre Bakım Oluşumunda İstenenler ve Engeller: İngiltere 
Deneyimi 
Adam Gordon 

14:10-14:30 Türkiye’de Bakım Modelleri 
Volkan Atmış 

14:30-14:50 Tartışma 

13:30-14:50 PANEL: Sık Görülen Geriatrik Sendromlara Pratik Yaklaşım 
Moderatörler: Ayşin Noyan, Selim Nalbant 

13:30-13:45 Ağrı Yönetimi 
Meltem Uyar 

13:45-14:00 Uyku Bozuklukları 
Aslı Kılavuz 

14:00-14:15 Deliryum Yönetimi 
Aslı Tufan 

14:15-14:20 Tartışma 

14:20-14:50 Seçilmiş Sözel Bildiriler                                              
SS27 Hastaneye Yatırılan 65 Yaş ve Üzeri Bireylerde Mini Nütrisyonel 
Değerlendirme Testi Espen Önerisi Olan ‘’Ozmolarite Hesaplanmasına Dayalı 
Dehidratasyon’’ Varlığını Gösterebilir Mi? 
Kaan İlter, Neslihan Kayahan Satış, İlker Taşçı                         

SS28 İdiyopatik Parkinson Hastalığında Disfaji Değerlendirmesi ve Kırılganlık, 
Malnutrisyon, Sarkopeni ve Hayat Kalitesi ile İlişkisi 
Serdar Özkök, Zeynep Tüfekçioğlu, Serkan Bengisu, Başar Bilgiç, Haşmet Hanağası, 
Gülistan Bahat               

SS29 90 Yaş ve Üzeri Bireylerde Geriatrik Sendrom ve Mortalite Arasındaki İlişki: Üç 
Yıllık Retrospektif Longitudinal Çalışma 
Betül Gülsüm Yavuz Veizi, Mehmet İlkin Naharcı 

14:50-15:05 ARA 

15:05-16:25 PANEL: İleri Yaşta Sık Görülen Endokrin Hastalıkların Tedavisi  
Moderatörler: Fulden Saraç, Pelin Tütüncüoğlu 
15:05-15:20 Diyabet 
Şevki Çetinkalp  

15:20-15:35 Tiroid Hastalıkları 
İbrahim Şahin 

15:35-15:50 Osteoporoz 
Ayşegül Atmaca 

15:50-15:55 Tartışma 

15:55-16:25 Seçilmiş Sözel Bildiriler                           
SS30 İnsulin Tedavisi Altındaki Geriatrik Hastalarda Sandalye ve Kronometre ile 
Hipoglisemiyi Öngörebilir Miyiz? 
Didem Karaduman, İrfan Karahan, Cansu Atbaş, Merve Hafızoğlu, Zeynep Şahiner, 
Yasemin Polat, Burcu Balam Doğu, Mustafa Cankurtaran, Meltem Gülhan Halil, 
Cafer Balcı 

SS31 Osteoporoz Tedavisi İçin Verilen Zoledronik Asit İnfüzyonu Kognisyonu 
Olumsuz Etkiliyor Mu? 
Berşan Özcan, Serdar Ceylan, Münevver Özcan, Cafer Balcı, Meltem Gülhan Halil, 
Mustafa Cankurtaran, Burcu Balam Doğu                                 

SS32 Diabetes Mellituslu Yaşlı, Kırılgan Hastaları Hala Aşırı Tedavi Mi Ediyoruz? 
Pelin Ünsal 

15:05-16:25 PANEL: Yaşlının İhmal ve İstismarında Farkındalık ve İletişimin Etkisi 
Moderatörler: Hüseyin Doruk, Ferhan Sağın  
15:05-15:25 Yaşlı İhmal ve İstismarı 
Fatma Özge Kayhan Koçak 

15:25-15:45 Yaşlıyla İletişim 
Buğçe Baybaş 

15:45-15:55 Tartışma 

15:55-16:25 Seçilmiş Sözel Bildiriler                                          
SS33 Geriatrik Hastalarda Yaşlı İstismarı Sıklığı ve Sağlık Çalışanlarının Yaşlı 
İstismarı Farkındalığı 
Semen Gökçe Tan, Pınar Soysal                                                      

SS34 Lise Öğrencilerinin Yaş Ayrımcılığına İlişkin Tutumları ve İlişkili Etmenlerin 
Belirlenmesi 
Hatice Şimşek Keskin, Kamil Koçak  

16:25-16:40 ARA 
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16:40-17:40 PANEL: Geriatride Yenilikler 2022 
Moderatörler: Zekeriya Ülger, Mustafa Kemal Kılıç 
Konuşmacılar: 
Remzi Bahşi 
Funda Datlı 

  

 

16 Eylül 2022, Cuma 

SALON A SALON B SALON C 
08:00-09:00 Sözel Bildiri Oturumu 4 
Moderatörler: Nihal Mete Gökmen, Cemile Özsürekçi 

09:00-10:20 PANEL: Alzheimer Hastalığı 
Moderatörler: Burcu Balam Doğu, Sevnaz Şahin 

09:00-09:20 Alzheimer Hastalığında Yeni 
Biyobelirteçler 
Didem Öz 

09:20-09:40 Alzheimer Tedavisinde İncelikler 
Pınar Soysal 

09:40-09:50 Tartışma 

09:50-10:20 Seçilmiş Sözel Bildiriler                           
SS54 Bildiri geri çekilmiştir.                                         

SS55 Nörodejeneratif Demans Hastalarının 
Demografik ve Nöropsikolojik Profilleri: Üçüncü 
Basamak Bir Merkezin Sonuçları 
Pınar Gelener, Sevda Diker, Emine Gemci      

SS56 Lewy Cisimcikli Demans Hastalarında İki Yıllık 
Mortalitenin Öngörücüleri 
Neslihan Kayahan Satış, Mehmet İlkin Naharcı 

08:00-09:00 Sözel Bildiri Oturumu 5 
Moderatörler: Nilüfer Yılmaz, Rana Tuna Doğrul 

09:00-10:20 PANEL: Yaşlıda Böbrek Yetmezliğine 
Yaklaşım 
Moderatörler: Rezzan Ataman, Mümtaz Yılmaz 

09:00-09:20 Yaşlıda Böbreklerin Korunması 
Erhan Tatar 

09:20-09:40 Yaşlılarda Kronik Böbrek Hastalığının 
Yerine Koyma Tedavilerinin Özellikleri 
Gülay Aşçı 

09:40-09:50 Tartışma 

09:50-10:20 Seçilmiş Sözel Bildiriler                                     
SS57 Malnütrisyon, İnflamasyon ve Vasküler 
Kalsifikasyonun, Hemodiyaliz Hastalarında 5 Yıllık 
Mortalite Üzerindeki Rolü      
Yelda Öztürk, Merve Güner, Meltem Halil, Neval 
Duman                                                                                               

SS58 Ege Üniversitesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım 
Ünitesi’nde Yatan 65 Yaş Üzeri Akut Hemodiyaliz 
İhtiyacı Olan ve Rutin Hemodiyaliz Programı ile 
Taburcu Olan Hastaların Retrospektif 
Değerlendirilmesi     
İlkçe Akgün Kurtulmuş, Şükriye Miray Kılınçer Bozgül, 
Güneş Ak, Figen Yargucu Zihni, Devrim Bozkurt                    

SS59 Ege Üniversitesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım 
Ünitesi’nde Yatan 65 Yaş Üzeri Akut Hemodiyaliz 
İhtiyacı Olan Hastalarda İlaç Etiyolojisinin Yeri 
Zehra Tuba Karaman, Görkem Köymen, Ş.Miray 
Kılınçer Bozgül, Güneş Ak, Devrim Bozkurt, Figen 
Yargucu Zihni 

08:00-09:00 Sözel Bildiri Oturumu 6 
Moderatörler: Cahide Soydaş Çınar, Serdar Özkök 

09:00-10:20 Poster Bildiri Tartışmaları  
(Poster Alanında) 
Moderatörler: Cemal Kızılaslanoğlu, Ilgın Şimşir     

P4 Yaşlı Hastada ‘Evde Palyatif Bakım’ Uygulamaları 
Nil Tekin, Ebru Tombak 

P5 Evde Sağlık Hizmetlerinde Yaşlı Hasta Ve Yapay 
Zeka Uygulamaları 
Yusuf Adnan Güçlü, Nil Tekin 

P6 Covid 19 Enfeksiyonu İlişkili Deliryum Ve Subakut 
Demans 
Şennur Delibaş Katı, Aylin Yaman 

10:20-10:35 ARA 
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SALON A SALON B 
10:35-12:00 PANEL: Yaşlılarda Sık Görülen Romatolojik Problemlere Yaklaşım  
Moderatör: Fatoş Önen 
10:35-10:55 Yaşlıda Sık Görülen Romatolojik Hastalıklar 
Gökhan Keser 

10:55-11:15 Osteoartrit Tedavi Yönetimi 
Yeşim Kirazlı 

11:15-11:30 Tartışma 

10:35-12:00 PANEL: İleri Yaşta Kardiyolojik Sorunların Tedavisi 
Moderatörler: Mustafa Cankurtaran, Mümtaz Yılmaz 
10:35-10:50 YOAK Kullanımı 
Oğuz Yavuzgil  

10:50-11:05 Hipertansiyon Tedavisi 
Filiz Özerkan Çakan 

11:05-11:20 Kalp Yetmezliğine Yaklaşım 
Ahmet Yalçın 

11:20-11:30 Tartışma 

11:30-12:00 Seçilmiş Sözel Bildiriler                                            

SS60 Toplumda Yaşayan Yaşlılarda Atriyal Fibrilasyon ve Abdominal Aort 
Anevrizması Sıklığı ve İlişkili Faktörler 
Emine Gemci, Volkan Atmış, Yakup Yunus Yamantürk, Remzi Bahşi, Seher Yiğit, 
Çağlar Coşarderelioğlu, Sevgi Aras, Murat Varlı, Ahmet Yalçın                                 

SS61 Hastaneye Yatan Yaşlı Hastalarda Yüksek Venöz Tromboembolizm Riski ile 
Bağımsız İlişkili Faktörler 
Nilay Güldür Çapan, Neslihan Kayahan Satış, Şerife Beyza Özer, İlker Taşçı 

 

12:00-12:40 UYDU SEMPOZYUMU  
Yaşlıda Pankreas Ekzokrin Yetmezliği (PEY): Diyabetik Yaşlıda Sarkopeni ile PEY 
İlişkisi Çalışması Sonuçları 
Moderatörler: Bülent Saka, Sevnaz Şahin 
Konuşmacılar: Kadir Demir, Bülent Saka, Şevkican Güneş 
 

  

12:40-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ 

13:30-14:50 FORUM: Olağandışı Durumlarda Yaşlılara Yönelik Hizmetler 
Moderatörler: Reyhan Uçku, Aliye Mandıracıoğlu 

Aile ve Sosyal Politikalar 
Rumeysa Ceylan (Online Katılım) 

3. Basamak Tedavi Kurumları 
Sumru Savaş 

Aile Hekimliği 
Derya Mengücük 

Raportör: Hatice Şimşek Keskin 

SONUÇ RAPORU 

13:30-14:50 PANEL: Yaşlı Hasta Bakımında Hemşirelik Yaklaşımları 
Moderatörler: Sevgisun Kapucu, Ayfer Karadakovan 

13:30-13:45 3. Basamakta bakım 
Hülya Eskiizmirli 

13:45-14:00 Evde Bakım 
Gönül Düzgün 

14:00-14:15 Palyatif Bakım 
Yasemin Yıldırım 

14:15-14:30 Kurumsal Bakım 
Vildan Kandemir Bütün 

14:30-14:50 Seçilmiş Sözel Bildiriler                           
SS62 Kas Kuvvetinde Azalma Olan Bakımevi Sakinlerinde Obezite Mortalite Riskini 
Azaltabilir Mi? 
Serdar Özkök, Birkan İlhan, Aslı Tufan Çinçin, Hafize Doğan, Mehmet Akif Karan, 
Gülistan Bahat                       

SS63 Yaşlı Bakım Merkezinde Uygulanan Birey Merkezli Demans Bakım 
Programının Çalışanların Bakım Yaklaşımları ve Bireylerin Psikolojik İyilik Hali 
Üzerine Etkisi 
Seda Güney, Ayişe Karadağ 

SS64 Psikiyatri Servisinde Yatarak Tedavi Gören Geriatrik Erkek Hastaların Sosyo-
Demografik ve Klinik Özelliklerinin İncelenmesi: Bir Bölge Psikiyatri Hastanesi 
Deneyimi 
Cengiz Cengisiz, Enver Sevinç, Sevgi Nehir, İbrahim Ethem Şahin, Numan Işık 
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14:50-15:30 UYDU SEMPOZYUMU 
Geriatrik Hastada Beslenme İhtiyacı & Kasın Önemi 
Konuşmacı: Meltem Halil, Zekeriya Ülger 

 

  

15:30-15:50 ARA 

15:50-17:10 PANEL: Yaşlı Bireylerde Sık Görülen Enfeksiyonlar  
Moderatörler: Oya İtil, Şükran Köse 

15:50-16:10 Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları 
Berna Kömürcüoğlu 

16:10-16:30 Üriner Sistem Enfeksiyonları 
Ali Mert (Online Katılım) 

16:30-16:40 Tartışma 

16:40-17:10 Seçilmiş Sözel Bildiriler 

15:50-17:10 PANEL: Geriatri Uzmanlık Eğitiminin Değerlendirilmesi 
Moderatörler: Hatice Şahin, M. Akif Karan, Fehmi Akçiçek 

15:50-16:10  
İlker Taşçı 

16:10-16:30  
Özlem Yılmaz 

16:30-16:50  
Güneş Arık 

16:50-17:10 Tartışma 

17:10-17:25 ARA 

17:25-18:55 PANEL: Sağlıklı Yaşlanma 
Moderatörler: Alper Döventaş, Sibel Akın  

17:25-17:40 Kasları Koruyucu Egzersizler 
Serkan Bakırhan 

17:40-17:55 Bağışıklama 
Hakan Yavuzer  

17:55-18:10 İklim Değişikliği 
Kirami Ölgen 

18:10-18:25 Tartışma 

18:25-18:55 Seçilmiş Sözel Bildiriler                        
SS65 Glim Kriterlerinde Hangi Kas Kütlesi Ölçümünü Tercih Etmeliyiz? 
Gülşah Güneş Şahin, Sibel Akın, Serap Şahin, Nurhayat Tuğra Özer, Burcu Eren 
Cengiz               

SS66 Yaşlı Bireylerin Yaşlanma Kavramına Yönelik Metaforik Algıları 
Ayşe Gülay Şahan, Aslı Kılavuz                                    

SS67 Malnütrisyonun Düşük Oksijen Radikal Absorbans Kapasite İçeren 
Beslenmeyle İlişkisi 
Yasemin Polat 
 
           

17:25-18:55 3. Yaş Üniversitesinin Aktif Yaşlanmaya Etkisi  
Moderatörler: Mevlüt Ülgen, Emete Toros 

17:25-17:35 Ege 3. Yaş Üniversitesi 
Özlem Miman 

17:35-17:45 Antalya Tazelenme Üniversitesi 
Özlem Özgür 

17:45-17:55 Karşıyaka 3. Yaş Üniversitesi 
Cemil Tugay 

17:55-18:05 Muğla Tazelenme Üniversitesi 
Muammer Tuna 

18:05-18:15 Girne Tazelenme Üniversitesi 
Emete Toros                                                                                                     

18:15-18:25 Bodrum 3. Yaş Akademisi 
Semih Adıyaman                                                                                         

18:25-18:35  
Fethiye Tazelenme Üniversitesi 
Cemil Yavuz                           

18:35-18:55 Seçilmiş Sözel Bildiriler                                        
SS68 3. Yaş Üniversitelerinin Aktif Yaşlanmaya Etkisi; Fethiye Tazelenme 
Üniversitesi 
Cemil Yavuz 
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17 Eylül 2022, Cumartesi 

SALON A SALON B 

08:00-09:00 Sözel Bildiri Oturumu 7                                    
Moderatörler: Yelda Öztürk, Fatma Özge Kayhan Koçak 

09:00-10:20 PANEL: Uygunsuz İlaç Kullanımı ve İlaç Tedavilerinin Gözden 
Geçirilmesi 
Moderatörler: Zekeriya Ülger, Murat Varlı  

09:00-09:20 Antikolinerjik İlaç Yükü 
Elif Ertuna 

09:20-09:40 Tedavide Güçlü Bir Yardımcımız var: Time Kriterleri 
Birkan İlhan (Online Katılım) 

09:40-09:50 Tartışma 

09:50-10:20 Seçilmiş Sözel Bildiriler                          
SS75 Potentially Inappropriate Medications According To Time Criteria And Risk Of 
In-Hospital Mortality In Patients With Covid-19 
Nurdan Şentürk Durmuş, Aslı Tufan, Büşra Can, Çiğdem Bulut Alkaç, Derya 
Kocakaya, Şehnaz Olgun, Birkan İlhan, Gülistan Bahat                           

SS76 Kronik Böbrek Hastalığı Olan Altmış Yaş ve Üzeri Hastalarda Antikolinerjik İlaç 
Yükü Sıklığının ve Klinik Açıdan Öneminin İncelenmesi 
Mikail Dağ, Edip Erkuş, Fatih Saçkan, İlhan Yapıcı, İbrahim Güney, Muhammet 
Cemal Kızılarslanoğlu 

SS77 Antikolinerjik İlaç Yükünün Geriatrik Hastalarda Disfaji ve Nütrisyonel Durum 
Üzerine Olan Etkisi 
Meysere Nur Akuç, Özlem İpar, Pınar Soysal 

08:00-09:00 PANEL: Akılcı İlaç Oturumu                                         
Tuğba Erdoğan 
09:00-10:20 PANEL: Beslenmede Tartışmalı Alanlar 
Moderatörler: Fisun Şenuzun Aykar, Sevgi Aras 

09:00-09:20 Moda Diyetler 
Banu Şarer Yürekli 

09:20-09:40 Destek Ürünleri 
Mehmet Yürüyen 

09:40-09:50 Tartışma 

09:50-10:20 Seçilmiş Sözel Bildiriler                                      
SS78 İdrar İyot Düzeyleri ve Geriatrik Sendrom İlişkisi        
Emine Gemci, Melih Gaffar Gözükara, Yavuz Metin, Seher Yiğit, Büşra Yürümez 
Korkmaz, Sinan Arı, Ahmet Yalçın, Sevgi Aras, Murat Varlı, Volkan Atmış                                                                                      

SS79 Serum Kalsiyum, Fosfor, Magnezyum, Demir, Çinko ve Bakır Düzeyleri ile 
Geriatrik Sendrom İlişkisi            
Seher Yiğit, Melih Gaffar Gözükara, Yavuz Metin, Emine Gemci, Büşra Yürümez 
Korkmaz, Sinan Arı, Ahmet Yalçın, Murat Varlı, Sevgi Aras, Volkan Atmış  

 

 
10:20-11:00 Uydu Sempozyumu 
Dikkat Kırılabilir! Osteoporozun Risklerinin Farkında mıyız? 
Moderatör: Sevgi Aras 
Konuşmacı: Volkan Atmış 

 

  

11:00-11:15 ARA 

11:15-12:35 PANEL: Palyatif Bakımda Yaşlıda Sık Görülen Semptomların Yönetimi 
Moderatörler: Zeynel Abidin Öztürk, Meltem Uyar 

11:15-11:30 Dispne 
Cemal Kızılaslanoğlu 

11:30-11:45 Ateş 
Pınar Tosun Taşar 

11:45-12:00 Bulantı-Kusma 
Yonatan Grossman 

12:00-12:05 Tartışma 

12:05-12:35 Seçilmiş Sözel Bildiriler                            
SS80 Geriatrik Metastatik Böbrek Hücreli Kanser Hastalarında Genomik Profilin 
Genç Hastalarla Karşılaştırılması: Aacr-Genıe Projesi Sonuçları 
Emre Yekedüz,Yüksel Ürün                                            

SS81 Türkiye’de Demans Tanılı Hastalar Nerede Ölüyor? 2013’ten 2022’ye 
Gözlemsel Bir Çalışma 
Serdar Ceylan, Merve Güner Oytun, Arzu Okyar Baş, Zeynep Kahyaoğlu, Çağlayan 
Merve Ayaz, Cafer Balcı, Burcu Balam Doğu, Mustafa Cankurtaran, Meltem Gülhan 
Halil                            

SS82 Üniversitemiz Palyatif Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Mortalite ile İlişkili 
Parametrelerin Prospektif Olarak İncelenmesi 
Murat Furkan Vural, Pınar Tosun Taşar, Ömer Karaşahin, Can Sevinç, Sevnaz Şahin 

11:15-12:35 PANEL: Geronteknoloji 
Moderatörler: Oya Hazer, Hilal Özkaya 
11:15-11:30 Yaşam Kalitesine Geronteknolojik Bakış 
Çağatay Çavuşoğlu  

11:30-11:45 Geronteknolojide Yurtdışı Örneği 
Ikuko Murakami  

11:45-12:00 Geriatrik Acil Servis (Safe Me Project) 
Mustafa Keşaplı 

12:00-12:05 Tartışma 

12:05-12:35 Seçilmiş Sözel Bildiriler                                        
SS83 Yaşlı Yetişkinlerde İnternetten Edinilen Sağlık Bilgisine Güven Düzeyini 
Etkileyen Faktörler 
Hilal Heybeli, Kamile Sılay, Mercan Taştemur, Atacan Aras, Erhan Özenç, Rana 
Tuna Doğrul, Hande Selvi Öztorun, Güneş Arık                                                                    

SS84 Older Patients' Driving Safety With The Help Of Drıvıng Sımulator: Do 
Cognitive Functions Have An Influence? 
Mert Eşme, Orkun Tahir Aran, Cafer Balcı, Ege Temizkan, Meltem Koca, Serdar 
Ceylan, Arzu Okyar Baş, Berkan Torpil, Onur Altuntaş, Mine Uyanık, Meltem Halil, 
Mustafa Cankurtaran, Burcu Balam Doğu 
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12:35-13:15 2022 AGK ‘sinden Mesajlar 
Gül İspirli 
Büşra Can 
Funda Yıldırım Borazan 
Ekin Oktay Oğuz 

  

13:15-13:45 Kapanış 
Fatma Erol 

  

13:45-14:30 ÖĞLE YEMEĞİ 

 
 

KURS PROGRAMLARI 
 

14 Eylül 2022, Çarşamba 

 Araştırma Planlama ve Makale Yazımı Kursu 
Koordinatörler: Reyhan Uçku, Türkan Günay, Hatice Şimşek Keskin 

09:00-09:15 Tanışma, beklentilerin alınması 
Türkan Günay 

09:15-10:00 Araştırma planlama- Örnek, Örnek Büyüklüğü 
Reyhan Uçku 

 10:00-10:15 Ara 

10:15-10:45 Araştırma Tipleri - Kesitsel, Olgu Kontrol Araştırmaları 
Türkan Günay 

10:45-11:15 Araştırma Tipleri - Kohort, Deneysel araştırmalar 
Reyhan Uçku  

11:15-11:30 Ara 

11:30-12:30 Eleştirel Makale Değerlendirme, Makale Yazımı 
Hatice Şimşek Keskin 

12:30-12:45 Değerlendirme 
 

18 Eylül 2022, Pazar 

 Klinik Nütrisyon Kursu 

Koordinatörler: Sumru Savaş, Aslı Kılavuz, Meltem Halil 
10:30-12:00 Oturum 1: Malnütrisyonun Önemi, Tanısı ve Tedavisi 
Oturum Başkanları: Kubilay Demirağ, Sumru Savaş 
 

10:30-10:50 Malnütrisyonun Nedenleri ve Sonuçları 
Emin Taşkıran 

10:50-11:10 Yaşlıda Malnütrisyon Tarama ve Tanısı 
Derya Hopancı Bıçaklı 

11:10-11:30 Beslenme Destek Tedavisinde Temel Prensipler 
Gözde Şengül Ayçiçek 

11:30-11:50 Malnütrisyon ve Disfaji 
Ebru Alemdaroğlu 

11:50-12:00 Tartışma 
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12:00-13:00 Öğle Yemeği 

13:00-14:30 Oturum 2: Malnütrisyon Tedavisinde Pratik Noktalar 
Oturum Başkanları: Meltem Halil, Mehmet Uyar 

13:00-13:20 Oral ve Enteral Nütrisyonel Ürünler 
Zehra Kosuva Öztürk 

13:20-13:40 Enteral ve Parenteral Beslenme için Pratik Öneriler ve Uygulamadaki Sorunlara Yaklaşım 
Cafer Balcı 

13:40-14:00 Parenteral Nütrisyon 
Özlem Karaaslan Cengiz 

14:00-14:20 Beslenme Destek Tedavisinin Monitorizasyonu ve Komplikasyonlar 
Duygu Erbaş Saçar 

14:20-14:30 Tartışma 

14:30-14:45 Ara 

14:45-15:45 Oturum 3: Olgularla Beslenme Destek Tedavisi 
Oturum Başkanları: Aslı Kılavuz, Mustafa Kemal Kılıç 

14:45-15:05 Evde Beslenme Destek Tedavisi 
Mert Eşme 

15:05-15:25 Sarkopeni Tedavisi 
Olgun Deniz 

15:25-15:45 Kanser Hastasında Beslenme Destek Tedavisi 
Yelda Öztürk 

15:45-16:00 Ara 

16:00-16:20 Bası Yarasında Beslenme 
Hande Selvi Öztorun 

16:20-16:40 Alzheimer’de Beslenme Destek Tedavisi 
Ayşe Daylan 

16:40-16:50 Tartışma 

16:50 Kapanış 

 

18 Eylül 2022, Pazar 

 Yara Bakım Okulu 
Koordinatörler: Hüseyin Can, Sevnaz Şahin 

08:00-08:30 Kayıt 

08:30-09:00 Açılış 
Hüseyin Can, Sevnaz Şahin 

09:00-10:00 PANEL-1 
Oturum Başkanları: Gökhan Akbulut, Ahmet Deniz Uçar 

09:00-09:30 Yara Tipleri ve Yara İyileşme Mekanizmaları, Kronik Yara Tanımı 
Şamil Aktaş 

09:30-10:00 Yara Tedavisinin İlkeleri ve Yara Bakımı 
Emre Özker 

 10:00-10:15 Ara 

10:15-11:15 PANEL-2 
Oturum Başkanları: Şamil Aktaş, İlker Kiriş 

10:15-10:45 Akut ve Kronik Yarada Debritman Teknikleri 
Ahmet Deniz Uçar 

10:45-11:15 Yara Tedavisinde Hijyen, Antimikrobiyal Önlemler ve Tedavi 
Yasemin Kılıç Öztürk 

 11:15-11:30 Ara 
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11:30-12:30 PANEL-3 
Oturum Başkanları: Gökhan Akbulut, Hüseyin Can 

11:30-12:00 Yara Değerlendirmesi ve Kayıt 
Şamil Aktaş 

12:00-12:30 Yara Örtüleri ve VAC Tedavisi 
Emre Özker 

12:30-13:30 Öğle Yemeği 

13:30-14:30 PANEL-4 
Oturum Başkanları: Emre Özker, Yasemin Kılıç Öztürk 

13:30-14:00 Basınç Yaralanmaları, Önlenmesi ve Yönetimi 
Hüseyin Can 

14:00-14:30 Geriatrik Hastalarda Cilt ve Geriatrik Sendromlarla İlişkisi 
Sevnaz Şahin 

14:30-14:45 Ara  

14:45-15:45 PANEL-5 
Oturum Başkanları: Ahmet Deniz Uçar, Sevnaz Şahin 

14:45-15:05 Alt Ekstremite Ülserlerinin Ayırıcı Tanısı ve Tedavi Yöntemleri 
İlker Kiriş 

15:05-15:25 Diyabetik Ayak ve Önleme Stratejileri  
Gökhan Akbulut 

15:25-15:45 Yara Tedavisinde Beslenmenin Önemi 
Hüseyin Can 

 15:45-16:00 Ara  

16:00-17:00 Uygulama 
Yara Bakımı ve Tedavisi Ürünlerine Genel Bakış 
Emre Özker, Hüseyin Can 

17:00-17:30 Kapanış 
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SCIENTIFIC PROGRAM 

 
 
 
 
 
 

14 September 2022, Wednesday 

HALL A 

14:00-14:30 Opening Speeches 
Presenter: Fatma Erol         
Speakers:  
Teslime Atlı, President of Academic Geriatrics Society Akademik Geriatri Derneği Başkanı                                                                        
Fehmi Akçiçek, Chair of 4th International 15th Academic Geriatrics Society Congress 

14:30-14:50 Qanun Concert  
Assoc. Prof.Halil Altınköprü 

14:50-15:30 CONFERENCE: "Those Who Set Their Heart to Geriatrics" 
In Memory of Prof. Turan Örnek 
Moderator: Fehmi Akçiçek 

THEME: Aging Woman 
Old Age and Woman, Ayşe Kadıoğlu 

15:30-15:45 BREAK 

15:45-17:05 PANEL: COVID-19 
Moderators: Deniz Suna Erdinçler, M. Akif Karan  

15:45-16:05 Recent Advances on COVID-19 and Vaccination 
Meltem Taşbakan 

16:05-16:25 Post-COVID Syndrome 
Tufan Tükek 

16:25-16:35 Discussion 

16:35-17:05 Selected Oral Abstracts 
OP1 Abstract was not presented.  
OP2 Abstract was withdrawn. 
SS3 Relationship Between Vitamin D Levels and Antibody Response İn Vaccinated Geriatric Population with Coronavac 
Zeynep Şahiner, Arzu Okyar Baş, Merve Hafızoğlu, Merve Güner Oytun, Serdar Ceylan, Didem Karaduman, Cansu Atbaş, Cafer Balcı, Burcu Balam Doğu, Mustafa 
Cankurtaran, Meltem Gülhan Halil 

New Titles Fatma Erol 

HALL A HALL B HALL C 

17:30-19:40 Oral Presentation Additional Session 1 
Moderators: Hacer Doğan Varan, Zehra Kosuva 
Öztürk 

17:30-19:40  Oral Presentation Additional Session 2                                        
Moderators: Aslı Tufan, Gül İspirli 

17:30-19:40  Oral Presentation Additional Session 3                                     
Moderators: Ayşe Daylan, Hasan Öztin          
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15 September 2022, Thursday 

SALON A SALON B SALON C 

08:00-09:00 ORAL PRESENTATION SESSION 1 
Moderators: Arman Tav, Sercan Şahutoğlu 

08:00-09:00 ORAL PRESENTATION SESSION 2 
Moderators: Sibel Akbaş,Saadet Koç 

08:00-09:00 ORAL PRESENTATION SESSION 3 
Moderators: Hasan Öztin, Özlem Kuman Tuncel, Yelda 
Öztürk 

09:00-10:20 PANEL: Frailty 
Moderators: Sibel Akın, Teslime Atlı 

09:00-09:20 Frailty & Personalized Medicine 
Marcello Maggio  

09:20-09:40 Social Frailty 
Hacer Doğan Varan 

09:40-09:50 Tartışma  

09:50-10:20 Selected Oral Abstracts                        
OP21 How Does Hospitalization Affect The Frailty 
Status Of Geriatric Patients? A Prospective Study 
From Internal Medicine Wards Of A University 
Hospital 
Serdar Ceylan, Merve Güner Oytun, Arzu Okyar Baş, 
Cafer Balcı, Meltem Gülhan Halil, Mustafa 
Cankurtaran, Burcu Balam Doğu     

OP22 A New Possible Marker: Can Pennation Angle 
Defined by Ultrasound Predict the Frailty? 
Büşra Yürümez Korkmaz, Mürsel Karadavut, Volkan 
Atmış, Yavuz Metin, Sinan Arı, Funda Özalp Ateş, 
Emine Gemci, Seher Yiğit, Melih Gaffar Gözükara, 
Ceren Kaplankıran, Çağlar Coşarderelioğlu, Ahmet 
Yalçın, Sevgi Aras, Murat Varlı    

OP23 Relationship Between Short Term Survival and 
Frailty Evaluated with Simplified Fried Frailty Score ,n 
Elderly Patients with Heart Failure   
Ekrem Bilal Karaayvaz, Celalettin Küçük, Gülistan 
Bahat, Mustafa Altınkaynak, Alpay Medetalıbeyoglu, 
Mehmet Akif Karan 

09:00-10:20 PANEL: Legal and Ethical Problems 
Moderators: Serkan Çınarlı, Ekin Özgür Aktaş 

09:00-09:15 Legal Issues Related to Alzheimer's 
Patients  
Cem Özcan 

09:15-09:30 End-of-Life Care and the Legal Aspect of 
Medical Wills/Medical Pre-Directives 
Nurgül Kocakoç 

09:30-09:45 Ethical Aspects of End-of-Life Care 
Ahmet Can Bilgin 

09:45-09:50 Discussion 

09:50-10:20 Selected Oral Abstracts                       
OP24 Thoughts and Attitudes of Elderly People upon 
Advance Directive and Advance Care Planning 
Nurgül Kocakoç 

09:00-10:20 Poster Presentation Discussions 
Moderators: Mehmet Akif Yalçın, Fatma Sert      

P1 Anaplastic Large Cell Lymphoma Presenting Only 
with Skin Lesions In An 80-Years-Old Frail Woman: A 
Rare Case 
Betül Gülsüm YAVUZ VEİZİ, Mehmet İlkin NAHARCI 

P2 Associations Between Malnutrition and Cognitive 
Impairment in Older Palliative Care Inpatients 
Eyyüp Murat EFENDİOĞLU, Ahmet ÇİGİLOGLU, 
Ercüment ÖZTÜRK, Sencer GANİDAĞLI, Zeynel Abidin 
ÖZTÜRK 

P3 The Relationship Between Osteoporosis Severity 
and Inflammatory Markers in Elderly 
Sencer GANİDAĞLI, Zeynel Abidin ÖZTÜRK, Güzin 
ÇAKMAK, Eyyüp Murat EFENDİOĞLU 

10:20-10:35 BREAK 

HALL A HALL B 

10:35-12:05 PANEL: Sarcopenia 
Moderators: Gülistan Bahat Öztürk, Meltem Halil 

10:35-10:55 Recent Advances in the Diagnosis of Sarcopenia and 
Ultrasonography 
Özgür Kara 

10:55-11:25 Sarcopenic Obesity 
Alfonso J. Cruz-Jentoft (Online) 

11:25-11:45 Discussion 

11:45-12:05 Selected Oral Abstracts 
OP25 Correlation of Different Skeletal Muscle Mass Indexes with Each Other and 
Hand Grip Strength 
Emine Aşçı Civelek, Cihan Kılıç, Mehmet Akif Karan, Gülistan Bahat                                                      

OP26 Investigation of Correlation of Upper Extremity Segmental Bioelectrical 
Impedance Analysis with Handgrip Strength 
Serdar Ceylan, Merve Güner Oytun, Arzu Okyar Baş, Yelda Öztürk, Meltem Koca, 
Burcu Balam Doğu, Meltem Gülhan Halil, Mustafa Cankurtaran, Cafer Balcı                                                      

OP69 Body Mass Index And Body Fat%, but Not Waist Circumference, Predict 3-
Year All-Cause Mortality for Sarcopenic Obese Older Adults 
Yavuz Sultan Selim Akgül, Burcu Eren Cengiz, Derya Koçaslan, Nurhayat Tuğra 
Özer, Sibel Akın 

10:35-12:05 PANEL: Nutrition in Special Situations 
Moderators: Aslı Çurgunlu, Berrin Durmaz    

10:35-10:55 Nutrition in Dementia 
Bülent Saka 

10:55-11:15 Nutrition in Diabetes 
Meltem Koca 

11:15-11:35 Nutrition in Chronic Kidney Disease 
Aygül Çeltik 

11:35-11:45 Discussion 
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12:05-12:45 SATELLITE SYMPOSIUM 
Go Better with Nutrition in Geriatrics 
-Pressure Sore 
-In Diabetic Patient 
Moderator: Meltem Halil 
Speaker: Gözde Şengül Ayçiçek 

  

12:45-13:30  LUNCH BREAK 

13:30-14:50 PANEL: From Multidisciplinary Approach to Interdisciplinary Practice 
Moderators: Teslime Atlı, Sumru Savaş, Nil Tekin 

13:30-13:50 Integrated Care Models, Projects and the Austrian Model 
Regina Roller-Wirnsberger (Online) 

13:50-14:10 Ambitions and Obstacles in Building Integrated Care: The English 
Experience 
Adam Gordon 

14:10-14:30 Care Models in Turkey 
Volkan Atmış 

14:30-14:50 Discussion 

13:30-14:50 PANEL: Practical Approach to Common Geriatric Syndromes 
Moderators: Ayşin Noyan, Selim Nalbant 

13:30-13:45 Pain Management 
Meltem Uyar 

13:45-14:00 Sleeping Disorders 
Aslı Kılavuz 

14:00-14:15 Delirium Management 
Aslı Tufan 

14:15-14:20 Discussion 

14:20-14:50 Selected Oral Abstracts 
OP27 Hastaneye Yatırılan 65 Yaş ve Üzeri Bireylerde Mini Nütrisyonel 
Değerlendirme Testi Espen Önerisi Olan ‘’Ozmolarite Hesaplanmasına Dayalı 
Dehidratasyon’’ Varlığını Gösterebilir Mi? 
Kaan İlter, Neslihan Kayahan Satış, İlker Taşçı                         

OP28 Assessment of Dysphagia in Idiopathic Parkinson’s Disease and Identifying 
its Relationship with Frailty, Malnutrition, Sarcopenia and Quality Of Life 
Serdar Özkök, Zeynep Tüfekçioğlu, Serkan Bengisu, Başar Bilgiç, Haşmet Hanağası, 
Gülistan Bahat               

OP29 Association Between Geriatric Syndrome and Mortality in Adults Aged 90 
Years and Older: Three Years Retrospective Longitudinal Stud 
Betül Gülsüm Yavuz Veizi, Mehmet İlkin Naharcı 

14:50-15:05 BREAK 

15:05-16:25 PANEL: Treatment of Common Endocrine Diseases in Advanced Age 
Moderators: Fulden Saraç, Pelin Tütüncüoğlu 
15:05-15:20 Diabetes 

Şevki Çetinkalp  

15:20-15:35 Thyroid Diseases 
İbrahim Şahin 

15:35-15:50 Osteoporosis 
Ayşegül Atmaca 

15:50-15:55 Discussion 

15:55-16:25 Selected Oral Abstracts  
OP30 Can We Predict Hypoglycemia with A Chair and A Stopwatch For Older Adults 
Under Insulin Therapy? 
Didem Karaduman, İrfan Karahan, Cansu Atbaş, Merve Hafızoğlu, Zeynep Şahiner, 
Yasemin Polat, Burcu Balam Doğu, Mustafa Cankurtaran, Meltem Gülhan Halil, 
Cafer Balcı 

OP31 Does Zoledronic Acid Infusion For Osteoporosis Treatment Affect Cognition 
Negatively? 
Berşan Özcan, Serdar Ceylan, Münevver Özcan, Cafer Balcı, Meltem Gülhan Halil, 
Mustafa Cankurtaran, Burcu Balam Doğu                                 

OP32 Are We Still Overtreating in Older Frail Patients with Diabetes Mellitus? 
Pelin Ünsal 

15:05-16:25 PANEL: The Effect of Awareness and Communication on the Neglect 
and Abuse of the Elderly 
Moderators: Hüseyin Doruk, Ferhan Sağın  
15:05-15:25 Elderly Neglect and Abuse 

Fatma Özge Kayhan Koçak 

15:25-15:45 Communication with the Elderly 
Buğçe Baybaş 

15:45-15:55 Discussion 

15:55-16:25 Selected Oral Abstracts 
OP33 The Frequency of Elder Abuse in Geriatric Patients and Awareness of Elderly 
Abuse of Health Workers 
Semen Gökçe Tan, Pınar Soysal                                                      

OP34 Attitudes of High School Students Regarding Ageism and Determination of 
Related Factors 
Hatice Şimşek Keskin, Kamil Koçak  

16:25-16:40 BREAK 
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16:40-17:40 PANEL: Innovations in Geriatrics 2022  
Moderators: Zekeriya Ülger, Mustafa Kemal Kılıç 
Speakers: 
Remzi Bahşi 
Funda Datlı 

  

 

16 September 2022, Friday 

HALL A HALL B HALL C 
08:00-09:00 ORAL PRESENTATION SESSION 4 
Moderators: Nihal Mete Gökmen, Cemile Özsürekçi 

09:00-10:20 PANEL: Alzheimer's Disease 
Moderators: Burcu Balam Doğu, Sevnaz Şahin 

09:00-09:20 New Biomarkers in Alzheimer's Disease 
Didem Öz 

09:20-09:40 Subtleties in Alzheimer's Treatment 
Pınar Soysal 

09:40-09:50 Discussion 

09:50-10:20 Selected Oral Abstracts                   
OP54 Abstract was withdrawn.                                         

OP55 Demographic and Neuropsychologic Profiles of 
Patients with Neurodegenerative Dementia: Results 
From A Tertiary Referral Center 
Pınar Gelener, Sevda Diker, Emine Gemci      

OP56 Predictors of Two-Year Mortality in Patients 
with Dementia with Lewy Bodies 
Neslihan Kayahan Satış, Mehmet İlkin Naharcı 

08:00-09:00 ORAL PRESENTATION SESSION 5 
Moderators: Nilüfer Yılmaz, Rana Tuna Doğrul 

09:00-10:20 PANEL: Approach to Kidney Failure in 
the Elderly 
Moderators: Rezzan Ataman, Mümtaz Yılmaz 

09:00-09:20 Protection of the Kidneys in the Elderly 
Erhan Tatar 

09:20-09:40 Features of Replacement Therapies for 
Chronic Kidney Disease in the Elderly 
Gülay Aşçı 

09:40-09:50 Discussion 

09:50-10:20 Selected Oral Abstracts  
OP57 The Role of Malnutrition, Inflammation, and 
Vascular Calcification on 5-year Mortality in 
Hemodialysis Patients 
Yelda Öztürk, Merve Güner, Meltem Halil, Neval 
Duman                                                                                               

OP58 Ege Üniversitesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım 
Ünitesi’nde Yatan 65 Yaş Üzeri Akut Hemodiyaliz 
İhtiyacı Olan ve Rutin Hemodiyaliz Programı ile 
Taburcu Olan Hastaların Retrospektif 
Değerlendirilmesi     
İlkçe Akgün Kurtulmuş, Şükriye Miray Kılınçer Bozgül, 
Güneş Ak, Figen Yargucu Zihni, Devrim Bozkurt                    

OP59 The Place of Drug Etiology in Patients over 65 
years of Age Who Need Acute Hemodialysis 
hospitalized in Ege University Internal Medicine 
Intensive Care Unit 
Zehra Tuba Karaman, Görkem Köymen, Ş.Miray 
Kılınçer Bozgül, Güneş Ak, Devrim Bozkurt, Figen 
Yargucu Zihni 

08:00-09:00 ORAL PRESENTATION SESSION 6 
Moderators: Cahide Soydaş Çınar, Serdar Özkök 

09:00-10:20 Poster Presentation Discussions 
Moderators: Cemal Kızılaslanoğlu, Ilgın Şimşir     

P4 ‘Home Palliative Care' Practices in the Elderly 
Patient 
Nil Tekin, Ebru Tombak 

P5 Elderly Patients and Artificial Intelligence 
Applications in Home Health Services 
Yusuf Adnan Güçlü, Nil Tekin 

P6 Covid 19 Induced Delirium and Subacute Dementia 
Şennur Delibaş Katı, Aylin Yaman 

10:20-10:35 BREAK 
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HALL A HALL B 
10:35-12:00 PANEL: Approach to Common Rheumatological Problems in the 
Elderly 
Moderator: Fatoş Önen 

10:35-10:55 Common Rheumatological Diseases in the Elderly 
Gökhan Keser 

10:55-11:15 Osteoarthritis Treatment Management 
Yeşim Kirazlı 

11:15-11:30 Discussion 

10:35-12:00 PANEL: Treatment of Cardiological Problems in Advanced Age 
Moderators: Mustafa Cankurtaran, Mümtaz Yılmaz 

10:35-10:50 NOAC Use 
Oğuz Yavuzgil  

10:50-11:05 Hypertension Treatment 
Filiz Özerkan Çakan 

11:05-11:20 Approach to Heart Failure 
Ahmet Yalçın 

11:20-11:30 Discussion 

11:30-12:00 Selected Oral Abstracts 

OP60 Frequency of Atrial Fibrilation and Abdominal Aortic Aneurysm in A 
Community-Dwelling Elderly and Related Factors 
Emine Gemci, Volkan Atmış, Yakup Yunus Yamantürk, Remzi Bahşi, Seher Yiğit, 
Çağlar Coşarderelioğlu, Sevgi Aras, Murat Varlı, Ahmet Yalçın                                 

OP61 Hastaneye Yatan Yaşlı Hastalarda Yüksek Venöz Tromboembolizm Riski ile 
Bağımsız İlişkili Faktörler 
Nilay Güldür Çapan, Neslihan Kayahan Satış, Şerife Beyza Özer, İlker Taşçı 

 

12:00-12:40 SATELLITE SYMPOSIUM 
Pancreatic Exocrine Insufficiency in the Elderly 
Moderators: Bülent Saka, Sevnaz Şahin 
Speakers: Kadir Demir, Bülent Saka, Şevkican Güneş 

 

  

12:40-13:30 LUNCH BREAK 

13:30-14:50 FORUM: Services for the Elderly in Unusual Situations 
Moderators: Reyhan Uçku, Aliye Mandıracıoğlu 

Family and Social Policies 
Rumeysa Ceylan (Online) 

3rd Level Treatment Institutions 
Sumru Savaş 

Family Practice 
Derya Mengücük 

Rapporteur: Hatice Şimşek Keskin 

FINAL REPORT 

13:30-14:50 PANEL: Nursing Approaches in Elderly Patient Care 
Moderators: Sevgisun Kapucu, Ayfer Karadakovan 

13:30-13:45 Care at the 3rd Level 
Hülya Eskiizmirli 

13:45-14:00 Home Care 
Gönül Düzgün 

14:00-14:15 Palliative Care 
Yasemin Yıldırım 

14:15-14:30 Institutional Maintenance 
Vildan Kandemir Bütün 

14:30-14:50 Selected Oral Abstracts  
OP62 Obesity Alleviates Mortality Risk in Nursing Home Residents with Self-
Reported Weakness 
Serdar Özkök, Birkan İlhan, Aslı Tufan Çinçin, Hafize Doğan, Mehmet Akif Karan, 
Gülistan Bahat                       

OP63 Impact of A Dementia Care Program on Individualized Care Approaches of 
Staff and Psychological Well-Being Of Residents in Long-Term Care 
Seda Güney, Ayişe Karadağ 

OP64 Sociodemographic and Clinical Characteristics of Geriatric Male Patients: 
Three-year Experience in a Psychiatric Hospital Experience 
Cengiz Cengisiz, Enver Sevinç, Sevgi Nehir, İbrahim Ethem Şahin, Numan Işık 
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14:50-15:30 SATELLITE SYMPOSIUM 
Nutritional Needs & Importance of Muscle in Geriatric Patients  
Speakers: Meltem Halil, Zekeriya Ülger 

 

  

15:30-15:50 BREAK 

15:50-17:10 PANEL: Common Infections in Elderly Individuals 
Moderators: Oya İtil, Şükran Köse 

15:50-16:10 Lower Respiratory 
Berna Kömürcüoğlu 

16:10-16:30 Urinary System Infections 
Ali Mert (Online) 

16:30-16:40 Discussion 

16:40-17:10 Selected Oral Abstracts 

15:50-17:10 PANEL:  Evaluation of Geriatrics Specialization Training  
Moderators: Hatice Şahin, M. Akif Karan, Fehmi Akçiçek 

15:50-16:10  
İlker Taşçı 

16:10-16:30  
Özlem Yılmaz 

16:30-16:50  
Güneş Arık 

16:50-17:10  Discussion 

17:10-17:25  BREAK 

17:25-18:55 PANEL:  Healthy Aging  
Moderators: Alper Döventaş, Sibel Akın  

17:25-17:40  Muscle Sparing Exercises 
Serkan Bakırhan 

17:40-17:55 Immunization 
Hakan Yavuzer  

17:55-18:10  Climate Change 
Kirami Ölgen 

18:10-18:25 Discussion 

18:25-18:55 Selected Oral Abstracts 
OP65 Which Muscle Mass Measurement Should We Prefer in the GLIM Criteria? 
Gülşah Güneş Şahin, Sibel Akın, Serap Şahin, Nurhayat Tuğra Özer, Burcu Eren 
Cengiz               

OP66 Metaphorical Perceptions of Elderly Individuals Regarding the Concept of 
Aging 
Ayşe Gülay Şahan, Aslı Kılavuz                                    

OP67 Malnutrition is Associated with Low Oxygen Radical Absorbance Capacity  
Yasemin Polat 
 
           

17:25-18:55  The Effect of 3rd Age University on Active Aging  
Moderators: Mevlüt Ülgen, Emete Toros 

17:25-17:35  Aegean 3rd Age University 
Özlem Miman 

17:35-17:45  Antalya Regeneration University 
Özlem Özgür 

17:45-17:55 Karşıyaka 3rd Age University 
Cemil Tugay 

17:55-18:05  Mugla Regeneration University 
Muammer Tuna 

18:05-18:15  Kyrenia Regeneration University 
Emete Toros                                                                                                     

18:15-18:25  Bodrum 3rd Age Academy 
Semih Adıyaman                                                                                         

18:25-18:35 Fethiye Regeneration University  
Cemil Yavuz                           

18:35-18:55 Selected Oral Abstracts 
SS68 The Effect of Third Age Universities on Active Aging:  Fethiye Third Age 
University 
Cemil Yavuz 
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17 September 2022, Saturday 

HALL A HALL B 

08:00-09:00 ORAL PRESENTATION SESSION 7                                    
Moderators: Yelda Öztürk, Fatma Özge Kayhan Koçak 

09:00-10:20 PANEL: Improper Drug Use and Review of Drug Treatments 
Moderators: Zekeriya Ülger, Murat Varlı  

09:00-09:20 Anticholinergic Drug Load 
Elif Ertuna 

09:20-09:40 We Have a Strong Helper in Treatment: Time Criteria 
Birkan İlhan (Online) 

09:40-09:50 Discussion 

09:50-10:20 Selected Oral Abstracts 
OP75 Potentially Inappropriate Medications According To Time Criteria and Risk of 
In-Hospital MortalityiIn Patients with Covid-19 
Nurdan Şentürk Durmuş, Aslı Tufan, Büşra Can, Çiğdem Bulut Alkaç, Derya 
Kocakaya, Şehnaz Olgun, Birkan İlhan, Gülistan Bahat                           

OP76 The Frequency of Anticholinergic Drug Burden in Patients Aged 60 Years and 
Over with Chronic Renal Disease and Investigation of its Clinical Effect 
Mikail Dağ, Edip Erkuş, Fatih Saçkan, İlhan Yapıcı, İbrahim Güney, Muhammet 
Cemal Kızılarslanoğlu 

OP77 The Effect of Anticholinergic Drug Burden on Dysphagia and Nutritional 
Status in older patients 
Meysere Nur Akuç, Özlem İpar, Pınar Soysal 

08:00-09:00 PANEL: Rational Drug Session                                         
Tuğba Erdoğan 

09:00-10:20 PANEL: Controversial Areas in Nutrition 
Moderators: Fisun Şenuzun Aykar, Sevgi Aras 

09:00-09:20 Fashion Diets 
Banu Şarer Yürekli 

09:20-09:40 Support Products 
Mehmet Yürüyen 

09:40-09:50 Discussion 

09:50-10:20 Selected Oral Abstracts 
OP78 The Relationship of Urine Iodine Levels and Geriatric Syndrome 
Emine Gemci, Melih Gaffar Gözükara, Yavuz Metin, Seher Yiğit, Büşra Yürümez 
Korkmaz, Sinan Arı, Ahmet Yalçın, Sevgi Aras, Murat Varlı, Volkan Atmış                                                                          

OP79 Serum Kalsiyum, Fosfor, Magnezyum, Demir, Çinko ve Bakır Düzeyleri ile 
Geriatrik Sendrom İlişkisi            
Seher Yiğit, Melih Gaffar Gözükara, Yavuz Metin, Emine Gemci, Büşra Yürümez 
Korkmaz, Sinan Arı, Ahmet Yalçın, Murat Varlı, Sevgi Aras, Volkan Atmış 

 

10:20-11:00 SATELLITE SYMPOSIUM 
Are We Aware of the Risks of Osteoporosis?  
Moderator: Sevgi Aras 
Speaker: Volkan Atmış 

 

  

11:00-11:15 BREAK 

11:15-12:35 PANEL: Management of Common Symptoms in the Elderly in 
Palliative Care 
Moderators: Zeynel Abidin Öztürk, Meltem Uyar 

11:15-11:30 Dyspnoea 
Cemal Kızılaslanoğlu 

11:30-11:45 Fever 
Pınar Tosun Taşar 

11:45-12:00 Nausea and Vomiting 
Yonatan Grossman 

12:00-12:05 Discussion 

12:05-12:35 Selected Oral Abstracts 
OP80 Comparison of Genomic Landscape in Young and Older Patients with 
Metastatic Renal Cell Carcinoma: Results from the AACR Project GENIE 
Emre Yekedüz, Yüksel Ürün                                            

OP81 Where Do Patients With Dementia Die in Turkey? An Observational Study 
from 2013 to 2022 
Serdar Ceylan, Merve Güner Oytun, Arzu Okyar Baş, Zeynep Kahyaoğlu, Çağlayan 
Merve Ayaz, Cafer Balcı, Burcu Balam Doğu, Mustafa Cankurtaran, Meltem Gülhan 
Halil                            

OP82 Prospective Investigation of Parameters Associated with Mortality in Patients 
Hospitalized in the Palliative Care Unit of our University 
Murat Furkan Vural, Pınar Tosun Taşar, Ömer Karaşahin, Can Sevinç, Sevnaz Şahin 

11:15-12:35 PANEL: Gerontechnology 
Moderators: Oya Hazer, Hilal Özkaya 

11:15-11:30 Gerontechnological View of the Quality of Life 
Çağatay Çavuşoğlu  

11:30-11:45 The Example of Abroad in Gerontechnology 
Ikuko Murakami  

11:45-12:00 Geriatric Emergency Service (Safe Me Project) 
Mustafa Keşaplı 

12:00-12:05 Discussion 

12:05-12:35 Selected Oral Abstracts  
OP83 Factors Affecting Trust in Online Health Information: From Older Adults' 
Perspective 
Hilal Heybeli, Kamile Sılay, Mercan Taştemur, Atacan Aras, Erhan Özenç, Rana 
Tuna Doğrul, Hande Selvi Öztorun, Güneş Arık                                                                    

OP84 Older Patients' Driving Safety with The Help of Driving Simulator: Do 
Cognitive Functions Have an Influence? 
Mert Eşme, Orkun Tahir Aran, Cafer Balcı, Ege Temizkan, Meltem Koca, Serdar 
Ceylan, Arzu Okyar Baş, Berkan Torpil, Onur Altuntaş, Mine Uyanık, Meltem Halil, 
Mustafa Cankurtaran, Burcu Balam Doğu 
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12:35-13:15 Messages from AGK 2022 
Gül İspirli 
Büşra Can 
Funda Yıldırım Borazan 
Ekin Oktay Oğuz 

  

13:15-13:45 Closing Ceremony 
Fatma Erol   

13:45-14:30 LUNCH BREAK 

 
 
 

COURSE PROGRAMS 
 

14 September 2022, Wednesday 

 Research Planning and Article Writing Course 
Coordinators: Reyhan Uçku, Türkan Günay, Hatice Şimşek Keskin 

09:00-09:15 Greeting, obtaining Expectations 
Türkan Günay 

09:15-10:00 Sample, Sample Size in Research Planning 
Reyhan Uçku 

 10:00-10:15 Break 

10:15-10:45 Research Types - Cross-sectional, Case Control Studies 
Türkan Günay 

10:45-11:15 Research Types - Cohort, Experimental researc 
Reyhan Uçku  

11:15-11:30 Break 

11:30-12:30 Critical Article Evaluation, Article Writing 
Hatice Şimşek Keskin 

12:30-12:45 Evaluation 

 
18 September 2022, Sunday 

 Clinical Nutrition Course 

Coordinators: Sumru Savaş, Aslı Kılavuz, Meltem Halil 
10:30-12:00 Session 1: Importance, Diagnosis and Treatment of Malnutrition 
Moderators: Kubilay Demirağ, Sumru Savaş 

10:30-10:50 Malnutrition Causes and Consequences 
Emin Taşkıran 

10:50-11:10 Malnutrition Screening and Diagnosis in the Elderly 
Derya Hopancı Bıçaklı 

11:10-11:30 Basic Principles of Nutritional Support Therapy 
Gözde Şengül Ayçiçek 

11:30-11:50 Malnutrition and Dysphagia 
Ebru Alemdaroğlu 

11:50-12:00 Discussion 
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12:00-13:00 Lunch Break 

13:00-14:30 Session 2: Practical Points in Malnutrition Treatment 
Moderators: Meltem Halil, Mehmet Uyar 

13:00-13:20 Oral and Enteral Nutritional Products 
Zehra Kosuva Öztürk 

13:20-13:40 Practical Suggestions for Enteral and Parenteral Nutrition and Approach to Problems in Practice 
Cafer Balcı 

13:40-14:00 Parenteral Nutrition 
Özlem Karaaslan Cengiz 

14:00-14:20 Monitoring of Nutrition Support Therapy and Complications 
Duygu Erbaş Saçar 

14:20-14:30 Discussion 

14:30-14:45 Break 

14:45-15:45 Session 3: Nutritional Support Therapy with Cases 
Moderators: Aslı Kılavuz, Mustafa Kemal Kılıç 

14:45-15:05 Nutritional Support Treatment at Home 
Mert Eşme 

15:05-15:25 Sarcopenia Treatment 
Olgun Deniz 

15:25-15:45 Nutrition Support Therapy in Cancer Patients 
Yelda Öztürk 

15:45-16:00 Break 

16:00-16:20 Nutrition in Pressure Sores 
Hande Selvi Öztorun 

16:20-16:40 Nutrition Support Therapy in Alzheimer's 
Ayşe Daylan 

16:40-16:50 Discussion 

16:50 Closure 

 
18 September 2022, Sunday 

 Wound Care School 
Coordinators: Hüseyin Can, Sevnaz Şahin 

08:00-08:30 Registration 

08:30-09:00 Opening 
Hüseyin Can, Sevnaz Şahin 

09:00-10:00 PANEL-1 
Moderators: Gökhan Akbulut, Ahmet Deniz Uçar 

09:00-09:30 Wound Types and Wound Healing Mechanisms, Definition of Chronic Wound 
Şamil Aktaş 

09:30-10:00 Principles of Wound Treatment and Wound Care 
Emre Özker 

 10:00-10:15 Break 

10:15-11:15 PANEL-2 
Moderators: Şamil Aktaş, İlker Kiriş 

10:15-10:45 Debridement Techniques in Acute and Chronic Wounds 
Ahmet Deniz Uçar 

10:45-11:15 Hygiene, Antimicrobial Precautions and Treatment in Wound Treatment 
Yasemin Kılıç Öztürk 

 11:15-11:30 Break 
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11:30-12:30 PANEL-3 
Moderators: Gökhan Akbulut, Hüseyin Can 

11:30-12:00 Wound Evaluation and Recording 
Şamil Aktaş 

12:00-12:30 Wound Dressings and VAC Treatment 
Emre Özker 

12:30-13:30 Lunch Break 

13:30-14:30 PANEL-4 
Moderators: Emre Özker, Yasemin Kılıç Öztürk 

13:30-14:00 Pressure Injuries, Prevention and Management 
Hüseyin Can 

14:00-14:30 Skin in Geriatric Patients and Its Relationship with Geriatric Syndromes 
Sevnaz Şahin 

14:30-14:45 Break  

14:45-15:45 PANEL-5 
Moderators: Ahmet Deniz Uçar, Sevnaz Şahin 

14:45-15:05 Differential Diagnosis and Treatment Methods of Lower Extremity Ulcers 
İlker Kiriş 

15:05-15:25 Diabetic Foot and Prevention Strategies 
Gökhan Akbulut 

15:25-15:45 Importance of Nutrition in Wound Treatment 
Hüseyin Can 

 15:45-16:00 Break  

16:00-17:00  Application 
Overview of Wound Care and Treatment Products 
Emre Özker, Hüseyin Can 

17:00-17:30 Closure 
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SÖZEL BİLDİRİ LİSTESİ 
 
SS-1 Bildiri sunulmamıştır.  

SS-2 Bildiri geri çekilmiştir.  

SS-3 CORONAVAC İLE AŞILANMIŞ GERİATRİK 
POPÜLASYONDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ İLE 
ANTİKOR YANITI ARASINDAKİ İLİŞKİ  
Zeynep Şahiner, Arzu Okyar Baş, Merve Hafızoğlu, Merve Güner 
Oytun, Serdar Ceylan, Didem Karaduman, Cansu Atbaş, Cafer 
Balcı, Burcu Balam Doğu, Mustafa Cankurtaran, Meltem Gülhan 
Halil 

SS-4 Bildiri sunulmamıştır.  

SS-5 ULTRASONOGRAFİK REKTUS FEMORİS KAS 
ÖLÇÜMLERİNİN KLİNİK KIRILGANLIK İLE İLİŞKİSİ 
Meltem Koca, Merve Güner Oytun, Yelda Öztürk, Serdar Ceylan, 
Arzu Okyar Baş, Cafer Balcı, Burcu Balam Doğu, Mustafa 
Cankurtaran, Meltem Halil 

SS-6 İSTANBUL FATİH BÖLGESİNDE TOPLUMDA 
YAŞAYAN YAŞLI YETİŞKİNLERDE KIRILGANLIK VE 
ETKİLİ OLABİLECEK FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ 
Meriş Esra Bozkurt, N. Müge Çatıkkaş, Cihan Kılıç, M. 
Merve Ören, Gülistan Bahat, M. Akif Karan 

SS-7 SARKOPENİ TANIMLARININ OLUMSUZ KLİNİK 
SONUÇLARLA İLİŞKİSİ: BOYLAMSAL 
KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA 
Gülistan Bahat, Meriş Esra Bozkurt, Cihan Kılıç, M. Akif Karan 

SS-8 YAŞLI KADIN YETİŞKİNLERDE KIRILGANLIĞIN 
DENOSUMAB ETKİNLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ    
Merve Hafızoğlu, İrfan Karahan, Zeynep Şahiner, Yasemin Polat, 
Didem Karaduman, Cansu Atbaş , Arzu Okyar Baş, Cafer Balcı, 
Burcu Balam Doğu, Mustafa Cankurtaran, Meltem Gülhan Halil 

SS-9 İLERİ YAŞTA RADYOTERAPİ UYGULANAN MEME VE 
PROSTAT KANSERLİ HASTALARDA UMUT, BAŞA ÇIKMA 
TUTUMLARI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER   
Sema Yıldızel, Hülya Ellidokuz, Fisun Şenuzun Aykar, Cenk Umay, 
Sevnaz Şahin 

SS-10 YAŞLI DİYABETİK HASTALARDA KIRILGANLIK 
DURUMUNA GÖRE İLAÇ UYUMUNUN 
DEĞERLENDİRİLMESİ  
İlhan Yapıcı, Betül Çiğdem Yortanlı, Mikail Dağ, Fatih 
Saçkan, Muhammet Cemal Kızılarslanoğlu 

SS-11 RELATİONSHİP OF FRAİLTY SYNDROME WİTH 
PSYCHİATRİC PROBLEMS AND İNSOMNİA İN ELDERLY 
PATİENTS  
Güzin Çakmak, Neziha Ulusoylar Erken, Sencer Ganidağlı 
 
SS-12 PALYATİF BAKIM MERKEZİNDE YATAN HASTALARIN 
BESLENME DURUMLARININ FARKLI MALNUTRİSYON 
TARAMA YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 
Funda Gökgöz Durmaz, Muhammet Cemal Kızılarslanoğlu 
 
SS-13 PALYATİF BAKIM HASTALARINDA BESLENMENİN 
BASI YARALARI VE MORTALİTE ÜZERİNE ETKİSİ  
İbrahim İleri 
 

SS-14 PALYATIF BAKIM MERKEZINDE YATAN 
HASTALARDA GLIM KRITERLERININ PROGNOZ ÜZERINE 
ETKISININ İNCELENMESI 
Funda Gökgöz Durmaz, Muhammet Cemal Kızılarslanoğlu 
 
SS-15 Bildiri sunulmamıştır.  

SS-16 HAFİF KOGNİTİF BOZUKLUK TANILI HASTALARDA 
OKSİDATİF STRESİN THİOL-DİSÜLFİT HOMEOSTAZI VE 
İSKEMİ MODİFİYE ALBUMİN KULLANILARAK 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
Sabri Engin Altıntop, Emine Feyza Yurt, Gözde Şengül Ayçiçek, 
Salim Neşelioğlu, Özcan Erel, Burcu Balam Doğu, 
Mustafa Cankurtaran, Meltem Gülhan Halil 
 
SS-17 PREVALENCE OF COGNITIVE FRAILTY AND ITS 
ASSOCIATION WITH ADVERSE HEALTH OUTCOMES IN 
OLDER ADULTS  
Tuba Soysal, Sibel Akın, Tuğra Özer, Firuzan Fırat Özer, Bilge 
Müge Gökçekuyu, Nurdan Şentürk Durmuş 

SS-18 Bildiri sunulmamıştır.  

SS-19 COVİD 19 PANDEMİSİ SIRASINDA YAŞLI 
HASTALARDA GEROPSİKİYATRİK DEĞERLENDİRME 
ÖLÇEKLERİ İLE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. 
KIRILGANLIK NEREDE DURUYOR?  
Ezgi Odacı Cömertoğlu, Yelda Öztürk, Zeynep Kahyaoğlu, 
Çağatay Çavuşoğlu, Cafer Balcı, Burcu Balam Doğu, Meltem 
Halil, Özlem Erden Aki, Mustafa Cankurtaran 
 
SS-20 GERİATRİK PALYATİF BAKIM HASTALARINDA 6 
AYLIK SAĞKALIMI TAHMİN ETMEDE PALYATİF 
PROGNOSTİK SKOR, FERRİTİN/ALBÜMİN ORANI VE C-
REAKTİF PROTEİN/ALBÜMİN ORANININ ROLÜ  
Zeynep Irmak Kaya, Yelda Öztürk, Meltem Gülhan Halil 

SS-21 HOSPİTALİZASYON GERİATRİK HASTALARIN 
KIRILGANLIK DURUMUNU NASIL ETKİLİYOR? BİR 
ÜNİVERSİTE HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI 
SERVİSLERİNDEN PROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA 
Serdar Ceylan, Merve Güner Oytun, Arzu Okyar Baş, Cafer Balcı, 
Meltem Gülhan Halil, Mustafa Cankurtaran, Burcu Balam Doğu 
 
SS-22 YENİ OLASI BİR BELİRTEÇ: ULTRASON İLE ÖLÇÜLEN 
PENNASYON AÇISI KIRILGANLIĞI ÖNGÖREBİLİR Mİ? 
Büşra Yürümez Korkmaz, Mürsel Karadavut, Volkan Atmış, 
Yavuz Metin, Sinan Arı, Funda Özalp Ateş, Emine Gemci, 
Seher Yiğit, Melih Gaffar Gözükara, Ceren Kaplankıran, Çağlar 
Coşarderelioğlu, Ahmet Yalçın, Sevgi Aras, Murat Varlı 
 
SS-23 YAŞLI KALP YETERSİZLİĞİ HASTALARINDA 
BASİTLEŞTİRİLMİŞ FRİED KIRILGANLIK SLALASI İLE 
DEĞERLENDİRİLEN KIRILGANLIK İLE KISA DÖNEM 
SAĞKALIM İLİŞKİSİ 
Ekrem Bilal Karaayvaz, Celalettin Küçük, Gülistan Bahat, Mustafa 
Altınkaynak, Alpay Medetalıbeyoglu, Mehmet Akif Karan 
 
SS-24 İLERİ YAŞIN İLERİ BAKIM PLANLARI VE TIBBİ ÖN 
DİREKTİFLERE DAİR DÜŞÜNCELERİ VE TUTUMLARI            
Nurgül Kocakoç, Hatice Şimşek, S. Fehmi Akçiçek, Sevnaz Şahin 
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SS-25 FARKLI İSKELET KASI KÜTLESİ İNDEKSLERİNİN 
BİRBİRLERİYLE VE EL KAVRAMA KUVVETİ İLE 
KORELASYONU  
Emine Aşcı Civelek, Cihan Kılıç, Mehmet Akif Karan, Gülistan 
Bahat 
 
SS-26 ÜST EKSTREMİTE SEGMENTAL BİYOELEKTRİKSEL 
EMPEDANS ANALİZLERİNİN EL KAVRAMA KUVVETİ İLE 
KORELASYONUNUN İNCELENMESİ  
Serdar Ceylan, Merve Güner Oytun, Arzu Okyar Baş, Yelda 
Öztürk, Meltem Koca, Burcu Balam Doğu, Meltem Gülhan Halil, 
Mustafa Cankurtaran, Cafer Balcı 
 
SS-27 HASTANEYE YATIRILAN 65 YAŞ VE ÜZERİ 
BİREYLERDE MİNİ NÜTRİSYONEL DEĞERLENDİRME TESTİ 
ESPEN ÖNERİSİ OLAN ‘’OZMOLARİTE HESAPLANMASINA 
DAYALI DEHİDRATASYON’’ VARLIĞINI GÖSTEREBİLİR Mİ? 
Kaan İlter, Neslihan Kayahan Satış, İlker Taşçı 
 
SS-28 İDİYOPATİK PARKİNSON HASTALIĞINDA DİSFAJİ 
DEĞERLENDİRMESİ VE KIRILGANLIK, MALNUTRİSYON, 
SARKOPENİ VE HAYAT KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ 
Serdar Özkök, Zeynep Tüfekçioğlu, Serkan Bengisu, Başar Bilgiç, 
Haşmet Hanağası, Gülistan Bahat 
 
SS-29 90 YAŞ VE ÜZERİ BİREYLERDE GERİATRİK 
SENDROM VE MORTALİTE ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÜÇ YILLIK 
RETROSPEKTİF LONGİTUDİNAL ÇALIŞMA 
Betül Gülsüm Yavuz Veizi, Mehmet İlkin Naharcı 
 
SS-30 İNSULİN TEDAVİSİ ALTINDAKİ GERİATRİK 
HASTALARDA SANDALYE VE KRONOMETRE İLE 
HİPOGLİSEMİYİ ÖNGÖREBİLİR MİYİZ?  
Didem Karaduman, İrfan Karahan, Cansu Atbaş, Merve 
Hafızoğlu, Zeynep Şahiner, Yasemin Polat, Burcu Balam Doğu, 
Mustafa Cankurtaran, Meltem Gülhan Halil, Cafer Balcı 
 
SS-31 OSTEOPOROZ TEDAVİSİ İÇİN VERİLEN ZOLEDRONİK 
ASİT İNFÜZYONU KOGNİSYONU OLUMSUZ ETKİLİYOR 
MU?  
Berşan Özcan, Serdar Ceylan, Münevver Özcan, Cafer Balcı, 
Meltem Gülhan Halil, Mustafa Cankurtaran, Burcu Balam Doğu 
 
SS-32 DİABETES MELLİTUSLU YAŞLI, KIRILGAN HASTALARI 
HALA AŞIRI TEDAVİ Mİ EDİYORUZ?  
Pelin Ünsal 
 
SS-33 GERİATRİK HASTALARDA YAŞLI İSTİSMARI SIKLIĞI 
VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YAŞLI İSTİSMARI 
FARKINDALIĞI   
Semen Gökçe Tan, Pınar Soysal  
 
SS-34 LİSE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞ AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN 
TUTUMLARI VE İLİŞKİLİ ETMENLERİN BELİRLENMESİ 
Hatice Şimşek Keskin, Kamil Koçak 
 
SS-35 YAŞLILARDA COVİD-19 ANKSİYETESİ İLE COVİD 
AŞILARI KONUSUNDAKİ BİLGİ VE TUTUM ARASINDAKİ 
İLİŞKİ  
Halime Seda Küçükerdem, Olgu Aygün 
 
SS-36 Bildiri Geri Çekilmiştir.  

 

SS-37 COVİD-19 VE YAŞLI YETİŞKİNLER: YOĞUN BAKIM 
ÜNİTESİNDE YAŞ GRUPLARI VE VARYANTLARINA GÖRE 
MORTALİTE SONUÇLARI  
Çağlayan Merve Ayaz, Şerife Gökbulut Göktaş, Serdar Ceylan, 
Sibel Aydoğan, Seval İzdeş 
 
SS-38 İnme ve Covid 19 İlişkisi  
Şennur Delibaş Katı 
 
SS-39 WHAT HAPPENED TO OLDER ADULTS AFTER 
COVİD-19?  
Çağlar Özer Aydın, Serdar Özkök, Duygu Erbaş Saçar, Mehmet 
Akif Karan, Gülistan Bahat Öztürk 
 
SS-40 REVEALING CHAIR-SİT-TO-STAND TEST CUT OFF 
POİNT TO DETERMINE LOW MUSCLE STRENGTH AND 
PROBABLE SARCOPENIA: A REAL LIFE DATA  
Çağlar Özer Aydın, Serdar Özkök, Cihan Kılıç, Mehmet Akif 
Karan, Gülistan Bahat Öztürk 
 
SS-41 SOSYAL ÇALIŞMACILARA YÖNELİK YAŞLI SAĞLIĞI 
EĞİTİM PROGRAMI GEREKSİNİM BELİRLEME ÇALIŞMASI 
Selman Bölükbaşı, Nilüfer Demiral Yılmaz, Fisun Şenuzun Aykar, 
Sevnaz Şahin 
 
SS-42 65 YAŞ VE ÜZERİ HASTALAR İLE 65 YAŞ ALTI 
HASTALARDA LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ ANALİZ 
SONUÇLARI  
Tuba Atak 
 
SS-43 YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE SEPTİK HASTALARDA 
NÖTROFİL/LENFOSİT ORANI VE DİĞER ENFEKSİYON 
BELİRTEÇLERİNİN BAKTERİYEMİYİ ÖNGÖRMEDEKİ ROLÜ 
Pınar Şen, Tuna Demirdal, Salih Atakan Nemli, İlknur Vardar, 
Mehmet Kızılkaya, Atilla Şencan, Huriye Erbak Yılmaz 
 
SS-44 COVİD-19 DÖNEMİNDE DÜŞME İLE BAŞVURULAN 
YAŞLI HASTA, OLGU SUNUMU  
Pınar Bücük, Sumru Savaş, Sevnaz Şahin 
 
SS-45 TÜRKİYE'DE ZORUNLU İYODİNİZASYON SONRASI 
YAŞLILARDA FONKSİYONEL TİROİD HASTALIKLARI VE 
İYOT DÜZEYİ: 20. YIL SONUÇLARI  
Emine Gemci  
 
SS-46 SERUM RETİNOL BINDING PROTEİN DÜZEYLERİ VE 
SARKOPENİ İLİŞKİSİ  
Emine Gemci, Volkan Atmış 
 
SS-47 AYAK BİLEĞİ-BRAKİYAL İNDEKSİ İLE DİYABET 
KOMPLİKASYONLARININ İLİŞKİSİ YAŞA GÖRE FARKLILIK 
GÖSTERİYOR MU? Ahmet Karakarçayıldız, Fatma Erol, Zeliha 
Fulden Saraç 
 
SS-48 GERİATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN 
İDEAL VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN BELİRLENMESİ  
Gülçin Özalp, Meriş Esra Bozkurt, Cihan Kılıç, Çağlar Özer Aydın, 
Mehmet Akif Karan, Gülistan Bahat Öztürk  
 
SS-49 İZMİR’DE BİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE BAŞVURAN 
YAŞLI BİREYLERDE KIRILGANLIK DÜZEYİ  
Elif Boncukçu Eren, Reyhan Uçku 
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SS-50 GERİATRİK HASTALARDA TİROİD 
FONKSİYONLARININ KIRILGANLIK ÜZERİNE ETKİLERİNİN 
EDMONTON, SOF VE FRAIL KIRILGANLIK ÖLÇEKLERİ İLE 
DEĞERLENDİRİLMESİ  
Galip Can Uyar, Mustafa Kemal Kılıç, Gül Gürsoy 
 
SS-51 GERİATRİK HASTALARDA MALİGNİTE TANISINDA 
PET-BT'NİN ROLÜ  
Bahar Bektan Kanat, Alper Döventaş 
 
SS-52 ÜRİNER İNKONTİNANS VE SIK GÖRÜLEN GERİATRİK 
SENDROMLARLA İLİŞKİSİ  
Gülru Ulugerger Avcı, Deniz Suna Erdinçler 
 
SS-53 GERİATRİK HASTALARDA KALÇA KIRIĞININ 
PROGNOZ VE MORTALİTESİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 
Rıdvan Gönül, Pınar Tosun Taşar, Kutsi Tuncer, Ömer Karaşahin, 
Doğan Nasır Binici, Can Sevinç 
 
SS-54 Bildiri geri çekilmiştir. 
 
SS-55 NÖRODEJENERATİF DEMANS HASTALARININ 
DEMOGRAFİK VE NÖROPSİKOLOJİK PROFİLLERİ: ÜÇÜNCÜ 
BASAMAK BİR MERKEZİN SONUÇLARI 
Pınar Gelener, Sevda Diker, Emine Gemci 
 
SS-56 LEWY CİSİMCİKLİ DEMANS HASTALARINDA İKİ 
YILLIK MORTALİTENİN ÖNGÖRÜCÜLERİ  
Neslihan Kayahan Satış, Mehmet İlkin Naharcı 
 
SS-57 MALNÜTRİSYON, İNFLAMASYON VE VASKÜLER 
KALSİFİKASYONUN, HEMODİYALİZ HASTALARINDA 5 
YILLIK MORTALİTE ÜZERİNDEKİ ROLÜ      
Yelda Öztürk, Merve Güner, Meltem Halil, Neval Duman 
 
SS-58 EGE ÜNİVERSİTESİ İÇ HASTALIKLARI YOĞUN BAKIM 
ÜNİTESİ’NDE YATAN 65 YAŞ ÜZERİ AKUT HEMODİYALİZ 
İHTİYACI OLAN VE RUTİN HEMODİYALİZ PROGRAMI İLE 
TABURCU OLAN HASTALARIN RETROSPEKTİF 
DEĞERLENDİRİLMESİ   
İlkçe Akgün Kurtulmuş, Şükriye Miray Kılınçer Bozgül, Güneş Ak, 
Figen Yargucu Zihni, Devrim Bozkurt 
 
SS-59 EGE ÜNİVERSİTESİ İÇ HASTALIKLARI YOĞUN BAKIM 
ÜNİTESİ’NDE YATAN 65 YAŞ ÜZERİ AKUT HEMODİYALİZ 
İHTİYACI OLAN HASTALARDA İLAÇ ETİYOLOJİSİNİN YERİ 
Zehra Tuba Karaman 
 
SS-60 TOPLUMDA YAŞAYAN YAŞLILARDA ATRİYAL 
FİBRİLASYON VE ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMASI 
SIKLIĞI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER  
Emine Gemci, Volkan Atmış, Yakup Yunus Yamantürk, Remzi 
Bahşi, Seher Yiğit, Çağlar Coşarderelioğlu, Sevgi Aras, Murat 
Varlı, Ahmet Yalçın 
 
SS-61 HASTANEYE YATAN YAŞLI HASTALARDA YÜKSEK 
VENÖZ TROMBOEMBOLİZM RİSKİ İLE BAĞIMSIZ İLİŞKİLİ 
FAKTÖRLER 
Nilay Güldür Çapan, Neslihan Kayahan Satış, Şerife Beyza Özer, 
İlker Taşçı 
 
SS-62 KAS KUVVETİNDE AZALMA OLAN BAKIMEVİ 
SAKİNLERİNDE OBEZİTE MORTALİTE RİSKİNİ AZALTABİLİR 
Mİ?  
Serdar Özkök, Birkan İlhan, Aslı Tufan Çinçin, Hafize Doğan, 
Mehmet Akif Karan, Gülistan Bahat Öztürk 

SS-63 YAŞLI BAKIM MERKEZİNDE UYGULANAN BİREY 
MERKEZLİ DEMANS BAKIM PROGRAMININ 
ÇALIŞANLARIN BAKIM YAKLAŞIMLARI VE BİREYLERİN 
PSİKOLOJİK İYİLİK HALİ ÜZERİNE ETKİSİ  
Seda Güney, Ayişe Karadağ 
 
SS-64 PSİKİYATRİ SERVİSİNDE YATARAK TEDAVİ GÖREN 
GERİATRİK ERKEK HASTALARIN SOSYO-DEMOGRAFİK VE 
KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ: BİR BÖLGE 
PSİKİYATRİ HASTANESİ DENEYİMİ   
Cengiz Cengisiz, Enver Sevinç, Sevgi Nehir, İbrahim Ethem Şahin, 
Numan Işık 
 
SS-65 GLİM KRİTERLERİNDE HANGİ KAS KÜTLESİ 
ÖLÇÜMÜNÜ TERCİH ETMELİYİZ?  
Gülşah Güneş Şahin, Sibel Akın, Serap Şahin, Nurhayat Tuğra 
Özer, Burcu Eren Cengiz 
 
SS-66 YAŞLI BİREYLERİN YAŞLANMA KAVRAMINA 
YÖNELİK METAFORİK ALGILARI  
Aslı Kılavuz, Ayşe Gülay Şahan 
 
SS-67 MALNÜTRİSYONUN DÜŞÜK OKSİJEN RADİKAL 
ABSORBANS KAPASİTE İÇEREN BESLENMEYLE İLİŞKİSİ 
Yasemin Polat 
 
SS-68 3. YAŞ ÜNİVERSİTELERİNİN AKTİF YAŞLANMAYA 
ETKİSİ; FETHİYE TAZELENME ÜNİVERSİTESİ 
Cemil Yavuz 
 
SS-69 VÜCUT KİTLE İNDEKSİ VE VÜCUT YAĞ YÜZDESİ, 
SARKOPENİK OBEZ YAŞLI YETİŞKİNLER İÇİN 3 YILLIK TÜM 
NEDENLERE BAĞLI ÖLÜMLERİ TAHMİN ETMEDE BEL 
ÇEVRESİNDEN DAHA KIYMETLİ  
Yavuz Sultan Selim Akgül, Burcu Eren Cengiz, Derya Koçaslan, 
Nurhayat Tuğra Özer, Sibel Akın 
 
SS-70 GERİATRİ POLİKLİNİK HASTALARINDA KIRILGANLIK 
ORANLARI VE KIRILGANLIK İLE İLİŞKİLİ GERİATRİK 
SENDROMLAR 
Özlem Karaarslan Cengiz 
 
SS-71 İÇ HASTALIKLARI SERVİSİNDE YATAN 65 YAŞ ÜSTÜ 
HASTALARDA GERİATRİK SENDROMLARIN MORTALİTE 
İLE İLİŞKİSİ 
Tuğba Tolu, Büşra Can, Nurdan Şentürk Durmuş, Çiğdem Bulut, 
Aslı Tufan 
 
SS-72 60 YAŞ VE ÜZERİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA 
SARKOPENİ VE KIRILGANLIĞIN HAYAT KALİTESİNE 
ETKİSİNİN İNCELENMESİ 
Fatma Büşra Çakır Kunt, Çağdaş Kunt, Fatih Saçkan, 
İbrahim Güney, Muhammet Cemal Kızılarslanoğlu 
 
SS-73 TOPLUMDA YAŞAYAN YAŞLI YETİŞKİNLER 
ARASINDA POLİFARMASİ VE POTANSİYEL OLARAK 
UYGUNSUZ İLAÇ KULLANIMININ YAYGINLIĞI  
Aysu Selçuk, Seher Yiğit 
 
SS-74 GERİATRİK POPÜLASYONDA KORUYUCU HEKİMLİK 
UYGULAMALARI: TOPLUM TARAMASI VERİLERİ  
Seher Yiğit, Volkan Atmış, Remzi Bahşi, Emine Gemci, Çağlar 
Coşarderelioğlu, Sevgi Aras, Murat Varlı, Ahmet Yalçın 
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SS-75 POTENTIALLY INAPPROPRIATE MEDICATIONS 
ACCORDING TO TIME CRITERIA AND RISK OF IN-
HOSPITAL MORTALITY IN PATIENTS WITH COVID-19 
Nurdan Şentürk Durmuş, Aslı Tufan, Büşra Can, Çiğdem Bulut 
Alkaç, Derya Kocakaya, Şehnaz Olgun, Birkan İlhan, 
Gülistan Bahat Öztürk 
 
SS-76 KRONİK BÖBREK HASTALIĞI OLAN ALTMIŞ YAŞ VE 
ÜZERİ HASTALARDA ANTİKOLİNERJİK İLAÇ YÜKÜ 
SIKLIĞININ VE KLİNİK AÇIDAN ÖNEMİNİN İNCELENMESİ 
Muhammet Cemal Kızılaslanoğlu 
 
SS-77 ANTİKOLİNERJİK İLAÇ YÜKÜNÜN GERİATRİK 
HASTALARDA DİSFAJİ VE NÜTRİSYONEL DURUM ÜZERİNE 
OLAN ETKİSİ 
Meysere Nur Akuç, Özlem İpar, Pınar Soysal 
 

SS-78 İDRAR İYOT DÜZEYLERİ VE GERİATRİK SENDROM 
İLİŞKİSİ        
Emine Gemci, Melih Gaffar Gözükara, Yavuz Metin, Seher Yiğit, 
Büşra Yürümez Korkmaz, Sinan Arı, Ahmet Yalçın, Sevgi Aras, 
Murat Varlı, Volkan Atmış 
 
SS-79 SERUM KALSİYUM, FOSFOR, MAGNEZYUM, DEMİR, 
ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİ İLE GERİATRİK SENDROM 
İLİŞKİSİ             
Seher Yiğit, Melih Gaffar Gözükara, Yavuz Metin, Emine Gemci, 
Büşra Yürümez Korkmaz, Sinan Arı, Ahmet Yalçın, Murat Varlı, 
Sevgi Aras, Volkan Atmış 
 
SS-80 GERİATRİK METASTATİK BÖBREK HÜCRELİ KANSER 
HASTALARINDA GENOMİK PROFİLİN GENÇ HASTALARLA 
KARŞILAŞTIRILMASI: AACR-GENIE PROJESİ SONUÇLARI 
Emre Yekedüz,Y üksel Ürün 
 
SS-81 TÜRKİYE’DE DEMANS TANILI HASTALAR NEREDE 
ÖLÜYOR? 2013’TEN 2022’YE GÖZLEMSEL BİR ÇALIŞMA  
Serdar Ceylan, Merve Güner Oytun, Arzu Okyar Baş, Zeynep 
Kahyaoğlu, Çağlayan Merve Ayaz, Cafer Balcı, Burcu Balam 
Doğu, Mustafa Cankurtaran, Meltem Gülhan Halil 
 
SS-82 ÜNİVERSİTEMİZ PALYATİF BAKIM ÜNİTESİNDE 
YATAN HASTALARDA MORTALİTE İLE İLİŞKİLİ 
PARAMETRELERİN PROSPEKTİF OLARAK İNCELENMESİ 
Murat Furkan Vural, Pınar Tosun Taşar, Ömer Karaşahin, Can 
Sevinç, Sevnaz Şahin 
 
SS-83 YAŞLI YETİŞKİNLERDE İNTERNETTEN EDİNİLEN 
SAĞLIK BİLGİSİNE GÜVEN DÜZEYİNİ ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER  
Hilal Heybeli, Kamile Sılay, Mercan Taştemur, Atacan Aras, 
Erhan Özenç, Rana Tuna Doğrul, Hande Selvi Öztorun, Güneş 
Arık 
 
SS-84 OLDER PATIENTS' DRIVING SAFETY WITH THE HELP 
OF DRIVING SIMULATOR: DO COGNITIVE FUNCTIONS 
HAVE AN INFLUENCE?  
Mert Eşme, Orkun Tahir Aran, Cafer Balcı, Ege Temizkan, 
Meltem Koca, Serdar Ceylan, Arzu Okyar Baş, Berkan Torpil, 
Onur Altuntaş, Mine Uyanık, Meltem Halil, Mustafa 
Cankurtaran, Burcu Balam Doğu 
 
 
 
 

SS-85 HUZUREVİNDE KALAN BEL AĞRILI SAKİNLERİN 
AĞRI VE KIRILGANLIK PROFİLİ    
Önder Yüksel Eryiğit, Lizge Beyaztaş, Tülay Aytekin Aktaş, 
Zeynep Horasan, Hafize Doğan, Mustafa Hakan 
Yılmaztürk, Bilal Yıldırım 
SS-86 Bildiri Geri Çekilmiştir.  

SS-87 GERİATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARDA 
YÜKSEK RİSKLİ İLAÇ KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ  
Öznur Altıparmak, Emin Taşkıran, Mehmet Arun, İffet Zeynep 
Yıldız, Elif Ertuna 
 
SS-88 PATIENT POPULATION CHARACTERISTICS AND 
PREVALENCE OF INAPPROPRIATE MEDICATION USAGE IN 
THE NEWLY ESTABLISHED GERIATRIC CLINIC FROM 
MALATYA  
Duygu Erbaş Saçar 
 
SS-89 ÜRİNER İNKONTİNANSI OLAN HASTALARDA ALT 
BEZİ KULLANIMININ DEPRESYONLA İLİŞKİSİ  
Merve Güner Oytun, Münevver Özcan, Serdar Ceylan, Arzu 
Okyar Baş, Cafer Balcı, Meltem Halil, Mustafa Cankurtaran, 
Burcu Balam Doğu 
 
SS-90 ÜRİNER İNKONTİNANSI OLAN YAŞLI HASTALARIN 
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİNE 
UYUMLARI ORAL SIK GÖRÜLEN GERİATRİK 
SENDROMLARA PRATİK YAKLAŞIM  
Münevver Özcan, Merve Güner Oytun, Serdar Ceylan, Arzu 
Okyar Baş, Cafer Balcı, Meltem Halil, Mustafa Cankurtaran, 
Burcu Balam Doğu 
 
SS-91 GERİATRİK HASTALARDA DİYETLE ALINAN 
MAKRONÜTRİENTLERİN TİPİ VE MİKTARI İLE KIRILGANLIK 
ARASINDAKİ İLİŞKİ Funda Yıldırım Borazan, Merve Esra Çıtar 
Dazıroğlu, Nazlıcan Erdoğan Gövez, Nilüfer Acar Tek, 
Berna Göker, Hacer Doğan Varan 
 
SS-92 POLİKLİNİKTE VE HOSPİTALİZE YAŞLI HASTALARDA 
DELİRYUMUN KARŞILAŞTIRILMASI  
Bilal Katipoğlu, Sultan Keskin Demircan, Mehmet İlkin Naharcı 
 
SS-93 TOPLUMDA YAŞAYAN YAŞLI ERİŞKİNLERDE 
ALGILANAN UYKU KALİTESİ İLE DEPRESYON VE 
ANKSİYETE ARASINDAKİ İLİŞKİ  
Meriş Esra Bozkurt 
 
SS-94 YATAN 60 YAŞ ÜZERİ HASTALARDA C-REAKTİF 
PROTEİN/ALBÜMİN ORANI İLE GLİM KRİTERLERİ İLE 
TANIMLANMIŞ MALNÜTRİSYON VE EVRELERİ 
ARASINDAKİ İLİŞKİ  
Nagihan Sözen Gencer, Sibel Çavdar, Sumru Savaş 
 
SS-95 PRİMER VE SEKONDER KORUMADA YAŞLI 
BİREYLERİN FARKINDALIK SEVİYESİ  
Aylin Atli, Zeynel Abidin Öztürk, Ercüment Öztürk 
 

SS-96 ÇEŞİTLİ KAPSAMLI GERİATRİK DEĞERLENDİRME 
PARAMETRELERİNİN DÜŞME ÖYKÜSÜ OLANLAR İLE 
OLMAYANLARDA KARŞILAŞTIRILMASI 
Ercüment Öztürk 
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SS-97 GERİATRİ POLİKLİNİĞİNE GELEN 
HASTALARIN MEVSİMSEL FARKLILIKLARA GÖRE 
DEĞERLENDİRİLMESİ  
Rıdvan Erten, Ertuğrul Demirel, Hande Selvi Öztoprak, Rana 
Tuna Doğrul, Güneş Arık, Kamile Sılay 
 
SS-98 YAŞLI BİREYLERDE METABOLİK SENDROM VE UYKU 
KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ  
Sencer Ganidağlı 
 
SS-99 ELASTOGRAFİ İLE TANIMLANAN AZALMIŞ 
GASTROKİNEMİUS KAS KALİTESİ YAŞLI BİREYLERDE 
DÜŞME İLE İLİŞKİDİR   
Hakan Baş, Arzu Okyar Baş, Serdar Ceylan, Merve Güner Oytun, 
Meltem Koca, Merve Hafızoğlu, Zeynep Şahiner, Yelda Öztürk, 
Cafer Balcı, Burcu Balam Doğu, Mustafa Cankurtaran, Meltem 
Gülhan Halil 

SS-100 GERİATRİK KANSER HASTALARINDA GLIM-
TANIMLI MALNÜTRİSYON TARAMASI İÇİN G8 ÖLÇEĞİ 
Veysel Suzan, Damla Ünal, Emir Çelik, Bahar Bektan Kanat, 
Gülru Ulugerger Avcı, Tuğçe Emiroğlu Gedik, Rabia Bağ Soytaş, 
Oğuzhan Cengiz, Nebi Serkan Demirci, Hakan Yavuzer, Alper 
Döventaş, Fuat Hulusi Demirelli, Deniz Suna Erdinçler 
 
SS-101 GERİATRİK HASTALARDA PRİMER SARKOPENİ VE 
YORGUNLUK  
Veysel Suzan, Bahar Bektan Kanat, Hakan Yavuzer 
 
SS-102 SARKOPENİK OBEZİTENİN FONKSİYONELLİK İLE 
İLİŞKİSİ İÇİN İDEAL OBEZİTE TANIMININ ARAŞTIRILMASI 
Nezahat Müge Çatıkkaş, Gülçin Özalp, Cihan Kılıç, Mehmet Akif 
Karan, Gülistan Bahat 
 
SS-103 YAŞLI BİREYLERDE FARKLI VÜCUT FENOTİPLERİ İLE 
ZAYIF FİZİKSEL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ  
Nezahat Müge Çatıkkaş, Zeynep Fetullahoğlu 
 
SS-104 SARKOPENİ İÇİN YENİ BİR İNDEKS: PSOAS KAS 
ALANININ VERTEBRA ALANINA ORANI, YOĞUN BAKIM 
ÜNİTESİ HASTALARINDA MORTALİTEYİ ÖNGÖRÜR 
Savaş Öztürk, Cansu Belge Berberoğlu, Melike Doğruel Yılmaz, 
Öznur Şen, Mazhar Yalçın, Sinan Uzman, Yıldıray Savaş, Mehmet 
Toptaş, Turkan Ekizceli, Zeynep Fetullahoğlu, Şenay Günaydın, 
Gülistan Bahat Öztürk 
 
SS-105 TÜRKİYE'DE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK 
KURULUŞUNDA HAFİF KOGNİTİF BOZUKLUĞUN 
PREVELANSI VE RİSK FAKTÖRLERİ   
Betül Gülsüm Yavuz Veizi, Candeniz Avcı, Hatice Tuğba Yazır, 
Mehmet İlkin Naharcı 
 
SS-106 ULTRASONOGRAPHİC/REGİONAL MUSCLE 
MEASUREMENTS FOR DİAGNOSİNG SARCOPENİA İN 
OLDER ADULTS WİTH AND WİTHOUT DEMENTİA  
Zekeriya Ülger, Gözde Şengül Ayçiçek, Özgür Kara, Murat Kara 
 
SS-107 SARKOPENİK VE SARKOPENİK OBEZLERDE 
KAPSAMLI GERİATRİK DEĞERLENDİRME  
Eyyüp Murat Efendioğlu 
 
SS-108 YAŞLI ERİŞKİNLERDE ÖN UYLUK KAS KALINLIK 
İNDEKSLERİ VE SHEAR WAVE ELASTOGRAFİSİNİN FİZİKSEL 
PERFORMANS PARAMETRELERİ İLE İLİŞKİSİ 
Ayşe Fadıloğlu, Esra Çataltepe, 
Seriyye Allahverdiyeva, Eda Çeker, Fatih Güngör, Berna Göker, 
Halit Nahit Şendur, Hacer Doğan Varan 

SS-109 YAŞLI ERİŞKİNLERDE KAPSAMLI GERİATRİK 
DEĞERLENDİRME İLE ÜRİNER İNKONTİNANS VE 
SARKOPENİ ARASINDAKİ İLİŞKİ  
Burcu Eren Cengiz, Derya Koçaslan, Yavuz Sultan Selim Akgül, 
Nurhayat Tuğra Özer, Sibel Akın 
 
SS-110 TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE EL KAVRAMA 
KUVVETİ DEĞERLERİ VE İLİŞKİLİ ETKENLER 
Elif Güngör 
 
SS-111 NÖROPSİKİYATRİK HASTALIĞI OLMAYAN YAŞLI 
YETİŞKİNLERİN İNTERNETTE MENTAL SAĞLIK İLİŞKİLİ 
BİLGİ ARAMA TUTUMLARI  
Güneş Arık, Hilal Heybeli, Mercan Taştemur, Hande Selvi 
Öztorun, Erhan Özenç, Rana Tuna Doğrul, Atacan Aras, 
Kamile Sılay 
 
SS-112 BİLDİRİ SUNULMAMIŞTIR.  

SS-113 TÜRK YAŞLI ERİŞKİNLERDE VÜCUT KİTLE İNDEKSİ 
VEYA VÜCUT AĞIRLIĞI İLE DÜZELTİLEN İSKELET KAS KİTLE 
İNDEKSLERİ, BOYUN KARESİ İLE DÜZELTİLENLERE GÖRE 
KAS FONKSİYONLARI İLE DAHA İYİ KORELEDİR  
Esra Çataltepe 
 

SS-114 DENGE PLATFORMU İLE ÖLÇÜLMÜŞ DENGE 
PARAMETRELERİ İLE DÜŞME ÖYKÜSÜ ARASINDAKİ 
İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ   
Merve Güner Oytun, Semra Topuz, Serdar Ceylan, 
Arzu Okyar Baş, Süheyla Çöteli, Zeynep Kahyaoğlu, İlker Boğa, 
Cafer Balcı, Burcu Balam Doğu, Mustafa Cankurtaran, Meltem 
Halil 
 
SS-115 ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİN DİNAPENİ VE 
FONKSİYONELLİK İÇİN PREDİKTİF EŞİK DEĞERLERİ VE 
İLİŞKİLERİ 
Sibel Çavdar, Fatma Özge Kayhan Koçak, Sumru Savaş 
 
SS-116 İLERİ YAŞTAKİ BİREYLERDE SARKOPENİ, 
KIRILGANLIK VE PARMAK ORANLARI (2D:4D) ARASINDAKİ 
İLİŞKİ 
Büşra Yürümez Korkmaz, Emine Gemci, Seher Yiğit, Sinan Arı, 
Melih Gaffar Gözükara, Ahmet Yalçın, Sevgi Aras, Murat Varlı, 
Volkan Atmış 
 
SS-117 ASSOCIATION BETWEEN SARCOPENIA, INSOMNİA 
AND DEPRESSİON IN ELDERLY PATIENTS  
Hasan Öztin 
 
SS-118 HASTANEDE YATAN YAŞLI YETİŞKİNLERDE DİSFAJİ 
SIKLIĞI: DİĞER GERİATRİK SENDROMLARLA İLİŞKİSİ 
Serap Şahin Ergül, Gülşah Güneş Şahin, Nurhayat Tuğra 
Özer, Derya Koçaslan, Sibel Akın 
 
SS-119 GERİATRİ POLİKLİNİK VE SERVİS HASTALARINDA 
MNA-KISA FORM, MNA VE GLIM TANI KRİTERLERİNİN 
KARŞILAŞTIRMASI  
Damla Ünal, Tuğçe Emiroğlu Gedik, Hakan Yavuzer 
 
SS-120 ADDUCTOR POLLİCİS KAS KALINLIĞI: 
ULTRASONOGRAFİYE DAYALI SARKOPENİNİN UMUT 
VERİCİ BİR ANTROPOMETRİK BELİRTECİ  
Eda Çeker 
 
 



 

 
 31 14-18 Eylül 2022, İzmir 

SS-121 TÜRKİYE’DE YAŞLILARDA 2008-2019 YILLARI 
ARASINDA KARŞILANMAMIŞ SAĞLIK HİZMETİ 
GEREKSİNİMİ VE SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLERLE 
İLİŞKİSİ  
Ali Aköz, Hatice Şimşek Keskin, Reyhan Uçku 
 

SS-122 PAN-İMMÜN İNFLAMASYON DEĞERİ; 
KIRILGANLIK İLİŞKİLİ İNFLAMASYON GÖSTERGESİ YENİ 
BİR BİYOMARKER 
Arzu Okyar Baş, Merve Güner Oytun, Serdar Ceylan, Merve 
Hafızoğlu, Zeynep Şahiner, Burcu Balam Doğu, Meltem Gülhan 
Halil, Mustafa Cankurtaran, Cafer Balcı 
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KONUŞMACI ÖZETLERİ 
 
ALZHEİMER HASTALARI İLE İLGİLİ HUKUKİ SORUNLAR 
Cem ÖZCAN 
 

ünyada ve Türkiye’de insan 
ömrünün uzamasına bağlı olarak 
Alzheimer hastalığına yakalanan 

insan sayısında büyük artış 
gözlemlenmektedir. Genel olarak 
Alzheimer, kişilerin ruhsal ve entelektüel 
yapılarını olumsuz yönde etkileyen bir 
hastalık olduğu için birtakım hukuksal 
sorunların doğmasında etkili olmaktadır. 
Öncelikle bu konuda gündeme gelen ilk 
hukuki mesele elbette fiil ehliyetine ilişkin 
hususlar ile ilgilidir. Bilindiği üzere hukukta 
fiil ehliyeti kavramı kişinin kendi fiiliyle hak 
sahibi olabilme ve borç altına girebilme 
kapasitesini ifade etmektedir. Nitekim 
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 
9.maddesi bu duruma işaret etmektedir. 
Diğer yandan bizim hukukumuzda kişinin 
tam ehliyetli sayılabilmesi için ayırt etme 
gücüne (temyiz kudreti) sahip olması, ergin 
olması ve kısıtlı olmaması gerekmektedir. 
Burada özellikle ayırt etme gücü kavramı 
kişinin akla uygun davranma yeteneğini ve 
yaptığı davranışların sonuçlarını idrak 
edebilme özelliğini gösterir. TMK.m.13’e 
göre kişilerde ayırt etme gücünün varlığı 
asıl olmakla birlikte yaş küçüklüğü, akıl 
hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da 
benzeri sebepler nedeniyle akla uygun 
davranma yeteneğinin kaybedilmesi söz 
konusu olabilir. 

Alzheimer hastalarının, özellikle hastalığın 
ileri evrelerinde zihinsel işlevlerin önemli 
ölçüde yitirilmesine bağlı olarak, 
kısıtlanmaları ve kendilerine vasi atanması 
gerekebilmektedir. Türk Medeni Kanunu 
vesayeti gerektiren haller konusunu 404-
408.maddeler arasında ele almaktadır. 
Kanunda sınırlı sayıda gösterilen kısıtlama 
sebeplerinden birinin varlığı halinde kişiye 
vesayet makamınca bir vasi atanır. 
Alzheimer hastaları yönünden vasi 
atanması yalnızca hukuki süreç izlenerek 
yürütülen bir işlem değildir. Bu durumda 
tıbbi değerlendirme yapılması da gereklidir. 
İzlenen süreç sonunda hastaya vasi 
atandığında bu yasal temsilci kanunda 
gösterilen görevleri yerine getirmek ve 
vesayet makamına hesap vermekle 
yükümlü hale gelir. 

Alzheimer hastaları yönünden 
karşılaşılabilecek hukuki sorunlar elbette 
yalnızca fiil ehliyeti ve vesayet konuları ile 
sınırlı değildir. Miras hukuku, aile hukuku 
ya da borçlar hukukunun kapsamına giren 
birçok hukuki sorun ile karşılaşılabilir. Biz 
de tebliğimizde Alzheimer hastaları ile ilgili 
hukuki sorunları farklı yönleri ile ele 
alacağız. 

  

D 
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YAŞAM SONU BAKIM ve TIBBİ ÖN DİREKTİFLERİN HUKUKİ 
YÖNÜ 
Nurgül KOCAKOÇ 
 

ukuki bir hak olan tedaviyi 
reddetme ve yaşam sonu bakımın 
planlanmasındaki temel ilkeler; 

hastanın özerkliği, bilgilendirilmiş rıza, 
doğruyu söylemek, ölme süreci üzerinde 
kontrol olarak sıralanabilir. Her hastanın 
kendi geleceğini belirleme hakkı vardır ve 
bu hasta haklarının da temelini 
oluşturmaktadır. Ancak bireyin kendi 
geleceğini belirleme hakkı ile yaşamın 
kutsallığı ilkesi çatışır. Birinin yaşam sonu 
bakımla ilgili isteklerinin bilinmesi, 
mümkünse dikkate alınması ve verilmesini 
sağlamanın yollarından biri tıbbi ön 
direktiflerdir (TÖD). TÖD'lerin hukuki ve 
etik merkezinde olan hasta yararı, hastanın 
istekleri ve onun için en iyi olanı anlamak 
açısından önemlidir. Hâkim görüş özerkliğin 
genel olarak tıp etiğinde tıbbi ön 
direktiflerle ilgili baskın ilke olduğu 
yönündedir. 

Herhangi bir klinik senaryoda uygulanabilir 
olsalar da TÖD’ler tipik olarak ölümcül 
hastalık ve yaşam sonu bakımı 
durumlarında kullanılmaktadır. TÖD’lerde 
ölümcül durumun sağduyulu olarak 
anlaşılması için “ölümün, tıbbi müdahale 
olsun veya olmasın kaçınılmaz bir şekilde 
gerçekleşeceği” vurgusunun yapılması 
gerekir. 

TÖD; yaşam sonu kararlarına ilişkin 
önceden hazırlanan, kişinin zamanı 
geldiğinde sözlü olarak ifade edemeyeceği 
belli tedavileri kabul veya reddetme 
isteklerini vurgulayan, tıbbi tedavinin 
gidişatını belirleyen, karar verme yetisinin 
kaybı halinde bakım ve tedavisi üzerinde 
kontrole devam etmeyi sağlayan,  karar 
verme ya da kendini ifade etme yeterliğinin 
olmaması durumunda geçerlilik kazanan, 

özerkliğe saygı kavramı ve hastanın kendi 
geleceğini belirleme hakkına dayanan, kişi 
hala yetkin iken hazırlanan yazılı bir 
beyandır. Kişinin iyileşme şansı olmadan 
ölümcül bir şekilde hasta olması 
durumunda yürürlüğe girer. 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere, 
Avusturya, Almanya, İsviçre, Fransa, 
Avustralya, Hollanda, Japonya gibi birçok 
ülkede TÖD’lere ilişkin hukuki düzenleme 
mevcuttur. Düzenlemeler genel olarak 
kanun düzeyinde olup, ABD Hastanın Kendi 
Geleceğini Belirleme Yasası ve İngiltere 
Zihinsel Kapasite Yasası örnek verilebilir. 
Türk Hukukunda doğrudan TÖD'lerden 
bahseden bir düzenleme 
bulunmamaktadır. Ancak Hasta Hakları 
Yönetmeliği'nin 24. maddesindeki “Tıbbi 
müdahale sırasında isteğini açıklayabilecek 
durumda bulunmayan bir hastanın, tıbbî 
müdahale ile ilgili olarak önceden açıklamış 
olduğu istekleri göz önüne alınır.” hükmü 
TÖD'in etkinleştiricisi olarak 
yorumlanabilir. 
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END OF LIFE CARE AND LEGAL ASPECT OF ADVANCE  
DIRECTIVES 
 

Nurgül KOCAKOÇ 

undamental principles of rejecting 
treatment, which is a legal right, and 
planning of end-of-life care can be 

listed as the autonomy of the patient, 
informed consent, telling the truth, and 
control over the process of death. Every 
patient has the right to determine one’s 
future and this forms the basis of the 
patient’s rights. On the other hand, the 
right of the individual to determine one’s 
future conflicts with the principle of the 
holiness of life. Advance directives (AD) are 
one of the ways to know an individual’s 
requests upon end-of-life care, consider 
them if possible and perform them. The 
benefit of the patient, which is the legal 
and ethical basis of AD, is important for 
understanding the patient’s requests and 
the best for the patient. Valid opinion 
favors that autonomy is generally the 
dominant principle regarding AD in medical 
ethics. 

Even though AD can be implemented in any 
clinical scenario, they typically are used in 
cases of terminal illness and end-of-life 
care. In order to understand the fatal 
circumstance prudently, it should be 
emphasized that “death happens 
eventually whether there is medical 
intervention or not”. 

An AD is a written statement prepared 
when one is still competent and based on 
respect to autonomy and the right of the 
patient to determine one’s future about 
decisions of an individual upon the end of 
life stressing requests of excepting or 
rejecting treatments when one cannot 
express one’s self orally. It controls the 
course of treatment, ensures the 

continuation of control over care and 
treatment in case of loss of competence in 
decision making, and gains validity when 
one is not competent in decision making 
and expressing one’s self. It comes into 
force when one is terminally ill with no 
chance of recovery. 

In many countries like the United States of 
America (USA), England, Austria, Germany, 
Switzerland, France, Australia, Holland, and 
Japan there is a legal arrangement 
regarding AD. Arrangements are generally 
legislations, and The Patient Self-
Determination Act in the USA and The 
Mental Capacity Act in England can be 
given as examples. There is no direct 
arrangement about AD in Turkish Law. Yet, 
the 24th article of Regulations of Patient’s 
Rights can be interpreted as an activator of 
AD: “With a patient who is not capable of 
expressing one’s requests during a medical 
intervention, the previously declared 
requests are taken into consideration.”. 
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YAŞAM SONU BAKIMIN ETİK YÖNÜ 
Ahmet Can BİLGİN 
 

ilimsel ve toplumsal gelişmeler 
sonucu insanın yaşam süresi uzamış, 
“klinikte ölüm” yaygınlaşmış ve 

yaşamın sonu bakımı önem kazanmıştır. 
Yaşam sonu bakımın amacı; hastayı 
rahatlatmak, acıyı önlemek ya da azaltmak, 
yaşam kalitesini olabildiğince yüksek 
tutmaya çalışmaktır. Yaşamın sonu bakımı 
ile ilgili kararlar yalnızca sağlık çalışanları ve 
hastayı değil aynı zamanda hastanın 
ailesini, bakım verenleri ve toplumu 
ilgilendirmektedir. 

Bu süreçte sağlık çalışanları birçok konuda 
etik sorunla karşılaşmaktadır. 

Bunlar şunlardır: 

• Tedaviyi durdurma, tedaviyi geri 
çekme, tedaviyi sonlandırma, 

• Klinik destekli besleme ve sıvı 
verilmesi 

• Yapay solunum 

• Kardiyo pulmoner resüstasyon 

• “Canlandırma” yönergesi 

• Çift sonuç ilkesi 

• Yararsız tedavi, 

• Ötenazi, hekim yardımlı intihar 

• Beyin ölümü kararı 

• Onam 

• Mahremiyet 

Bu etik sorunlar yaşamın sonu bakım 
yerlerine göre çeşitlenebilir: Yoğun bakım, 
palyatif bakım, acil servis, hospis vb. 

Yaşamın sonu bakımında etik sorunlara 
yaklaşımda özerklik, zarar vermeme, yarar 
sağlama ve adalet ilkelerinin önemli payı 
vardır. Hastanın kararı, sağlık vekili, ileriye 
yönergeler gibi onam sorunları nedeniyle 
özerklik ilkesi özellikle vurgulanmaktadır. 

Sağlık çalışanları savunuculuk görevlerini 
unutmamalıdırlar. Bu doğrultuda kişinin 
gereksinmesini, onuru, mahremiyeti ve 
kararlarına saygı sürecin her aşamasında 
göz önünde tutulmalıdır. 

Sağlık çalışanlarının eylemleri yasal 
düzenlemeler ve etik kılavuzlarla 
desteklenmelidir. Bunlar etik sorunlar ve 
ilgililerin ahlaki sıkıntılarının çözümünde de 
yararlı olacaktır. 

Yaşam sonu bakımını yalnızca klinik ve 
aileye ait bir sorun olarak görmek yanlıştır. 
Bu konu aynı zamanda toplumsal bir 
yükümlülük olarak ele alınmalı ve bu açıdan 
da değerlendirilmelidir. Ölümün 
tıbbileştirilmesi, yaşlı bakımının 
piyasalaşması, yaş ayrımcılığı, bakımda 
toplumsal cinsiyet ve eşitsizlikler yaşam 
sonu bakımını etkilemektedir. 

Sağlık ve bakım sistemlerinin 
koordinasyonunun sağlanması, kurumsal 
bakımın ve işgücünün güçlendirilmesi, 
aileye destek verilmesi, kaynakların adil 
dağılımı yaşamın sonun bakımını olumlu 
yönde etkileyecektir. Bunların 
gerçekleşebilmesi için kuşaklar arası ve 
toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi, 
konuyla ilgili her kesimin kendisini 
anlatabileceği saydam mekanizmaların 
oluşturulması gerekmektedir. 
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eslenme, diyabetin standart bakım 
ilkeleri kapsamında, farmakolojik 
tedavi ve komorbiditelerin yönetimi 

ile birlikte hedeflenen temel davranışsal 
değişimlerden birini oluşturur. Amerikan 
Diyabet Cemiyeti (ADA) diyabet yönetimi 
kılavuzunda diyabette yaşam tarzı 
değişiklikleri başlığı altında diyabet eğitimi, 
fiziksel aktivite ve psikososyal konuların 
yönetimi ile birlikte tıbbi beslenme tedavisi 
(TBT) terimi ile ifade edilen beslenme 
önerileri yer almaktadır. 1 Bu öneriler 
temelde TBT’nin hastanın ihtiyaçlarına, 
beklentilerine, tercihlerine ve 
alışkanlıklarına göre şekillendirilmesi 
gerektiğine ve önemli olan noktanın alınan 
toplam kalori ve diyetin metabolik hedefler 
açısından uygunluğu olduğuna vurgu 
yapılmaktadır.1 Geriatri bilmi, hastalık 
odaklı yaklaşım yerine tüm klinik ve 
psikososyal sorunların birlikte yönetimi ve 
geriatrik sendromların ortaya çıkışını 
engelleme ya da geriatrik sendromlarla 
yaşamakta olan yaşlı bireylerin uygun 
şekilde tedavi ve rehabilite edilerek yaşam 
kalitesi ve fonksiyonelliğin korunmasını 
hedeflemektedir. Bu noktadan yola çıkarak, 
diyabetle yaşayan bireylerde, önemli bir 
geriatrik sendrom olan malnütrisyonun 
gelişiminin önlenmesi, erken dönemde 
tanınması ve yönetimi sürecinde klinik 
nütrisyon tedavisi temel ilkeleri geçerli 
olmakla birlikte dikkat edilmesi gereken 
başka önemli durumlar da vardır 2. Diyabet, 
metabolizmada meydana gelen 
patofizyolojik değişimler nedeniyle 
yaşlanma ilişkili hastalıklardan biridir. 
Yaşlanmanın steril inflamasyonuna artmış 
proinflamasyon lehine katkıda bulunur ve 
malnütrisyon, sarkopeni, kırılganlık ve 

fonksiyonellik kaybı gelişimi için önemli bir 
risk faktörüdür 3,4 ve bu hastalarda rutin, 
periyodik ve geçerli ve güvenilir bir araç 
kullanılarak yapılacak malnütrisyon 
taramasının önemi en az diyabeti olmayan 
bireylerdeki kadar yüksektir. 2,5 Diyabet 
patofizyolojisine ek olarak tedavide 
kullanılan ajanlardan özellikle metformin 
ve GLP-1 analogları, diyabete bağlı gelişen 
otonom nöropatinin gastrointestinal 
motilite üzerine olan olumsuz etkileri, 
egzokrin pankreas disfonksiyonu, ağız ve 
diş problemleri, kronik böbrek hastalığı ve 
insülinopeni de malnütrisyon riskini 
arttıran diğer önemli faktörlerdir. 2,4 
Diyabeti olan yaşlı bireylerdeki artmış 
malnütrisyon riski tüm hekimler tarafından 
akılda tutulmalı ve tarama araçlarında 
yüksek riskli ya da malnütrisyonu olduğu 
saptanan hastalar klinik nütrisyon tedavisi 
ilkelerine göre yeterli kalori alımı, günde en 
az 1,2 g/kg protein ve 25 gr lif alımı 
sağlanacak şekilde diyeti destekleme 
müdahaleleri, besin fortifikasyonu, oral 
beslenme solüsyonu (ONS), enteral 
nütrisyon (EN) ya da parenteral nütrisyon 
(PN) araçları uygun sırayla ve şekilde 
kullanılarak tedavi ve takip edilmelidir 2. 
ONS seçiminde makronütrient içeriği 
nedeniyle daha düşük glisemik yanıta 
neden olan diyabete özgü ürünler tercih 
edilebilir. Bu ürünlerin metabolik ve 
nütrisyonel hedefler açısından standart 
ONS’lere üstünlüğü gösterilebilmiş değilse 
de postprandial kan şekeri ve insülin 
düzeyleri açısından daha avantajlı oldukları 
bilinmektedir. 6 Diyabeti olan yaşlı 
bireylerde önemli sorunlardan biri de 
hipoglisemidir. Sıklıkla yaşanmasına 
rağmen çoğu zaman fark edilmeyen ya da 
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müdahale edilmeyen hipoglisemi mutlaka 
tüm hastalarda sorgulanmalı ve 
hipoglisemi sıklığını ya da riskini azaltmak 
için öncelikle tedavi hedefleri, sonrasında 
da hem uygulanan farmakolojik tedavi 
rejimi hem de beslenme alışkanlıkları ve 
önerileri gözden geçirilmelidir. 2,5 

Sonuç olarak diyabeti olan yaşlı bireyler, 
Malnütrisyon ve sarkopeni açısından 
yüksek risk altındadırlar, bu bireylere 
malnütrisyon açısından rutin tarama 
yapılmalı, kısıtlayıcı diyetlerden faydadan 
çok zarar görebilecekleri unutulmamalıdır. 
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KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA BESLENME 
Aygül ÇELTİK 
 

ronik böbrek hastalığı (KBH), 3 aydan 
uzun süredir devam eden, sağlığa 
etkileri olan böbrek yapı ve 

fonksiyonundaki anormallikler olarak 
tanımlanmaktadır. KBH’ nin sıklığı genel 
popülasyonda olduğu gibi yaşlı bireylerde 
de hızla artmaktadır. Türkiye’de 2008 
yılında KBH prevalansı %15,7 olarak 
saptanmıştır KBH, birçok metabolik yolağı 
etkileyerek protein enerji hemostazı ve 
protein katabolizmasında değişikliklere, 
asit baz dengesizliğine ve hormonal 
bozukluklara neden olmaktadır. KBH evresi 
ilerledikçe bu bozukluklar ortaya çıkmakta 
ve şiddetlenmektedir. İştahta değişiklikler, 
gastrointestinal sistemden besinlerin 
absorpsiyonu, kas ve yağ kaybı da ortaya 
çıkmaktadır. Bu nedenlerle, KBH olan 
hastalarda beslenmenin düzenlenmesi 
oldukça önemlidir. Beslenmenin 
düzenlenmesi ile üremik semptomların 
azalması sağlanabileceği gibi, KBH’ nin 
ilerlemesi de yavaşlatılabilir. Ayrıca, 
beslenmenin düzenlenmesi ile KBH 
seyrinde ortaya çıkan elektrolit 
dengesizliklerinin kontrol altına alınması, 
kemik mineral hastalıklarının önlenmesi ve 
vasküler hastalıkların azaltılması da 
sağlanabilir. Sodyum kısıtlaması ile kan 

basıncının kontrol altına alınması 
sağlanabilir.  KBH evresi, serum potasyum 
ve fosfor düzeyine göre beslenme ile alınan 
potasyum ve fosfor miktarı düzenlenebilir. 
Özellikle diyetteki protein miktarının 
kısıtlanmasının olumlu sonuçları olabileceği 
öne sürülmüştür. Protein kısıtlaması 
uygulamasındaki en önemli sorunlar 
hastaların diyete uyumunun azalması ve 
malnütrisyondur. KBH’ da diğer besin 
maddelerinde de kısıtlamalar 
gerekebileceğinden dolayı hastaların 
yetersiz beslenme ihtimali artmaktadır. 
Geriatrik hasta grubunda protein 
kısıtlamasının ve yetersiz beslenmenin 
morbidite ve mortaliteyi arttırabileceği iyi 
bilinmektedir. Fakat, KBH olan geriatrik 
hastaların beslenmesi ile ilgili yapılan 
çalışma sayısı oldukça kısıtlıdır. KBH olan 
geriatrik bireylerin beslenmesi hastaların 
KBH evresi, semptom ve bulguları, ek 
hastalıkları ve sosyal şartlarına göre 
bireysel olarak düzenlemelidir. Bu hasta 
popülasyonunda güncel kılavuzlar göz 
önünde bulundurularak ve malnütrisyon 
açısından çok yakın takip yapılarak 
beslenmenin düzenlenmesi en uygun 
seçenektir. 
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AMBITIONS AND OBSTACLES IN BUILDING INTEGRATED 
CARE: THE ENGLISH EXPERIENCE 

Adam GORDON 
 

ntegrated care describes considering 
care services in a joined up way.  This 
means removing arbitrary barriers 

between primary and secondary care, and 
health and social care.  To older people 
living with frailty, and their families, this 
makes sense.  They simply want the right 
care, in the right place, at the right time. 
They usually don’t care so much which 
organisation, or professional, provides 
their care.  Integrating care is complex – it 
requires changes at the macro (national 
policy around funding and delivery of care), 
meso (regional decisions about how 
organisations work together) and micro 
(day-to-day collaboration between 
professionals) levels.  Integrated care for 
older people has long been a stated policy 
objective for healthcare leaders across all 
four UK nations, and specific policies to 
integrate care have now been instituted in 
Scotland and Northern Ireland.  The largest 

UK nation is England, which has not so far 
introduced specific policies around 
integration.  National policy initiatives in 
England have, however, instituted specific 
models of care around urgent response to 
older people in crisis living in the 
community, enhanced healthcare in care 
homes, and anticipatory care for older 
people.  In addition, national movements 
have developed around acute frailty 
pathways, orthogeriatrics, pre- and peri-
operative care of older people, discharge to 
assess, and oncogeriatrics.  Stitching these 
rapidly evolving models of care together 
into a single integrated model raises 
challenges around service design and 
delivery.  This talk will share the English 
experience, reflecting on opportunities and 
barriers, and what learning these can 
provide for colleagues in other countries. 
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UYKU BOZUKLUKLARI 

Aslı KILAVUZ 
 

yku bozuklukları yaşlı yetişkinlerde 
yaygın olarak görülen şikayetlerdir 
ve %50'ye varan oranlarda kronik 

uyku sorunları tanımlanmıştır.1 Yaşlı 
bireylerde yıllık uykusuzluk insidansı %5-8 
olarak bildirilmektedir.2-4 Uykuda yaşa bağlı 
bir dizi fizyolojik değişiklikler meydana 
gelse de, bu şikayetlerin çoğu primer uyku 
bozuklukları (Uyku apnesi sendromu, 
huzursuz bacak sendromu, REM uyku 
davranış bozukluğu, sirkadiyen ritim uyku-
uyanıklık bozuklukları), fiziksel stresörler, 
çevresel nedenler, akut ve kronik tıbbi 
hastalıklar, psikiyatrik hastalıklar veya bu 
hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar 
ile ilgili olduğundan, uyku sorunları 
yaşlanmanın kaçınılmaz bir parçası 
değildir.5 

Yaşlanmayla birlikte dört değişiklik 
gözlemlenmiştir: toplam uyku süresinin 
azalması, uyku etkinliği ve yavaş dalga 
uykusunun azalması ve uyku 
başlangıcından sonra artan uyanma6 

İnsomni hastalığı tanı kriterleri 
ICSD-3’e göre, uykusuzluğun primer veya 
sekonder olarak sınıflandırılıp 
sınıflandırılmadığına bakılmaksızın, en az 3 
ay boyunca haftada en az üç gece görülen 
uykusuzluk bozukluklarının tüm alt türleri 
“kronik uykusuzluk hastalığı” olarak dahil 
edilmiştir.7 

İnsomni ayırıcı tanısı 
İnsomni tanısı konulurken uyku 
alışkanlıkları değerlendirilmelidir. Uyku 
günlüğü, uyku paternlerini ve uyku 
sürelerini değerlendirmede yararlıdır. 
Öncelikle çevresel koşullardaki 
değişiklikler, fiziksel/psikososyal stresörler, 
ilaçlar, kronik ve akut tıbbi hastalıklar 
taranmalıdır. Daha sonra eşlik eden 
semptomlar veya ayrıntılı bir uyku öyküsü, 

depresyon, UAS, HBS veya parasomni gibi 
psikiyatrik hastalıkları ortaya çıkarabilir. 8 

İnsomni Tedavisi 
İnsomni tedavisinde kullanılan farmakolojik 
olmayan yöntemler; uyku hijyeni eğitimi, 
uyaranların kontrolü, uyku kısıtlaması, 
bilişsel davranışçı tedavi ve parlak ışık 
tedavisidir. Diğer uyku bozuklukları veya 
uykusuzlukla ilgili mental/fiziksel 
hastalıklardan şüphelenildiğinde, her 
durum için tarama yapılırken aynı zamanda 
insomni tedavisi başlanmalıdır. Şiddetli 
UAS şüphesi olduğunda uyku apnesini 
şiddetlendirdiğinden benzodiazepinlerin 
kullanımından kaçınılmalıdır. Ayrıca, SSRI 
gibi antidepresanlar, HBS veya RDB'yi 
kötüleştirebilir veya tetikleyebilir.9 

Farmakolojik olmayan tedaviler işe 
yaramadığında farmakolojik tedaviler 
düşünülmelidir. Hipnotik ilaçlar etkili olan 
en düşük dozda kullanılmalı ve kısa süreli 
kullanılması tavsiye edilmektedir. Uyku 
sırasında sık uyanma veya sabah erken 
uyanma için orta etkili türler veya uzun 
etkili türler seçilebilirken, uyku sırasında 
ortaya çıkan insomni için ultra kısa etkili 
veya kısa etkili türler kullanılabilir. Yaşlı 
bireylerde, orta veya uzun etkili 
hipnotiklerin ertesi gün akşamdan kalma 
etkilerine dikkat edilmelidir. Hem 
benzodiazepin hem de benzodiazepin 
olmayan ilaçlar (eszopiklon, zopiklon ve 
zolpidem) beyindeki GABA-A 
reseptörlerine bağlanarak hipnotik etkiler 
gösterir. Benzodiazepin olmayan 
hipnotiklerde, düşme ve rezidüel uykululuk 
hali riski daha düşüktür.10 

Ramelteon, hipotalamustaki MT1 ve MT2 
melatonin reseptörlerinin seçici bir 
agonistidir.11 ve uykuya dalamama ve 
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gecikmiş uyku fazı sendromunun 
tedavisinde etkilidir.11,12 

Dual etkili bir oreksin reseptör antagonisti 
olan Suvorexant,13 uykuya dalma ve uykuyu 
sürdürme bozukluğunda yararlıdır.14 
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YAŞLIDA İHMAL VE İSTİSMAR 

Uzm. Dr. Fatma Özge KAYHAN KOÇAK 
SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi 
 

aşlı istismarı; güven beklentisinin 
olduğu bir ilişkide, bir kez olan veya 
tekrarlayan, ileri yaştaki kişiye zarar 

veya sıkıntı veren hareket ve/veya uygun 
eylem eksikliği olarak tanımlanabilir.  
Yapılan çalışmalar, 65 yaş üstü her 10 
kişiden birinin hayatı boyunca bir kez 
istismara maruz kaldığını göstermektedir.  
Fiziksel istismar, cinsel istismar, finansal 
istismar, psikolojik istismar ve ihmal olarak 
5 alt tipten oluşmaktadır ve bu alt tipler bir 
arada görülebilir. En sık bildirilen istismar 
türünün sağlık kuruluşlarında ve bakımevi 
taramalarında fiziksel istismar olduğu 
görülse de yaşlının kendisine sorulduğunda 
psikolojik istismar oranı daha yüksek 
çıkmaktadır. Ayrıca son zamanlarda 
modernleşme, aile yapısının değişmesi 
nedeniyle kendi kendini ihmal git gide 
yaygınlaşmaktadır ve bazı durumlarda 
istismar alt tipi olarak 
tanımlanabilmektedir. 

Yaşlı istismarı tespit edilmesi zor, karmaşık 
ve önemli bir sosyal sorundur. Maslow'un 
ihtiyaçlar hiyerarşisine göre 
değerlendirilerek fark edilmesi zor istismar 
alt tipleri ortaya konabilir. En sık risk 
faktörü olarak karşımıza mağdurun bilişsel 
bozukluğa sahip olması ve istismar eden 
kişiye bağımlılığının yüksek olması 

çıkmaktadır. Tarama araçları ise nerede, 
kimin uyguladığına göre değişebilmektedir. 
Bu nedenle, ihmal ve istismarı ortaya 
koymaktaki en önemli adım iyi bir öykü 
alınması ve alarm bulgularının fark 
edilmesidir. Eğer hijyen eksikliği, 
açıklanamayan yaralanmalar, bakım 
verenin hastanın tıbbi durum ve bakım 
ihtiyacı hakkında bilgi sahibi olmaması, sık 
hastaneye başvuru gibi durumlar söz 
konusu ise akla gelmelidir. 

İstismar önemli bir sağlık sorunu olmasına 
rağmen tarama araçlarıyla kesin ortaya 
konabilecek bir durum değildir. İstismarı 
taklit eden durumlar ayırt edilmeli, olayın 
bağlamı iyi anlaşılmalıdır. Toplumun 
istismara bakış açısı ve kanuni 
düzenlemeler, istismarı önlemede önemli 
yer tutmaktadır. İstismara yönelik 
farkındalık oluşturulmalı, hem toplum bazlı 
hem de sağlık profesyonellerine yönelik 
eğitimler verilmelidir. İstismara uğrayan 
kişiyi koruyacak hukuk ve bakım sistemi 
oluşturulmalı, istismara yol açan sebepleri 
ortadan kaldırmaya yönelik girişimlerde 
bulunulmalıdır. Bu girişimler 
cezalandırmaktan daha çok yapıcı yönde 
olmalıdır. 
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YAŞLININ İHMAL VE İSTİSMARINDA İLETİŞİM 
Buğçe BAYBAŞ 
Ege Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yaşlı Sağlığı Doktora Programı 

 

ünya’da artan yaşlı nüfus ile birlikte 
yaşlılıkta ihmal ve istismar, 
araştırılması ve üzerinde durulması 

gereken konular arasına girmeye 
başlamıştır. Uluslararası Yaşlı İstismarının 
Önlenmesi Kuruluşu ve Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ) Toronto Deklerasyonu, yaşlı 
ihmal ve istismarını; “Güven beklentisi olan 
herhangi bir ilişkide yaşlıya zarar veren 
veya strese sokan tek ya da tekrarlayan 
uygunsuz davranışlarda bulunulmasıdır” 
şeklinde tanımlamaktadır. İhmal ve 
istismar, bireyin fiziksel ve zihinsel sağlığını 
olumsuz yönde etkileyebilen stresli bir 
yaşam olayıdır. Yaşlanma süreci ile birlikte 
bireyin baş etmesi gereken toplumsal, 
fiziksel, psikolojik ve ekonomik süreçler ve 
değişiklikler birey için zorlayıcı 
olabilmektedir. Bu süreçte yaşlı bireylere 
gereken desteği vermek en başta aile 
üyelerine düşmektedir. Ancak yaşlı ihmal 
ve istismarı değerlendirildiğinde, yaşlıların 
çoğunlukla aile üyeleri tarafından istismar 
edildiği ve genellikle duygusal, fiziksel, 
ekonomik ve psikolojik istismara maruz 
kaldıkları görülmektedir. 

Her yıl milyonlarca yaşlı, istismar ve ihmal 
sonucu acı çekmekte, buna bağlı olarak 
bireyler; işlevsel durum kaybı, yaşam 
kalitesinde azalma, bağımlılık, çaresizlik, 
sosyal izolasyon, stres ve psikolojik sıkıntı 
gibi ciddi durumlarla karşı karşıya 
kalmaktadır. Öyle ki yaşlı istismarının erken 
morbidite ve mortalite riski ile ilişkili olduğu 
ileri sürülmektedir. Küresel bir konu olan 
istismar ve ihmal ile ilgili toplum bilinci 
artmasına rağmen, bu konu belirlenmesi 
güç bir halk sağlığı sorunudur. Bu nedenle 
bu konuda yapılacak çalışmalar farklı 
disiplinlerin birlikte yaklaşımını 
gerektirmektedir. 

Yaşlı tek başına yaşlanmamaktadır, birey 
her yaşta olduğu gibi bir toplum içinde, 
çevrenin bir parçası olarak yaşamını 
sürdürmektedir. Bu nedenle konuyla ilgili 
oluşturulacak toplumsal bilinç ve kamuoyu 
farkındalığı, hatta yaşlının kendi 
farkındalığının arttırılması, yalnız 
olmadığının hissettirilmesi, haklarını 
bilmesi ve en temelde toplumda yaşlının 
güçlendirilmesi bu önemli sorunla 
mücadelede atılacak en önemli adımlar 
olmalıdır. 
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GERİATRİDE YENİLİKLER 2022 
Doç. Dr. Remzi BAHŞİ 

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Bilim Dalı 

 

ıllar ilerledikçe Tıp alanında birçok 
yeni araştırmalar yapılmakta ve yeni 
veriler ortaya çıkmaktadır. Özellikle 

65 yaş ve üstü hastalarla ilgili verilerin 
yetersiz olması bilim insanlarını bu yaş 
grubunda araştırmalar yapmaya 
yönlendirmiş ve elde edilen veriler yaşlı 
sağlığının geliştirilmesine katkıda 
bulunmuştur. Geçtiğimiz yıl Geriatri Bilim 
Dalı’ nı ilgilendiren çok sayıda önemli 
araştırma makalesi yayınlanmıştır. Özellikle 
nörokognisyon araştırmacıların ilgi odağı 
olmuş ve bu alanda önemli gelişmeler 
olmuştur. Başta Alzheimer demansı olmak 
üzere demansla ve Parkinson hastalığıyla 
ilgili dikkat çekici çalışmalar mevcuttur. 
Görünen o ki önümüzdeki yıllarda da 
Alzheimer hastalığı ve demansla ilgili 
önemli gelişmeler olacaktır. Son yıllarda 
Tıpla uğraşan bilim insanlarının ilgisini 

çeken bir diğer konu ise kırılganlıktır ve bu 
konuda da araştırmacılar çok sayıda makale 
yayınlamıştır. Ayrıca geçtiğimiz yıl 
osteoporoz, düşme ve kırık riskini konu 
alan önemli çalışmalar yapılmış ve bu 
çalışmaların klinisyenlere osteoporoz 
yönetiminde yardımcı olacağı 
düşünülmektedir. Yine yaşam beklentisinin 
tahmin edilmesi de araştırmacıların ilgi 
odağı olmuş, bu konuda da yeni gelişmeler 
olmuştur. Ayrıca her sene olduğu gibi bu 
sene de bazı uluslararası bilimsel 
kılavuzlarda ve koruyucu hekimlik 
uygulamalarında değişen, yeni eklenen 
öneriler olmuştur. Burada 
bahsedemediğimiz daha birçok konuda 
yapılmış çalışmalar yaşlı sağlığının 
gelişimine ve Tıp bilimine katkıda 
bulunmuştur. 
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YAŞLIDA SIK GÖRÜLEN ROMATOLOJİK HASTALIKLAR 
Dr. Gökhan KESER  
Ege İç Hastalıkları Romatoloji  

 

aşlılarda en sık görülen romatolojik 
hastalık, tartışmasız bir şekilde, 
görülme sıklığı ilerleyen yaş ile 

birlikte artan ve halk arasında kireçlenme 
olarak bilinen osteoartrit’tir. Ayrıca 
ostepoproz sıklığı da, yaşın ilerlemesiyle 
birlikte artmaktadır. Ancak sadece 
inflamatuvar romatolojik hastalıklar göz 
önüne alındığında, görülme sıklığı coğrafi 
ve etnik faktörlerden etkilenmekle birlikte 
gut, polimiyaljiya romatika ve dev hücreli 
arterit yaşlı hastada ilk akla gelen 
hastalıklardır. 

Erişkinlerde en sık görülen sistemik 
inflamatuvar romatolojik hastalıklar 
arasında olan romatoid artrit (RA) ileri yaş 
grubu hastalarda da görülür. Ancak yaşlıda 
görülen RA bazı yönleriyle erişkinden 
farklılık gösterir. Örneğin, üst taraf küçük 
eklemlerinin simetrik tutuluşu yerine, alt 
taraf büyük eklemlerinin asimetrik tutuluşu 
olması; sinsi başlangıç yerine akut başlangıç 
olması; poliartrit yerine oligoartrit olması 
ve sistemik bulguların çok daha fazla olması 
geç başlangıçlı RA’in özelliklerindendir. Bu 

bilgiyi bilen geriatri uzmanı, yaşlı hastada 
RA tanısını çok daha kolay koyabilecektir. 

Enfeksiyonların ve malignitelerin 
dışlanması koşuluyla, yaşlı bir hastada 
inflamatuvar omuz, boyun ve kalça ağrısı 
olması, akut faz yanıtının çok yüksek 
olması, görüntüleme ile bursit bulgusunun 
gösterilmesi ve düşük-orta doz 
kortikosteroid tedavisine çok iyi yanıt 
alınması polimiyaljiya romatika (PMR)  
lehinedir. Her PMR olgusunda eşlik eden 
şakak ve baş ağrısı, ani görme kaybı, çene 
kladikasyosu gibi bulgular sorgulanarak, 
eşlik edebilecek dev hücreli (temporal ) 
arterit olasılığı araştırılmalıdır. 

Yaşlı hastada gut hastalığı da 
atlanmamalıdır. Atak sayısı arttıkça, 
hastalığın klasik ve tipik özelliklerini 
kaybettiği ve hatta kronik gut hastalığının 
RA ile karışabileceği unutulmamalıdır. Gut 
hastalarında eşlik edebilen çok sayıda ko-
morbidite olabileceği ve ilaç seçimi ve 
yönetiminin çok daha zor olabileceği de 
akılda bulundurulmalıdır. 
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OLAĞANDIŞI DURUMLARDA YAŞLILARA YÖNELİK HİZMETLER 
3. BASAMAK TEDAVİ KURUMLARI 
Sumru SAVAŞ 
 

aşlılara olağanüstü (OÜ) durumlarda 
verilen hizmetler, sağlık, sosyal 
bakım ve fiziksel mekana ait olabilir. 

Öncelikle, yaşlılara verilecek hizmetler için 
eksikler, ihtiyaçlar, sosyodemografik data 
ile ilgili veriler sağlanmalıdır. Daha sonra 
temel hizmetler için gereklilikler sağlanır. 
Yaşlı ve engelli kişilerin sağlık hizmetine 
erişimlerini kolaylaştırmaya yönelik ve 
işlevsel düzenlemeler yapılmalıdır. Bu 
düzenlemeler; “Öncelikli kayıt, muayene, 
tanı, tedavi olmaları, poliklinikte oturma 
alanlarının sağlanması, ulaşımları için 
destek ve kolaylaştırıcı düzenlemeler 
sağlanması, muayenede öncelikli hasta 
tabelaları, otopark alanı, lavabo, tuvalet ve 
banyoların engelli kişilerin kullanımına 
yönelik düzenlenmesi, yeterli sayıda ve 
uygun niteliklerde sedye ve tekerlekli 
sandalye bulundurulması”, gibi 
düzenlemelerdir.  Ayıca acil durumlarda 
yaşlı ve engellilerin hastaneden tahliyesine 
yönelik planlamalar da yapılmalı, 
hastanelerde yeterli sayıda genç erişkinler 
ve yaşlı hastalar için yatak bulunması 
sağlanmalıdır.  

Olağandışı durumlarda/afetlerde 
hastanelerde yaşlılara yönelik olarak 
tahliye düzenlemelerinden ayrıca gıda, 
sağlık bakım ve temel ihtiyaçlara erişimleri 
garanti altına alınmalıdır. Sağlık hizmeti 
açısından; geriatrik hasta bakımında 
özelleşmiş eğitimli Geriatri (kırılgan yaşlı) 
üniteleri /ekipleri/klinikleri tarafından 
yaşlıların özelliklerine yönelik olarak 
interdisipliner ekiple hızlı sağlık hizmeti 
(acilde, hastane içi mobil ekip, geriatri 
kliniklerinde), hızlı tanı- tedavi ve hızlı 
taburculuk sağlanmalıdır. Yaşlı dostu 
hastane kriterleri dahilinde; iletişim, 

erişebilirlik, odaların, kapıların, yatakların, 
tabelaların, asansörlerin, girişlerin dizaynı 
gibi düzenlemelerin yapılması gerekir. 
Ayrıca tele-sağlık hizmetleri verilebilir. Acil 
servislerde yaşlılara özel alanlar 
düzenlenmeli, ara yoğun bakım ve palyatif 
bakım hizmetleri sağlanmalı, evde sağlık 
hizmet verilmelidir. Afet durumlarında 
yaşlıların beslenmesine, geriatrik 
sendromlara dikkat edilmelidir. Taburculuk 
sonrası bakım problemleri sosyal hizmet 
uzmanı ile değerlendirilmeli, yaşlı bireylerin 
hasta alt bezi ihtiyacı gibi özel ihtiyaçları 
akla getirilmelidir. Ayrıca, yaşlı bireylere 
bakım verenlerin de ihtiyaçları giderilmeli, 
iletişimleri sağlanmalıdır. Yaşlı bireyler için 
hızlı ve güvenilir iletişim kanalları 
oluşturulmalıdır. 

Olağanüstü durumlarda yaşlılara verilecek 
hizmetler için hazırlık, afet anında ve afet 
sonrası şeklinde planlanma yapılmalıdır. 
Farklı kapsamlar ve sektörler arasında iş 
birliği ve entegre sağlık hizmeti sağlanmalı, 
bu işbirlikleri yatay ve dikey olarak 
gerçekleşmelidir. Yaşlı kırılgan yaşlılar için 
basit sevk sistemi sağlanmalı, acilde 
geriatrik eğitimli sağlık personeli ile 
karşılanma sağlanmalıdır. Bu servisler 
mobil ekipler olarak da organize 
olabilmelidir. Gönüllülük, yaşlı gönüllülüğü 
de teşvik edilmeli, bu örgütlenmelerin 
içinde yer almalıdırlar. Geriatri klinikleri 
artırılmalı, Geriatri gündüz hastaneleri, 
Geriatri hastaneleri açılmalıdır. Ayrıca 
hastane ile bağlantılı, ulaşılabilir Geriatri 
Merkezleri kurulabilir. Bu merkezlerde 
eğitimli interdisipliner ekipler hastanedeki 
Geriatri hekimleri ile tele-sağlık hizmeti ile 
konsültasyonlar yapabilir. Bu merkezler, 
enformasyon merkezi olarak da iş görebilir. 
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Mobil kırılgan yaşlı ünitesi/ekipleri 
kurulabilir. AFAD planlamalarında yaşlılara 
yer verilmesi gerekmektedir. Hastanelerde 
de; yaşlılar için AFAD yönetimi yapılanması 
ve stratejileri hazırlanmalıdır. Hastanelerde 
ekipler, acillerde yaşlılara özel alan 
oluşturulmalı, evde sağlık hizmetleri 
yaygınlaştırılmalıdır. Triyaj OÜ durumlarda 
önem kazanmakta, bu konuda çalışmalar 
yapılmalıdır. 

Kurumların görev ve sorumlulukları 
açısından bakıldığında; OÜ durumlar için 
kurumlar bölgelerinde gerekli planlamaları 
hayata geçirmelidir. Öncelikle bölgelerinde 
yaşlılara yönelik ihtiyaçlar tanımlanmalı, 
yaşlıların sağlık hizmetinde önceliği 
kurumsallaşmalı, alt yapı düzenlenmeli, 
yaşlı dostu hastane kriterleri yerleştirilmeli 
ve uygulanmalıdır. Tesis- barınma açısından 
prefabrik ek yapı planları, donanımları 
planlanabilir. Hastanede Afet ve Acil 
Durum Yönetimi kurumsallaşmalıdır. 
Ayrıca; Yaşlılara Yönelik AFAD Yönetimi 
oluşturulmalıdır.  

Olağandışı durumlarda/afetlerde yaşlılar 
için özel acil durum planı yapılmalı, yaşlılar 
önceden tıbbı durumlarına göre 
sınıflandırılmalı ve hastanede kalması 
gerekenler ve uygun merkezlere nakil 
edilmesi gerekenler belirlenmeli, kaçış 
rotaları ve buluşmanın kolaylaşması için 
buluşma noktaları önceden belirlenmelidir. 
Gözlük veya baston gibi yardımcı araçlar 
için hazırlık yapılmalı, geçici barınma 
seçenekleri tartışılmalı, transferler 
sağlanmalıdır. Desteğe ihtiyacı olan yaşlı 
bireylerin önceden tespit edilmeli, sosyal 
destek, geçici bakım sağlanmalıdır. Planlı ve 
programlı şekilde sosyal yardımlar için 
bağlantılar kurulmalıdır. Uyarı ve duyurular 
hızlı ve güvenilir iletişim kanalları ile 
sağlanmalıdır. Evde sağlık hizmetleri 
kurulmalı, taburculukta evde destek 
durumu mutlaka değerlendirilmelidir. 

Sağlık personeli ve toplumda farkındalığın 
artırılması gerekir. OÜ durumlarda yaşlı 
bakımı, hidrasyon, beslenme, 
immobilizasyon, bası yaraları, deliryum gibi 
geriatrik sendromlar ile ilgili bilgi düzeyini 
arttırıcı eğitimler düzenlenmeli, broşürler, 
bilgilendirici materyaller hazırlanmalıdır. 

Olağanüstü durumlarda hastanelerde 
yaşlıların durumlarının nasıl olduğu, 
ihtiyaçlarının neler olduğu ve bu konudaki 
tercihlerinin de neler olduğu konusunda 
çalışmalar yok denecek seviyededir. Bu 
konuda devam eden şekilde veri 
toplanmalı, analiz edilmeli, 
yaygınlaştırılmalıdır. Kaynak-eğitim 
yetersizliği, yoğunluk, diğer sorunlardır. 
Yaşlı bireylere yardım edecek personeller 
önceden belirlenmeli ve gerekli 
yönetmelikler hazırlanmalı, sayıları 
artırılmalıdır. Ayrı acil servis alanı 
oluşturulabilir. Sertifikasyonlu eğitimler 
verilebilir. Risk azaltma hazırlık planlarında, 
ulusal ve bölgesel sivil korunma mekanizma 
ve operasyonlarında, yaşlıların dahil 
edilmesi, yardım çalışmalarında yaşlıların 
ihtiyaç ve haklarının gözetilmesini 
sağlayacaktır. Finansal ve sosyal destek 
stratejileri ve projeler oluşturulmalı, 
ardından kalite kontrol çalışmaları ile 
denetlenmelidir. 
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OLAĞANDIŞI DURUMLARDA YAŞLILARA YÖNELİK HİZMETLER 
AİLE HEKİMLİĞİ 
Uzm. Dr. Derya MENGÜCÜK 
 

lağandışı durumlarda kişilerin tıbbi 
bakımlarını ve devamını 
gerçekleştirmek için nüfus yapısı ve 

dağılımını, demografik özellikleri, yaş 
dağılımını önceden bilmek önemlidir ve bu 
bilgiler aile hekiminin olağan sağlık 
hizmetinde zaten mevcuttur. Öncelikli 
olarak ele alınması gereken bebek, çocuk, 
kadın, engelli ve yaşlılar sağlık bakımında 
birlikte yer alır.  

Bu durumlardan en olumsuz etkilenen 
gruplardan olan yaşlıların oranı, her aile 
hekimin kendine bağlı olan nüfusunda 
farklı ve değişkendir. Fakat genel olarak 
hekim başına düşen kişi sayısı fazla 
olduğundan çoğunluk için, sorumlu olduğu 
önemli özellikli gruplardandır.  Bu nedenle 
kişilerde yaşlılığın getirdiği değişiklik, özellik 
ve gereksinimler çoğunlukla hekimin bilgisi 
dahilindedir.  

…Son üç yılda, biri halen devam eden, 
diğeri İzmir genelinde ağır ve üzücü 
sonuçlarla yaşanan iki olağan dışı durum 
yaşandı. Aile hekimliğinde yapılan yaşlı 
sağlığı hizmetlerini öncelikle, yaşlıları daha 
çok ve daha özel etkilemesi nedeniyle 
Covid-19 salgını açısından değerlendirmek 
uygun olacaktır. 

…TELE-TIP devreye girdi.  

… Normalleşme sürecinde, önce 65 yaş ve 
üzeri ve kronik hastalığı olan 65 yaş altı 

kişilere Pnömokok aşılamalarına başlandı. 
Erişkin bağışıklamasına olağan zamanlarda 
da önemle devam eden birinci basamak 
çalışanları büyük bir hız ve özveriyle 
Konjuge Pnömokok aşılamalarını 
tamamlamaya çabaladılar. İzleyen aylarda 
İnfluenza aşılarının eklenmesiyle giderek 
normalleşen poliklinik hizmetleri ile, 
bağışıklama hizmetlerine birlikte yoğun 
olarak devam edildi. Hastalık açısından 
riskli bir grubun kalabalık ortamlarda 
bulunması bulaş açısından kaygı verici 
olmakla birlikte son derece dikkat ve özenle 
yürütüldü.  

Pnömokok ve İnfluenza aşılama yoğunluğu 
azalırken Ocak 2021 tarihinden itibaren 
İnaktif Covid-19 aşılamalarına başlandı. 

…Risk altındaki grubu iyi tanıyan, kişilerin 
kolay erişebileceği veya kişilere en hızlı 
ulaşabilecek, yönetimin yerel düzeyde 
koordinasyon ve uyumunu sağlayabilecek 
bir sağlık gücünün Olağandışı durumlarda 
katılımı oldukça değerlidir. Risk 
yönetiminde, planlaması ve 
sürdürülmesinde Aile Hekimliğinin 
doğasında var olan bilgi, veri ve 
deneyimlerden yararlanılması, özellikle 
planlama ve organizasyon aşamalarında iş 
birliği yapılması, akılcı ve etkin bir risk 
yönetiminin gereklerinden olmalıdır.
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EVDE BAKIM 
Dr. Öğr. Üyesi Gönül DÜZGÜN 
 

vde bakım; bireylerin bakım 
ihtiyaçlarının ev ortamında 
karşılanması şeklinde kısaca 

tanımlanabilir. Evde yaşlı bakımı en genel 
anlamıyla, yaşlı bireyin hastalığı ya da 
yetersizliği olup olmamasına bakılmaksızın 
alıştığı, bildiği ortamda bakımının 
sürdürülmesini sağlayan, yaşam kalitesini 
artıran, sosyal yaşamından soyutlanmasını 
önleyen bakım modelidir. 

Yaşlı bireyin evde bakımının sağlanmasının 
bir çok avantajı vardır. Evde bakım 
hizmetleri kişiye özel ve ihtiyaçları 
doğrultusunda planlandığı için yaşlı ve 
engelli bireyin sağlık sistemi içinde zaman 
kaybı engellenmiş ve hizmete ulaşımı 
kolaylaşmış olur. Özellikle sosyal 
ortamından ayrılması ya da hastaneye 
getirilmesi güç olan yaşlılar için kendi 
ortamında aktif yaşama katılımı 
engellenmeden kaliteli ve standart bir 
hizmet alması sağlanmış olur. Yaşlı bireyin 
kendi kısıtlı imkanları ile hastane ortamında 
maruz kalacağı uygun olmayan mekan, 
düzenleme ve kalabalıktan korunmuş olur. 

Evde bakım ekibi hastanın mevcut sağlık 
sorununa göre ihtiyaç halinde 
büyüyebilmektedir.  Bireylerin bakım 
gereksinimlerini karşılamada hastane ve ev 
ortamında farklı meslek ve branş üyelerinin 
iş birliği ve eş güdüm ile sürekli, kapsamlı ve 
organize bir ekip çalışmasını 
gerektirmektedir.  

Türkiye’de evde bakım hizmetleri istendik 
seviyeye gelememiştir. Evde sağlık ve evde 
bakım kapsamında verilen hizmetlerin 
sınırlı olması, evde bakım ekibinin bilgi, 
tecrübe ve ekip sayısının az olması, verilen 
hizmet içeriğinin talebi karşılayamaması ve 

mevcut yönetmelikteki revizyon gerektiren 
maddelerinin hali hazırda hizmetin 
sürdürülebilirliğini sağlayamaması gibi 
sorunlara yol açmaktadır. Evde bakım 
hizmetlerinde çalışan personelin 
gönüllülük ve iyi niyetle sürdürmeye 
çalıştığı evde TPN, kemoterapi ve yara 
bakım gibi hizmetlerin yasal prosedürde 
sağlıklı bir zeminde yer bulamamış olması 
hizmetin sistemli ve tüm evde bakım 
ekipleri tarafından uygulanabilir bir 
sistematiğe ulaşamamıştır. 

Evde bakım hizmetlerinin sahada bu görevi 
üstlenmiş personel ile değerlendirilmesi, 
mevcut sorunların ve çözüm yollarının 
birlikte aranması bakım kalitesini 
yükselterek ideal evde bakım hizmetlerinin 
sunumuna olanak sağlayacaktır.  
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EĞİTİMDE VE SAHADA GERİATRİ. NE BEKLEDİK? NE BULDUK? 
NE BUL(A)MADIK? 
Özlem YILMAZ  
 

eriatri bilim dalı ülkemizde yaklaşık 
25 yıldır yer almaktadır. Çok yeni bir 
bilim dalı olmasa da hala hem 

eğitimde hem de eğitim sonrası bazı 
sorunlar mevcuttur.  Yaptığımız anket 
dahilinde eğitim sırasında akademik beceri 
kazanmak için eğitim veren klinikler genel 
olarak yeterli görünmektedir. Toplumda 
yaşayan, bakım evinde kalan ve hastanede 
palyatif bakım hizmeti alan yaşlılar gibi 
subgrupların klinik pratikte takip ve tedavi 
biçimi birbirinden farklılıklar arz 
edebilmektedir. Bu bağlamda farklı 
subgruplara ulaşım ve bu subgruplarda 
klinik deneyim, bazı eğitim kliniklerinde 
eksik kalabilmektedir. Ancak genel olarak 
hem akademik hem de klinik deneyim 
açısından eğitimimiz yeterli 

gözükmektedir.  Eğitim sonrası sahada 
çalışırken kapsamlı geriatik değerlendirme 
ve yaşlılığa özgü inkontinas, demans, 
depresyon, polifarmasi gibi problemler için 
yeterli vakit ayırmada ciddi sorunlar 
bulunmaktadır. Sahada fazla sayıda hasta 
bakmak verdiğimiz poliklinik hizmetlerinde 
öne çıkmaktadır. Bunun için zorlamalar 
bulunmaktadır. Her ne kadar hastalara 
yeterli vakit ayıramasak da geriatrik 
bütüncül yaklaşım sayesinde hastaların 
yaşam kalitelerini arttırmada ve kronik 
tıbbi sorunlarını yönetmede olumlu geri 
dönüşleri hastalarımızdan almaktayız.  
Yaşlılara faydalı olmak için ortaya çıkan 
geriatri bilim dalı olarak gidecek yolumuz 
uzun ve bazen zor da olsa umut doludur. 
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GERİATRİ EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE AMERİKA VE 
AVRUPA MODELLERİ 
Doç. Dr. Güneş ARIK 
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Geriatri Kliniği, Ankara 

 

Giriş 
eriatri Uzmanları yetiştikleri 
kurumlar neresi olursa olsun en 
azından aynı temel yeterliliklere 

sahip olmalıdırlar. Ülkemizde Tıpta 
Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve 
Standart belirleme Sistemi (TUKMOS) 
tarafından Geriatri yan dal eğitimi çekirdek 
müfredatı belirlenmiş olup, en son 2019 
yılında güncellenen müfredata uygun 
olarak ülke genelinde geriatri uzmanlık 
eğitimi verilmektedir. Panelin bu 
bölümünde Geriatri uzmanlık eğitiminin 
Amerika ve Avrupa’da şu anda geçerli olan 
değerlendirilme adımları açıklanacaktır. 
Mevcut müfredata uygun yüksek kalite 
eğitimin ülke genelinde verilebilmesinin 
sağlanması için müfredatı tamamlayıcı ve 
geliştirici önerilere de değinilecektir. 

Amerika Örneği 
(ACGME The Accreditation Council for 
Graduate Medical Education) Mezuniyet 
Sonrası Tıp Eğitimi Akreditasyon Konseyi 
tarafından Amerika genelinde uygulanan 
standart müfredat belirlenmiştir1.  Eğitimin 
amacı geriatrik tıbbın temel ilkelerini bilen 
ve geriatrik bakım sisteminin anlayışını 
kavrayan ve bunları yüksek düzeyde bakım 
kalitesi ve hasta güvenliği sağlamak için 
uygulayabilen geriatristler yetiştirmektir.  
Programdan yetişen geriatri uzmanları, 
yatan hasta servisi (Akut Bakım), poliklinik, 
evde bakım hizmetleri, huzurevi/uzun 
süreli bakım tesisi, hospis, palyatif bakım, 
perioperatif bakım üniteleri gibi çeşitli 
alanlarda çalışırlar. Bu çeşitli hizmet 
alanlarında yaşlı yetişkinlerin bakımını 
sağlamak için ekip tabanlı yaklaşımı ve 

toplum kaynaklarının nasıl kullanılacağı 
bilgisini kazanırlar. 

Uzmanlık eğitimleri süresince diğer 
bölümlere de rotasyona gönderilirler. 
Nöroloji Kliniğinde Serebrovasküler 
hastalık (SVH), Parkinson ve hareket 
bozuklukları, demans çeşitleri, Alzheimer 
Hastalığı ve vasküler demans, MR ve BT 
yorumlama konularında eğitim alırlar. Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünde akut-
subakut rehabilitasyon ve kardiyak, 
pulmoner rehabilitasyon konularında 
eğitim alırlar. Fizyoterapist, iş-uğraşı 
terapisti ve konuşma terapistinin ayrı 
rollerini öğrenirler. Psikiyatri bölümünde 
geropsikiyatri alanında eğitim alır 
nöropsikiyatrik testleri uygulamayı 
öğrenirler. Depresyon, anksiyete ve 
demansın davranışsal semptomları ile 
mücadele konularında eğitim alırlar. 

Uzmanlık öğrencileri sadece üniversitede 
değil, eğitimleri süresince hem periferdeki 
hastanelerde, hem çeşitli huzurevlerinde 
klinik deneyim kazanırlar.  Sempozyumlara, 
vaka sunumları, mortalite toplantılarına ve 
board sınavına yönelik eğitim toplantılarına 
katılırlar. Sosyoekonomik ve kültürel farklı 
çevrelerden gelen yaşlılara yaklaşım 
deneyimi kazanırlar. 

Geriatri eğitim programının amacı aynı 
zamanda akademik alanda ve klinikte 
geleceğin lider/eğitimci geriatristlerini 
yetiştirmektir. Bu amaçla eğitimleri 
süresinde stajerlere, internlere ve anadal 
asistanlarına geriatri alanında eğitim/ 
öğretim verebilmeli, Kongrelerde sunum 
yapabilmelidirler. Uzmanlık öğrencileri 
yenilikçi bakım modellerinin 

G 
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geliştirilmesine katkı sağlayabilmeli, sağlık 
hizmetinde politikalar geliştirebilmelidirler. 

Amerikada 3 yıllık iç hastalıkları veya aile 
hekimliği uzmanlığı sonrası 1 yıllık eğitim ile 
klinik geriatri uzmanlığı alınabilmektedir. 
Palyatif bakım ve hospis eğitimi için 1 yıllık 
klinik geriatri uzmanlığını da kapsayan 
şekilde 2 yıllık entegre bir eğitim programı 
verilmektedir. Akademik araştırmalarda rol 
almak için 1 yıllık klinik geriatri sonrası 3 
yıllık ‘research fellowship’ programı 
yapılmaktadır. Geriatri alanında eğitimci 
olmak için de klinik geriatriyi bitirdikten 
sonra, 2-3 yıllık eğitici eğitimi programına 
devam edebilirler2. 

Amerika’da Geriatri Eğitiminin 
Değerlendirilme Adımları 
Aylık Değerlendirme: Her ayın başında 
rotasyon sorumlusu tarafından 
rotasyondaki öğrenim hedefleri uzmanlık 
öğrencisine açıklanır. Rotasyon sonunda 
aylık hem yazılı hem sözlü sınav olurlar 

Mentor değerlendirmesi: Her uzmanlık 
öğrencisi gayri resmi ancak düzenli olarak 
(en az üç ayda bir) atanmış bir danışman 
öğretim üyesi ile görüşür. Danışman 
öğretim üyesi tarafından değerlendirme 
yapılır. Bu görüşmeler kariyer planlamasına 
da yardımcı olur. 

Klinikteki /poliklinikteki yeterlilikleri 6 ayda 
bir değerlendirilir, 6 ayda bir akran 
değerlendirmesi yaparak birbirlerini de 
değerlendirirler. 

360 derece değerlendirme: Uzmanlık 
öğrencileri 6 ayda bir interdisipliner ekip 
üyeleri tarafından değerlendirilir. Uzmanlık 
öğrencileri hastalar tarafından da 6 ayda bir 
değerlendirilir. 

Uzmanlık öğrenciliğinin ikinci çeyreğinde, 
üç veya daha fazla fakültenin katıldığı bir 
sözlü sınav yapılır ve burada yazılı vakalar 
verilir ve vakalarla ilgili bir dizi soruyu 
yanıtlamaları istenir. Vakalar, bir evde 
bakım hastası, bir huzurevi sakini, bir 
ayaktan hasta ve bir hospis hastası içerir. 

Uzmanlık öğrencisi yılda iki kez program 
direktörü ile toplantı yapar. Öğrencinin 
ilerlemesini, başarılarını ve gelecekteki 
hedeflerini gözden geçirmenin yanı sıra, 
tüm diğer (aylık-3 aylık vs) 
değerlendirmeler gözden geçirilir. Tüm bu 
değerlendirmelerin sonucunda başarılı 
olan uzmanlık öğrencisi sertifikalandırılır. 

Avrupa Örneği 
Geriatri eğitiminin temel bileşenleri 
Avrupa’da 2007 yılında Glaskow 
deklerasyonunda belirlenmiştir. Avrupa Tıp 
Uzmanları Birliği Geriatrik Tıp Birimi 
(UEMS-GMS) 2020 yılında Avrupa Geriatrik 
Tıp Uzmanlığı Eğitim Gereksinimlerini 
yayınlamıştır3. Geriatri yetkinliği için temel 
gereklilikler kapsamlı geriatrik 
değerlendirme yapabilmek, geriatrik 
sendromların tedavisini yapabilmek, 
ameliyat öncesi uygunluk değerlendirmesi 
yapabilmek, geriatrik rehabilitasyonu 
bilmek (multidisipliner ekip çalışması 
yapabilmek), çoklu morbid hastalığı olan 
hastaların tedavi planı, hastaneden 
taburculuğu ve sonrasında uzun dönem 
takibini yapabilmek, uzun süreli bakım 
kurumlarına hasta triyajı, seçimi, ve 
huzurevinde hasta bakımı planı 
yapabilmektir. Palyatif bakım, ortogeriatrik 
tıp ve rehabilitasyon, geriatrik psikiyatri, 
farmakoloji, SVH tedavisi, takibi, bakımı 
(ulusal ihtiyaç varsa) ve bilimsel araştırma 
(Gero-science)  özellikli alanlardır. Avrupa 
genelinde standart değildir, her ülkenin 
eğitim programı değişiklik göstermektedir. 
Geriatri bazı ülkelerde yan dal olmayıp 
anadaldır, eğitim süresi minimum 5 yıl olup, 
ilk 2 yıl iç hastalıkları eğitimi alınır. Geriatri 
alanında yetkin olmak için gereken temel 
bilgiler evrensel geriatrik tıp kitaplarındaki 
bilgilerle aynıdır4. Avrupa Müfredatında 12 
Mesleki Sorumluluk tanımlanmıştır. 

1- Fonksiyonelliği optimize eden hasta 
merkezli bakım planı yapmak. 

2. Hastanın değerlerini ve tercihlerini, 
komorbiditelerini ve prognozunu göz 
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önünde bulundurarak, kanıta dayalı tıp 
uygulamaları ile hasta bakım planını 
yönetir. 

3.Hasta ve ailesine karar verme sürecinde 
yardımcı ve destekçi olur. 

4.Yaşlılarda sık görülen geriatrik 
sendromları ve diğer medikal sorunları 
önleyici koruyucu hekimlik uygulamaların 
bilir, tanı koyar ve tedavisini yönetir. 

5. Faydayı en üst düzeye çıkarmak ve ilaç 
sayısını ve yan etkileri en aza indirmek için 
kapsamlı ilaç incelemesi yapar. 

6. Palyatif bakım ve yaşam sonu bakımı 
uygular. 

7- Sağlık hizmetleri arasında geçişleri 
koordine eder (kurumsal bakıma 
yerleştirme) 

8-.Konsultasyon hizmeti verir. 

9.Aile görüşmesi yapar. 

10. İnterdisipliner ekip üyesi ya da ekip 
lideri olarak çalışır. 

11.Yaşlılık ile ilişkili, geriatrik bakım ile ilgili 
konularda hem aileye hem sağlık 
personeline eğitim verir 

12. Sağlıkta kalite geliştirme alanında görev 
alır. 

Avrupa’da Geriatri Eğitiminin 
Değerlendirilme Adımları 
Bir konuda yeterli olmak için o konuda 
görev alıp görevini tamamlamış olması 
gerekir. Gelecek görevlerde de yeterli ve 
güvenilir olduğunu ancak bu şekilde 
objektif anlayabiliriz. 

Yeterlilik seviyesi 6 aşamada 
değerlendirilir. 

1. Sadece gözlemlediyse 

2.Yardım alarak yapabildiyse 

3. Tüm prosedürü yapabilir ancak bazen 
yardıma ihtiyacı olabilir 

4. Tamamen yardımsız yapabilir. 

5. EPA (entrustable professional activities- 
güvenilir mesleki profesyonel aktivite 
düzeyi) 

6. Eğitici (prosedürü diğerlerine öğretebilir) 

Geriatri Uzmanlık öğrencilerinin mesleki 
faaliyetleri kayıt altına alınarak bir çeşit 
asistan karnesi olan ‘Logbook’a girilerek 
takip edilir. Karne (UEMS logbook) girişleri 
düzenli inceleme ile izlenmeli ve uygun 
eğitmen tarafından imzalanmalıdır; 
eğitmenler tarafından imzalanan her eğitim 
dönemi sonundaki değerlendirme formları 
da ayrıca dosyalanmalıdır. Geriatri uzmanı 
olabilmek için yukarıdaki 12 mesleki 
aktivitenin hepsinde en az 4. Seviyede etkin 
ve yetkin olmalıdır. Eğitim kurumları, 
programa girişte, ortasında ve sonunda bir 
değerlendirme sistemi sağlamalıdır. 
Değerlendirmeler klinik ve girişimsel 
yetkinliklerin değerlendirmesi (sınav-
becerinin gözlemlenmesi) İnterdisipliner 
ekipten ve çalışma arkadaşlarından, 
hastalardan geri bildirim, yaptığı sunum ve 
dersin değerlendirilmesini içerir. 
Değerlendirmeler 6 ayda bir yapılmalıdır. 
İstenilen ilerleme sağlanamıyorsa 
öğrencinin programdan çıkarılması da 
gerekebilir. 

Yılsonu değerlendirmesi: Uzmanlık 
öğrencisinin eğitimin her aşamasındaki 
kayıt altına alınan bütün 
değerlendirmelerinin sonucunda doğrudan 
denetim olmaksızın uzmanlık yapabilmesi 
için yeterli yetkinliği gösterdiğini 
doğrulayan sertifika program direktörü 
tarafından verilir. Bütün kayıtlar ve 
değerlendirme raporları öğrencinin 
dosyasında saklanır. 

Sonuç ve Öneriler 
Mezuniyet sonrası dönemde de geriatri 
uzmanlarının temel yeterliliklerinin 
geliştirilmesi amacı ile Akademik Geriatri 
Derneği eğitim programları 
düzenlemektedir. Bu eğitimlerin ölçme ve 
değerlendirme sürecinde geriatri yan dal 
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uzmanlarının girmesi planlanan Türkiye 
Geriatri Board Sınavları da Akademik 
Geriatri Derneği himayesinde 
başlatılacaktır. Geriatri uzmanlarının board 
sertifikasyonu ve düzenli aralıklarla tekrar 
sertifikasyonun yenilenmesi sağlanacaktır. 
Akademik Geriatri Derneği Üyeleri 
ülkemizde Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat 
Oluşturma ve Standart belirleme Sistemi 
(TUKMOS) Geriatri Çekirdek Müfredatının 
yenilenmesi ve sürekli geliştirilmesi için de 
üstün çaba sarf etmektedir. Geriatri yan dal 
uzmanlarının mezuniyet sonrası eğitim 
süreçleri ile ilgili Akademik Geriatri 
Derneği’ne büyük görevler düşmektedir. 

Kaynakça 
1-
https://www.acgme.org/globalassets/PDF
s/Milestones/GeriatricMedicineMilestone
s.pdf 13.09.2002 tarihinde ulaşılmıştır. 

2- Geriatric Medicine Fellowship Program 
2019-2020 Orientation Manual, UT 
Southwestern Medical Centre s:1-72 

3- European Standards of Postgraduate 
Medical Specialist Training, Training 
Requirements for the Specialty of Geriatric 
Medicine (old chapter 6) s:1-26 

4- Roller-Wirnsberger R, Masud T, Vassallo 
M, Zöbl M, Reiter R, Van Den Noortgate N, 
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Fiorini A, van Iersel M, Ranhoff AH, Kostka 
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KASLARI KORUYUCU EGZERSİZLER 
Serkan BAKIRHAN 
 

aşlılığa bağlı olarak meydana gelen 
fizyolojik değişiklikler ile kas iskelet 
sisteminin tutulumuna bağlı olarak 

ortaya çıkan hastalıklar, düzenli fiziksel 
aktiviteler ve egzersiz uygulamaları ile 
azaltılabilmektedir. Fiziksel aktivite ve 
egzersiz kavramları aynı anlamda kullanılsa 
da bu terimler arasında önemli farklılıklar 
bulunmaktadır. Fiziksel aktivite, iskelet kası 
tarafından oluşturulan herhangi bir vücut 
hareketi olup, enerji harcaması ile 
sonuçlanan aktiviteler anlamında 
kullanılırken, koruyucu egzersizler ise 
fizyoterapistler tarafından planlanan 
hastalıklara yönelik tedavi amacı ile 
düzenli, tekrarlı ve belli bir sayıdaki vücut 
hareketlerini içeren tedavi edici bedensel 
aktivitelerdir. Koruyucu egzersizler, 
hastalığın tedavisi, hastalığa karşı koruma, 
yetersizliğin önlenmesi ve sağlığın 
korunması gibi birçok amaç için 
kullanılmaktadır. Bunlar dışında koruyucu 
egzersizlerin, kas kuvvet ve esnek 
düzeyinde artış, vasküler direncinin 
düşmesi, aerobik kapasitede ilerleme, 
akciğer vital kapasitesinde artış, kemik 
kaybını azaltması ve uyku kalitesinde artış 
sağlama gibi önemli etkileri bulunmaktadır. 
Koruyucu egzersiz uygulamaları, her bir 
yaşlı bireye özgü olmalı ve bireysel olarak 

iyi bir değerlendirme sonrası dikkatli 
egzersiz reçetesi olarak verilmelidir. Yaşlı 
bireylerin egzersiz reçetesi içerisinde, 
koruyucu egzersizin sıklığı, yoğunluğu, tipi 
ve süresi önemlidir. Koruyucu egzersiz 
reçetesi temel özellikleri olarak; 
Egzersizlerin dereceli olarak arttırılması, 
ısınma ve soğuma periyotlarını içermesi, 
düzenli ve sürekli olması, yaşlı bireyde aşırı 
yorgunluk ortaya çıkarmaması, emniyetli 
olması ve yaralanma ihtimalini minimalize 
etmesi yanında yaşlı bireylerde zevkli ve 
kolay uygulanabilir olması bulunmaktadır. 
Kaslara yönelik koruyucu egzersizler olarak 
yaşlı bireyler için en ideal ve en çok tercih 
edilen egzersiz aerobik egzersizler. Bunlar 
içerisinde yürüme en çok tercih edilendir. 
Bu egzersizler dışında kuvvetlendirme 
egzersizleri (dinamik veya statik kas 
kontraksiyonlarının mekanik veya manuel 
dirence karşı yapıldığı aktif egzersizler), 
esneklik egzersizleri, statik-dinamik denge 
egzersizler, kalistenik egzersizler ve grup 
egzersizlerde yine yaşlı bireylerde koruyucu 
egzersizler olarak genel sağlığın 
korunmasında önemli yere sahip olan 
egzersiz tipleridir. 
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN YAŞLI SAĞLIĞINA ETKİSİ 
M. Kirami ÖLGEN  
Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü ve Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD., Yaşlı Sağlığı Doktora 
Programı, Bornova – İZMİR 

 

GİRİŞ VE AMAÇ 
klim her hangi bir yerdeki uzun yıllar 
boyunca gözlenen sıcaklık, yağış, nem 
gibi meteorolojik değişkenlerin 

ortalamasıdır. Bu ortalamaların uzun yıllar 
boyunca istatistiksel olarak anlamlı değişim 
göstermesine ise iklim değişikliği denir. 
Burada iklim değişimi ile sıklıkla karıştırılan 
bir diğer kavram olan iklim değişkenliğini 
de tanımlamak gerekir. İklim değişkenliği 
iklim elemanlarında yıldan yıla görülen 
farklılıklardır. Ancak değişkenliğin varyansı 
üzerinde iklim değişiminin büyük bir rolü 
vardır. İklim elemanlarının her biri sağlık 
üzerinde doğrudan ve dolaylı olarak etki 
etmektedir. İklim değişimine bağlı olarak 
sıcaklık, yağış, bağıl nem gibi meteorolojik 
parametrelerdeki değişimler başta yaşlılar 
olmak üzere daha çok kırılgan gruplar 
açısından önemlidir. 

Sıcaklık ekstremleri, sıcak hava dalgaları 
oluşturarak ani ölümlere varabilen sağlık 
sorunlarına yol açarken, şiddetli yağışlar sel 
ve taşkınlara, kuraklıklar ise gıda temininde 
zorluklara yol açmaktadır. İklim değişimi 
aynı zamanda doğal çevreyi de 

değiştirmektedir. Gerek iklimin, gerekse 
çevrenin değişimi yaşlı sağlığı üzerinde 
doğrudan ve dolaylı etkilere sahiptir. 

YÖNTEM 
Bu amaçla iklim-yaşlı sağlığı, coğrafi çevre-
yaşlı sağlığı ilişkisi üzerine yapılmış 
çalışmalar literatür ışığında 
değerlendirilmiş, özellikle enfeksiyon 
hastalıkları ile ilişkisi üzerinde durulmuştur. 

BULGULAR VE SONUÇ 
İklim sağlık üzerindeki en önemli çevresel 
elemandır ve etkileri çok farklı açılardan ele 
alınabilir. Son yıllarda özellikle değişim ve 
değişkenliği sağlık açısından önem arz 
etmektedir. Bu çalışmada iklim değişimi ve 
değişkenliğinin başta sıcak hava dalgaları, 
su ve gıda teminindeki yetersizlikler ve 
enfeksiyon hastalıklar olmak üzere yaşlı 
sağlığı üzerine etkileri örneklerle 
verilmiştir. Ayrıca doğal yolla veya insan 
müdahalesi sonucu meydana gelen arazi 
örtüsü değişimleri ve arazi kullanım 
değişimlerinin yaşlı sağlığına etkileri 
ülkemizden ve dünyadan örneklerle 
verilmiştir. 
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EGE 3. YAŞ ÜNİVERSİTESİ 
Doç. Dr. Özlem MİMAN 

eride bıraktığımız yüzyılda nüfus 
yapımızı doğurganlık belirliyordu. 
İçinde yaşadığımız şu yıllarda ise 

yaşam süremiz belirliyor. Yaşlı popülasyon 
çoğalıyor; doğurganlıksa azalıyor. TÜİK 
verilerine göre 65 ve daha yukarı yaştaki 
nüfusun toplam nüfus içindeki oranı an 
itibariyle %9,7. Nüfus projeksiyonlarına 
göre bu oran 2030’da %12,9 ; 2060’da 
%23,6 olacak.  

Büyük resme şöyle bir bakan 
profesyoneller “üretken yaşlı” “başarılı 
yaşlanma” gibi terminoloji ile süreç 
yönetimini hedeflediler. Ve en çok da son 
yıllarda “fonksiyonel yeterlik” üzerinde 
durulmaya başlandı. Dinç grubun, içindeki 
potansiyeli ortaya çıkaracak ve var olanı da 
koruyacak bir yaklaşım: “Aktif ve sağlıklı 
yaşlanma”. Bu yaklaşım hem potansiyeli 
kullanma hem iyi hali maximize etme 
üzerine eğilince, bütün yollar “Bilgi”den 
geçti. Bilgi sayesinde aktif ve sağlıklı 
yaşlanmaya erişilebilirdi. Demografik 
değişimleri dikkatle gözlemleyen hocalarım 
sayın Fehmi Akçiçek ve sayın Sevnaz Şahin 
önderliğinde, önce “Ege Tazelenme” sonra 
“Ege 3.yaş üniversitesi” adıyla bu sosyal 
sorumluluk projesinin temelleri 2016’da 
atıldı. Hızla oluşturulan gönüllü eğitmen 
havuzu ile yola koyuldular. Bu 3.yaş 
üniversitesi ile bilgi, beceri ve yeteneklerin 
hem korunması hem geliştirilmesi sağlandı.  

Standardize bir program yok; pek çok yerel 
kampüsün hepsi de kendi olanakları 
çerçevesinde bir yol izledi. Ege 3.yaş 
üniversitesi, 60 yaş ve üzeri bireylerin 
gönüllü katıldığı bir program oldu. İçerik de 
gönüllü eğitici sayı ve yelpazesi dolayısıyla 
hayli geniş bir potföye ulaştı. Projeye ilgi o 

kadar büyüktü ki yapılandırılmış eğitim 
içerisinde yer alabilmek için sıraya girildi. 

Bu üniversitenin öğrencileri notun değil 
bilginin peşinde oldular. Zaten not ve 
rekabetin yok burada, amaç sadece 
öğrenmek. Ayrıca buradaki öğrenci grubu 
kendine ve topluma fayda lehine kafa 
yoran bir grup. Pek çok kültürde yaşlılar, 
bilgi ve tecrübeleri nesilden nesile aktaran 
kişiler olarak karşımıza çıkar. Projenin 
içinde yer aldığım bu 5 yıl içerisinde ben 
burada da, paylaşılan yeni bilginin 
“öğrenciler” tarafından hızla hayata 
geçirildiğini gördüm. Bu 
projedenyararlanan kişi sayısı elbette çok 
fazla. Ama ben kendi bilimsel çalışma 
alanım Tıbbi parazitoloji’den 
bahsedeceğim: Birinci basamak hekimliğim 
sırasında olsun akademik yaşantım içinde 
olsun yıllardır koruyucu hekimlik adına 
çokça konuşma yaptım, uygulamalarda 
bulundum; ancak buradaki kadar etkin 
buradaki kadar hızlı sonuç vermedi sanırım 
hiçbir etkinliğim. Tüm “öğrencilerimde” bir 
öğrenme merakı, öğrendiklerini ise hayata 
taşıma motivasyonu, kendisi ve yakınları 
için iyi bir şey yapabilmiş olmanın- hala işe 
yaramanın- gururu.. Proje içinde bir başka 
başlığım pratisyen hekimliğimin olmazsa 
olmazı koruyucu hekimlik anlayışı ile ve 
ayrıcalıklı ilgi alanımdan verdiğim Sağlıklı 
Beslenmenin Şifreleri konusu. Doğrudan 
yaşama kazandırılan davranışlara geçiş bu 
grupta gerçekten çok çok hızlı oldu. Ben 
hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

Derin bir sosyal sorumlulukla bu harika 
projeyle 60 yaş ve üstüne sahip çıkan ve 
tabii bu projede bana da yer açan harika 
ekibe gönülden teşekkür ediyorum. 
Saygılarımla. 
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3. YAŞ ÜNİVERSİTELERİNİN AKTİF YAŞLANMAYA ETKİSİ 
FETHİYE TAZELENME ÜNİVERSİTESİ 
Dr. Cemil YAVUZ 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi 

MSKU Yaşlı Sağlığı ve Bakımı Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü 

 

ethiye Tazelenme Üniversitesi 2018-
2019 eğitim öğretim dönemi güz 
yarıyılında eğitim faaliyetlerine 

başlamıştır. Amacı Fethiye ilçesinde 
yaşayan 60 yaş üzeri bireylerin sağlıklı ve 
aktif bir yaşlılık dönemi yaşamalarına 
destek olmaktır. Fethiye Tazelenme 
Üniversitesi bir ilçede kurulan ilk 
kampüstür ve eğitim faaliyetlerini 
üniversitenin kampüsü dışında başka 
kurumlarda da sürdüren bir kampüs olma 
özelliğini taşımaktadır. Pandemi öncesi 
dönemde yüz yüze bir eğitim programını 
sürdüren Fethiye Tazelenme Üniversitesi 
pandemi ile birlikte faaliyetlerini 
videokonferans yöntemiyle bir eğitim ve 

destek programı olarak yapılandırmış ve 
sürdürmüştür. Bu program; ülkemizde 
pandemi döneminin ve uygulanan sosyal 
izolasyonun yaşlılar üzerindeki olumsuz 
etkilerini azaltmak için yapılandırılmış özel 
müfredatıyla, videokonferans yoluyla 
uygulanan ilk programdır. Fethiye ilçesinde 
yaşayan öğrencilerine ek olarak İstanbul, 
İzmir, Ankara, Bursa, Antalya, Muğla, 
Nevşehir gibi illerden kayıtlı öğrencileri ile 
birlikte aktif öğrenci sayısı yüz kişiye 
yakındır. 

Anahtar kelimeler: Fethiye Tazelenme 
Üniversitesi, aktif yaşlanma, 3. yaş 
üniversiteleri 
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MUĞLA TAZELENME ÜNİVERSİTESİ 
Muammer TUNA 
 

azelenme Üniversitesi Projesi ilkin 
2016 yılında Antalya, Akdeniz 
Üniversitesinde kurulmuş ve yaşlılara 

yönelik bir sosyal sorumluluk projesidir. Söz 
konusu proje izleyen yıllarda yaygınlaşmış 
ve 2017 yılında Muğla ve İzmir’de 
Tazelenme Üniversitesi kampüsleri 
açılmıştır. Tazelenme Üniversitesi projesi, 
toplumda yaşlı nüfusun hızla artmasıyla, 
yaşlılık ve ilgili konuların toplumda daha 
görünür hale gelmesi, üzerinde durulması 
gereken bir sosyal politika konusu haline 
gelmesi ve bu bağlamda konuya ilişkin bir 
sosyal politika geliştirilmesi noktasından 
ortaya çıkmıştır. 

Bu bağlamda yaşlı nüfus oranının Türkiye 
ortalamasının üstünde olduğu Muğla’da da 
Tazelenme Üniversitesi kampüsünün 
oluşturulması fikri ortaya çıkmış ve bir aktif 
ve pozitif yaşlanma stratejisi olarak proje 
hayata geçmiştir. Muğla Tazelenme 
Üniversitesi programı 60 yaş üstü 
vatandaşların aktif ve pozitif yaş almalarını 
ve onların toplumsal yaşama yeniden ve 
aktif olarak katılmalarını hedefleyen bir 
program olarak tasarlanmıştır. Pandemi 
öncesinde Muğla ve Merkez ilçe ve diğer 
ilçelerdeki kampüslerde yaklaşık 1000 

öğrenciye ulaşmış olan Muğla Tazelenme 
Üniversitesi, Pandemi koşullarında tam 
kapanma gündeme geldiğinde de ders ve 
faaliyetlerini uzaktan eğitim teknikleri 
kullanarak sürdürmüştür. Muğla 
Tazelenme Üniversitesi Programı, teorik 
derslerin yanı sıra sanat ve spor gibi 
uygulamalı etkinlikleri ve diğer sosyal 
faaliyetleri kapsayan çok boyutlu bütünsel 
bir yaşam projesidir. Proje, belirlenmiş 
hedefler doğrultusunda, yaşamın yeniden 
düzenlemesini ve yeniden aktif yaşama 
geçilmesini hedefleyen bütünsel bir 
yaklaşımla oluşturulmuştur. Tüm ders ve 
diğer faaliyetler bu bütünsel yaklaşımın 
bileşenleri olarak tasarlanmıştır. 

Muğla Tazelenme Üniversitesi’nin yukarıda 
ifade edilen hedefleri ne kadar 
gerçekleştirdiğine ilişkin olarak çok sayıda 
araştırma gerçekleştirilmiş ve bu 
araştırmalar ile programın etkinliği 
ölçülmeye ve ortaya konmaya çalışılmıştır. 
Bu bağlamda programın, katılımcıların 
yaşamını oldukça derinden ve olumlu 
yönde etkilediği ve katılımcıların 
programdan elde ettikleri kazanımlar 
sonucunda yaşamlarında köklü değişimlere 
gittiklerini ifade etmek mümkündür. 
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3. YAŞ ÜNİVERSİTESİ’NİN AKTİF YAŞLANMAYA ETKİSİ 
Yrd. Doç. Dr. Emete TOROS 
Girne Üniversitesi 60+ Yaş Tazelenme Koordinatörü 

 

ünyadaki nüfusun yaklaşık %10’unu 
oluşturan 65 yaş üzeri grubun, 2050 
yılına kadar %16’sını oluşturacağı 

gerçeğinden hareket ederek, “yaşlanan 
dünyamızdaki” bu önemli grubun; 
bağımsız, verimli ve mutlu bir şekilde 
mevcudiyet gösterebilmeleri için “zihin, 
beden ve ruh” bütünlüğü temelinde 
oluşturdukları müfredatlarıyla 3. Yaş 
Üniversiteleri’nin hayata geçirilmiş en 
önemli sosyal sorumluluk insiyatiflerinden 
biri olduğunu ve sağlıklı toplumların varlığı 
için büyük bir önem teşkil ettiğini 
söyleyebiliriz. 

Yaşam boyu öğrenme, yenilenmeyi 
hedefleyen 3. Yaş Üniversiteleri, hayata sırf 
yıllar katmayı değil, keyifle yaşanacak 
yaşam katmayı hedeflemektedirler. 
Gönüllülük esasıyla verdikleri derslerle 
gerek üniversite bünyesi, gerekse 
üniversite bünyesi dışından 3. Yaş 
Üniversitelerine inanan değerli hocalarımız 
sayesinde oluşturulan tazelenme 
programları, farklı alanlarda güncel bilgiler 
aktararak 60+ yaş bireylere ücretsiz eğitim 
imkanı sağlamaktadırlar. Çok farklı 

alanlarda güncel bilgileri öğrencilerine 
aktararak dinamik zihinleri hedefleyen 3. 
Yaş Üniversiteleri, ayni zamanda, yoga, Tai 
Chi gibi sporlarla da fiziksel zindeliğin 
korunmasını amaçlamakta, yarattıkları sınıf 
ortamlarıyla da gerek kendi akranlarıyla 
olsun, gerek genç kuşakla olsun 
öğrencilerine sosyalleşme imkanı 
oluşturmaktadırlar. 

2018 yılında Kıbrıs’taki ilk ve tek 60+ Yaş 
Tazelenme Programı’nı hayata geçiren 
Girne Üniversitesi, dört kişi gibi çok sınırlı 
sayıda öğrenciyle başladığı programına, bir 
yıl gibi çok kısa bir sürede 90 kişiye ulaşan 
öğrenci sayısıyla toplumda 3. Yaş 
Üniversiteleri’nin ne kadar büyük bir 
ihtiyaca cevap verdiğini göstermiştir. 

Program öğrencilerinin ne kadar büyük bir 
arzu ve istekle derslere katıldıkları, 
programın hayatlarına ne kadar olumlu 
etkiler kazandırdıklarını belirttikleri 
gerçeğinden yola çıkarak, 3. Yaş 
Üniversiteleri’nin yaygınlaştırılmasının ve 
mümkün olduğunca çok hayata dokunma 
imkanının sağlanmasının, toplumlar için 
büyük bir önem taşıdığını söyleyebiliriz. 
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ANTİKOLİNERJİK İLAÇ YÜKÜ 
Elif ERTUNA 
 

eriatrik hastalar ilaçların 
antikolojinerjik yan etkilerine karşı 
diğer popülasyona göre daha 

hassastır. Antikolinerjik ilaçlar yaşlılarda 
kognitif fonksiyonlarda bozulma, deliryum, 
sedasyon, konfüzyon ve düşmeyi içeren 
santral advers etkilere neden olabildiği gibi; 
ağız ve cilt kuruluğu, taşikardi, 
konstipasyon ve idrar retansiyonu gibi 
periferik advers etkilere de neden 
olabilmektedir. İleri yaşta polifarmasi 
sıklığının da artması ile birlikte bu 
hastalarda birden fazla antikolinerjik ilacın 
kullanılması da söz konusu olabilmektedir. 
Antikolinerjik etkili birden fazla ilacın 
kullanılması sonucunda oluşan kümülatif 
etki “antikolinerjik yük” olarak 
tanımlanmaktadır ve hastalarda 
antikolinerjik advers etki meydana gelme 
riskinin öngörülmesinde kullanılabileceği 
düşünülmektedir. Amerikan Geriatri 
Derneği tarafından geliştirilen AGS Beers 
2019 kriterleri ve geriatrik hastaların 
reçetelerinin izlenmesi amacıyla Avrupa’da 
kullanılmakta olan ilaçlara uyarlanmış ve 
birinci basamakta eczacıların kullanımına 
yönelik olarak geliştirilmiş olan GheOP3S 
kriterlerinde potentliği yüksek ve düşük 
antikolinerjik ilaçlar listelenmiştir. Buna ek 
olarak, antikolinerjik ilaçların takip edilmesi 
ve antikolinerjik yükün belirlenmesi için 
çeşitli skalalar geliştirilmiştir. Antikolinerjik 
Kognitif Yük Skalası (Anticholinergic 
Cognitive Burden Scale; ACB), Antikolinerjik 
İlaç Skalası (Anticholinergic Drug Scale; 

ADS) ve Antikolinerjik Risk Skalası 
(Anticholinergic Risk Scale; ARS) en sık 
kullanılan skalalar arasında yer almaktadır. 
Kriter bazlı değerlendirmeler ve 
skorlamaya dayalı risk hesabı yapan 
araçların geliştirilmesinde kullanılan 
metodoloji ve ilaç seçim özellikleri farklı 
olduğundan, bu araçlar arasında önemli 
farklar bulunmaktadır. Ayrıca, 
antikolinerjik yükün değerlendirilmesinde 
kullanılan bu araçların hepsinin güçlü ve 
zayıf yönleri bulunmaktadır. Antikolinerjik 
yük skalaları hastanın kullandığı bütün 
ilaçların antikolinerjik etkilerinin aritmetik 
toplamını ifade etmektedir, bununla 
birlikte hastada meydana gelebilecek 
advers etki şiddeti aditif olmayabilir veya 
sinerjistik etki ile beklenenden daha fazla 
olabilir. Buna ek olarak, hastaların 
antikolinerjik etkilere duyarlılıkları, 
kullanılan ilaçların dozu veya fizikokimyasal 
özellikleri gibi farklı nedenlerle öngörülen 
etki değişebilir. Farklı skalaların ilaçların 
santral veya periferik antikolinerjik 
etkilerini öngörmede daha başarılı olduğu 
bilinmektedir. Bütün bu nedenlerle, 
hastaların ilaç tedavisi gözden geçirilirken 
her zaman olduğu gibi bireysel duyarlılık ve 
tolerans gibi farklılıklar göz önünde 
bulundurulmalı, antikolinerjik ilaçların yan 
etkilerinin belirlenmesinde dikkatli 
olunmalı; bununla birlikte, hastanın 
tedaviden sağlayacağı yarar terapötik 
risk/yarar yönetiminde göz ardı 
edilmemelidir. 
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TEDAVİDE GÜÇLÜ BİR YARDIMCIMIZ VAR: TİME KRİTERLERİ 
Doç. Dr. Birkan İLHAN 
 

lkemizde polikliniğe başvuran 
bireylerde yapılan çalışmalarda 65 
yaş ve üzerinde 5 adet ve üzeri ilaç 

kullanım oranı kadınlarda %63,2, 
erkeklerde ise %55,3; kişi başına kullanılan 
ortalama ilaç sayısı 4,5’tur. On adet ve üzeri 
ilaç kullanım oranı %7,9 dur. Bakımevi 
sakinlerinde ise bu oranlar daha yüksektir. 
Ülkemizde bakımevinde ayakta durabilecek 
durumda olan yaşlıların incelendiği bir 
çalışmada ortalama ilaç sayısının 7,1 adet 
olduğu (0-18 adet aralığında) görülmüştür. 
Reçete yazma sırasında, yaşlılarda olabilen 
farmakokinetik/farmakodinamik 
değişimlerin, organların fonksiyonel 
bozulmalarının ve olumsuz sonuçlarla en 
sık ilişkili ilaçların göz önünde 
bulundurulmasının yaşlılarda polifarmasi 
ve uygunsuz ilaç kullanımını (UİK) 
azaltmaya yardımcı olabileceği, bu şekilde 
yaşlı sağlığını iyileştirilebileceği öne 
sürülmüştür. Bu nedenle tüm dünyada 
yaşlılarda UİK ve polifarmasinin 
engellenmesine yönelik stratejiler 
geliştirilmektedir. UİK’yi azaltmak için 
ülkemizde Akademik Geriatri Derneği, 
Akılcı İlaç Çalışma Grubu önderliğinde, 
alanında uzman ve yaşlı hasta klinik 
pratiğinde deneyimli öğretim üyelerinin 
geniş katılımı ile TIME (Turkish 

Inappropriate Medication use in the 
Elderly) kriterleri oluşturulmuştur. 
Kardiyovasküler sistem, merkezi sinir 
sistemi, gastrointestinal sistem, 
respiratuvar sistem, kas iskelet sistemi, 
ürogenital sistem, endokrin sistem, 
analjezik ilaçlar, antiplatelet/antikoagülan 
ilaçlar, süplemanlar ve aşılar bölümlerini 
içeren başlıklar mevcuttur. TIME kriterleri 
TIME-to STOP ve TIME-to START olarak iki 
bölümden oluşmaktadır. Yaşlıda 
kullanılması genelde veya bazı durumlarda 
uygun olmayan ancak klinik pratikte sıklıkla 
yanlış kullanılan ilaçlara ait kriterler TIME-
to STOP başlığında toplanmıştır. Yaşlıda 
kullanılması özellikle yararlı olan ancak 
klinik pratikte sıklıkla kullanılmayan ilaçlara 
ait kriterler TIME-to START başlığında 
toplanmıştır. Toplamda 112 adet TIME-to 
STOP ve 41 adet TIME-to START olmak 
üzere 153 kriter mevcuttur. TIME 
Kriterleri’nin uluslararası geçerlilik 
çalışması mecuttur. Hazırlanmış olan TIME 
kriterleri uygulaması da tüm akıllı 
telefonlara ücretsiz olarak 
indirilebilmektedir. Ülkemizde TIME 
kriterlerinin klinik kullanımda potansiyel 
faydasını araştıran çok merkezli çalışmalar 
yürütülmektedir. 

  

Ü 



 

 
 66 14-18 Eylül 2022, İzmir 

BESLENMEDE TARTIŞMALI ALANLAR: DESTEK ÜRÜNLERİ 
Doç. Dr. Mehmet YÜRÜYEN 
SBÜ İstanbul Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

İç Hastalıkları Kliniği-Geriatri Bölümü 

 

ünyada olduğu gibi ülkemizde de 
yaşlı nüfus giderek artmaktadır. 
Yaşlı bireylerin çoğu iyi 

beslenemez, öğün atlar ve/veya yeteri 
kadar gıda tüketmez. Yine yaşlıların diş 
problemleri nedeniyle besinleri 
çiğneyemez. Kısacası çoğu yaşlı dengeli ve 
çeşitli beslenmede sorunlar yaşamaktadır. 
Malnütrisyon ile mücadele ederken bir 
yandan da yaşlıların destek ürünleri 
(multivitamin/multimineral ve benzeri bir 
besin desteği) almalarının faydalı 
olabileceğini düşünmekteyim. Çünkü 
yaşlanma fizyolojisi (mide asiditesinin 
azalması, barsak emiliminde azalma vs.) ve 

yaşlı sorunları, yaşlıların mikrobesin 
unsurlarını yeterince almalarına engel 
olabilir. Sonuç olarak, yaşlılara zaman 
zaman veya düzenli olarak multivitamin/ 
multimineral desteği vermek, en azından 
vitamin, mineral seviyelerini gösterebilecek 
testleri takip etmek (D vitamini, B 12 
vitamini, folik asit, magnezyum ve demir 
gibi) önemlidir. Ayrıca her yaşlıya omega-3 
ve CoQ10 gibi ekstra desteklerin 
verilmesini tavsiye edelim mi? İşte bu 
sunumumda yaşlıya destek ürünleri 
(multivitamin/ multimineral) konusunda 
faydalı olabilecek bilgiler vermeye 
çalışacağım. 
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EVALUATION AND MANAGEMENT OF DYSPNEA IN OLDER 
PATIENTS RECEIVING PALLIATIVE CARE 
Muhammet Cemal KIZILARSLANOĞLU, Assoc. Prof. M.D. 
University of Health Sciences Türkiye, Hamidiye School of Medicine, Konya City Hospital, 
Department of Internal Medicine and Division of Geriatrics, drcemalk@yahoo.com.tr 

 

alliative care is comprehensive care 
planning for patients faced with an 
incurable disease. This care modality 

includes and focuses on strategies for 
relieving the patient's symptoms and 
increasing the quality of life for both 
patients and their caregivers. Therefore, 
the main purpose of palliative care is to 
relieve the patient’s symptoms. One of the 
most common devastating symptoms of 
this patient group is dyspnea. Almost all 
patients with terminal cancer or another 
advanced life-threatening disease may 
have dyspnea, especially at the end-of-life 
care settings or at any stage of their 
illnesses. The etiologies and associated 
factors of dyspnea seen in these patients 

are multi-factorial that contain 
physiological, psychological, and 
environmental aspects. Thus, the 
underlying causes of dyspnea in older 
patients with terminal illness should be 
comprehensively evaluated before 
administering appropriate treatments. 
Mostly, the reasons for dyspnea could not 
resolve in patients receiving palliative care; 
however, patients or their relatives can be 
relieved by applying appropriate 
approaches that include medical, 
psychological, or other treatment 
strategies. 
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PALYATİF BAKIMDA YAŞLIDA SIK GÖRÜLEN SEMPTOMLARIN 
YÖNETİMİ 
Ateş 
Doç. Dr. Pınar TOSUN TAŞAR 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı, Erzurum 

 

alyatif bakım hayatı tehdit eden 
hastalığı olan bireyin, semptomlarını 
hafifleterek, mümkün olan en iyi 

yaşam kalitesini destekleyen, birçok 
disiplinin birlikte çalıştığı, bir tıbbi uzmanlık 
alanıdır. Hastaya sadece yaşamının son 
döneminde değil tanı anından itibaren 
verilmesi gereken tıbbi bir bakımdır. 
Palyatif bakım yalnızca palyatif bakım 
merkezlerinde değil evde, hastanede, 
bakımevinde, huzurevinde, hospislerde her 
yerde devam ettirilecek bir bakımdır. Son 
yıllarda yaşam süresinin artmasıyla birlikte, 
kronik akciğer hastalığı, demans, malignite, 
serebrovasküler hastalık, AIDS hastalığı 
Acquired Immune Deficiency Syndrome 
(Kazanılmış Bağışıklık Yetersizliği 
Sendromu) gibi hastalıkların sayısı giderek 
artmaktadır.  Yaklaşık olarak her yıl 20 
milyon kişi ömrünün son yılını yaşamakta, 
18 milyon kişi gereksiz yere acı 
çekmektedir. Yaklaşık 40 milyon kişinin 
palyatif bakım ihtiyacı bulunmaktadır [1]. 

Ülkemizde de benzer şekilde yaşlı 
popülasyon oranı giderek artış 
göstermektedir. Hospis ve palyatif bakım 
hastalarında sıklıkla karşılaşılan problemler 
arasında enfeksiyon ve ateş yer almaktadır. 
Hospis desteği alan hastalar arasında 
yapılan bir çalışmada bireylerin 
yaşamlarının son bir haftasında % 27 
antibiyotik kullanımı olduğu gösterilmiştir 
[2]. 

Palyatif bakım desteği alan hastalardaki 
enfeksiyon nedenleri 

• İleri evre demans hastalarında 
disfaji 

 

• Malnutrisyon 

• İmmobilizasyon 

• Malignite tanısı olanlarda hastalığın 
kendisi 

• Kemoterapi 

• Radyoterapi 

• Daha önceden antibiyoterapi 
kullanımı 

• Trakeostomi 

• Perkütan endoskopik gastrostomi 

• Üriner kateterizasyon 

• Santral venöz katater 

• Basınç yarası varlığıdır [3].  İleri yaş, 
ileri evre hastalık, steroid kullanımı, 
hastalık veya tedaviye bağlı 
immunosupresyon, deliryum, 
hipotansiyon, hipoperfüzyon 
bulguları, cilt bütünlüğünün 
bozulması, inkontinans, etkilenen 
organda anatomik bozukluk diğer 
risk faktörleri arasındadır[3]. 

Palyatif bakım alan hastalarında enfeksiyon 
tanısını koymak güçtür. Ayrıntılı anamnez 
alınmalı, fizik muayene yapılmalı ve 
laboratuvar testleri ile desteklenmelidir. 
Palyatif bakım hastalarında hipotansiyon, 
balgam, eklem ağrısı, lökositoz veya 
lökopeni sıklıkla gözlenmektedir. Yaşlılarda 
enfeksiyon bulguları atipiktir, ateş 
olmayabilir, deliryum tek bulgu olabilir. 
Sepsis durumlarında bile lökositoz 
olmayabilir. Antibiyotik dirençli 
mikroorganizma varlığında mortalite 

P 
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yüksektir[3]. Yaşlı hastalarda hastalık 
prezentasyonları ve prognostik belirteçler 
kahverengi yağ doku tarafından sağlanan 
termoregülasyon, titreme, termogenezis, 
vazokonstrüksiyon , hipotalamik 
regülasyonun bozulması nedeni ile 
farklıdır. Yaşlılarda bazal vücut sıcaklığı 
genelde 37°C’ nin altındadır. Hastanın bazal 
fonksiyonel, klinik tablosunda düşüklük 
olması, konfüzyon, düşme ve anoreksi tek 
bulgu olabilir. C-Reaktif Protein (CRP) ve 
prokalsitonin yol gösterici olabilir. Ancak 
cutoff değerleri ile ilgili sorunlar 
bulunmaktadır. 38 °C ‘den daha fazla ateş 
veya hipotermi ciddi infeksiyon habercisi 
olabilir. Yaşlılarda tipik semptom ve 
bulgular olmadan ciddi enfeksiyon 
gelişebilmektedir. Kırılgan yaşlılarda 
pnömoni – infektif endokardit olsa bile 
%30-50’sinde ateş olmayabilir. Kırılgan 
yaşlılarda >37.8°C tek değer oral ölçüm 
≥37.2°C persistan oral veya timpanik ölçüm 
≥37.5°C rektal ölçüm ≥1.1°C bazal vücut 
sıcaklığı üst sınırından olması ateş anlamına 
gelmektedir. Ateş, enfeksiyon varlığında 
olabileceği gibi tümör yükünden de 
kaynaklanabilmektedir Palyatif bakım 
hastalarında enfeksiyon sırasında lökositoz, 
ateş olmayabilir. Palyatif bakım 
hastalarında sıklıkla kullanılan 
kortikosteroid, nonsteroid antienflamatuar 
ilaçlar (NSAİİ), asetominofen ateş yanıtını 
baskılamaktadır. Kortikosteroidler 
lökositoz yapmaktadır. Tüm bu faktörler 
enfeksiyon tanısının konulmasını 
zorlaştırmaktadır. Sıklıkla bilişsel 
fonksiyonlarda bozukluk semptomların 
ifadesini engellemektedir. [4]. 

Palyatif bakımda enfeksiyonu olan hastaya 
tedavi uygulanıp uygulanmayacağına, 
hastanın önceden belirlenen “bakım 
hedeflerine” göre karar verilmelidir. 
Antimikrobiyal tedavi sırasında sıklıkla 
görülen yan etkiler advers ilaç etkisi, invazif 
yöntemlerin kullanılması, fırsatçı 
enfeksiyon riskinde artış, ölüm sürecinin 
uzamasıdır [9]. Son dönem palyatif bakım 

hastalarında antibiyotik kullanımının 
yaşam süresini değil, enfeksiyona bağlı 
ağrıları azaltıp, hayat kalitesini 
kötüleştirdiği yönünde görüşler 
bulunmaktadır. Palyatif bakım hastasında 
ciddi enfeksiyon varlığında antibiyotik 
başlanmasının sağ kalım sürecini uzattığı, 
yeni semptom, ek laboratuvar testleri ve 
invaziv girişimlere yol açtığını gösteren 
çalışmalar mevcuttur [5]. Bu konuda 
randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç 
bulunmaktadır. Gözlemsel çalışmalarda 
pnömoni varlığında antibiyoterapi 
kullanımının sağ kalımı iyileştirdiği ancak 
yaşam kalitesini kötüleştirdiği, kullanım 
şekli ile sağ kalım arasında fark olmadığı 
gösterilmiştir. Şüpheli İYE’da 
antibiyoterapinin sağ kalım süresini 
uzatmadığı ancak semptomlarda iyileşme 
sağladığı gösterilmiştir [6, 7]. 

Palyatif bakımdaki bir hastada 
enfeksiyondan şüphe edildiğinde, 
antibiyotik başlamak için klinisyenin 
enfeksiyon lehine yeterli kanıtı olması 
gereklidir. Ortalama yaşın 70.6± 17.2 yıl 
olduğu, 435 hastanın dahil olduğu bir 
çalışmada en sık izole edilen 
mikroorganizmalar sırasıyla E.coli, 
metisiline dirençli Staphylococcus aureus, 
Proteus,  Psödomonans, Acinotobakter 
olduğu görülmüştür. Enfeksiyon varlığının 
hospitalizasyon süresini uzattığı 
gösterilmiştir [8]. 

Palyatif bakımda enfeksiyon tedavisinin sağ 
kalım etkisi üzerine yapılan çalışmalar 
çelişkilidir. Primer olarak ileri evre kanser 
hastalarında yapılan iki çalışmada 
enfeksiyon tedavisinin sağ kalım üzerine 
etkisinin olmadığı gösterilmiştir[9, 
10].Kanser tanısı olan ve olmayan hastalar 
arasında yapılan çalışmalarda antibiyotik 
kullanımının sağ kalım süresini günler- 
haftalar arasında uzattığı gösterilmiştir[6, 
11, 12]. Son dönem palyatif bakım hastalığı 
olan hastalarda antibiyotik kullanımı 
yaygındır.  Bir çalışmada ileri evre kanseri 
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olup hastanede yatan hastaların %90’ının 
ölmeden önceki son haftalarında, hospis 
hastalarının %25’inin son haftalarında, 
bakımevinde ileri evre demanslı hastaların 
%42’sinin ölmeden önceki son iki hafta 
içinde antibiyotik aldıkları belirtilmiştir[13, 
14]. Antibiyotiklerin çoğunlukla enfeksiyon 
lehine yeterli klinik bulgu olmadan 
başlandığı gösterilmiştir. Antibiyotik 
maruziyeti direnç kazanılması için en büyük 
risk faktörüdür. Çoklu ilaç dirençli 
organizmalarla kolonizasyon oranları 
bakımevinde yaşayan ileri yaştaki demanslı 
bireylerde diğer bakımevi sakinlerine 
kıyasla üç kat fazladır. İlaç direnci yanında 
ilaç etkileşimleri, Clostridium difficile 
fırsatçı enfeksiyonları, parenteral 
uygulamaya ilişkin rahatsızlıklar sıklıkla 
gözlenmektedir[15]. Yaşlı hastalarda, 
farmokinetik değişimler ve polifarmasi 
nedeniyle antibiyoterapiye bağlı yan etki 
görülme olasılığı yüksektir. Doz hataları, 
C.Difficile, MRSA ve dirençli 
mikroorganizma olasılığı enfeksiyonu 
riskini arttırmaktadır. Kan kültüründe 
üreme olduğunda ateş, dezoryantasyon, 
hipotansiyon sıklıkla gözlenmektedir. Yara 
yeri ve basınç yarasına göre daha gürültülü 
bir tablo oluşmaktadır. İdrar yolu 
enfeksiyonu (İYE) genellikle 
asemptomatiktir, atipik prezentasyon 
sıklıkla gözden kaçmaktadır[16, 17]. 

Amerika Sağlık Hizmetleri Epidemiyoloji 
Derneği bakımevinde yaşayan hastalara 
yönelik antibiyotik başlamak için gerekli bir 
kılavuz yayınlanmıştır. Bu kriterler ileri evre 
demans hastaları için revize edilmiştir [18, 
19]. İleri evre demans hastalarında İYE 
tanısının konulmasında hastaların 
değerlendirilmesi/ teşhis konmasındaki 
zorluklar nedeniyle antibiyotiklerin yanlış 
kullanılmasının en yaygın sebebidir. İYE 
tanısı; semptomlar, tam idrar analizi ve 
idrar kültürü sonuçlarına göre karar 
verilmelidir. İleri evre demans hastalarında 
enfeksiyon olmasa bile idrarda piyüri 
olabilir. Asemptomatik bakteriürinin tedavi 

endikasyonu yoktur. Ülkemizde bir palyatif 
bakım merkezinde yatan hastalar arasında 
yapılan bir çalışmada hastaların %81’ine 
enfeksiyon nedeniyle antibiyotik başlandığı 
görülmüştür. En sık antibiyotik başlanma 
nedeni pnömoni, İYE, sepsis, cilt/yumuşak 
doku, cerrahi alan enfeksiyonları olduğu 
görülmüştür [20]. Kanser hastalarının 
%63’ünün yaşamlarının son haftalarında en 
az bir antibiyotik kullandıkları ve sıklıkla 
antibiyoterapinin parenteral yolla 
uygulandığı gösterilmiştir. En sık tedavi 
başlanma nedeni ise oral kandidiyazis ve 
yara yeri enfeksiyonu olarak 
bildirilmiştir[21]. Ortalama yaşı 80.37± 7.1 
yıl olan toplam 305 hastanın dahil edildiği 
daha çok serebrovasküler hastalık tanısı 
olan hastaların izlendiği diğer bir çalışmada 
en sık gözlenen enfeksiyonun İYE (% 67.86) 
olduğu görülmüştür. İdrar, yara, trakeal 
aspirattan alınan kültürlerde en sık 
E.coli’nin etkin olduğu, kan kültüründe ise 
metisilin R koagulaz (-) staf. ürediği 
görülmüştür [22]. Hospiste 3884 hastanın 
dahil olduğu retrospektif bir çalışmada 
yaşamlarının son bir haftasında % 27’sinin 
en az bir antibiyotik, % 1.3 ‘ünün en az üç 
antibiyotik kullandıkları gözlenmiştir[2]. 
Ülkemizde 113 hastanın dahil edildiği 
retrospektif bir çalışmada ortalama 
antibiyotik kullanım süresi 23.13±18.06 
gün, antibiyotik maaliyeti 2009.72±2153.37 
lira olarak saptanmıştır. Bu çalışmada 
hastanede yatış süresi uzayanlarda, 
erkeklerde, bası yarası, trakeostomi, 
enteral/parenteral beslenmesi olanlarda 
antibiyotik kullanımının daha fazla olduğu 
görülmüştür. Antibiyotik kullanım ücreti ve 
mortalite arasında fark saptanmamıştır. 
Hastaların %75,3‘ünün hastane yatışında, 
%24,7’ sinin ise hastanedeki izlem 
sürecinde enfeksiyon tespit edilmiştir [23]. 

Palyatif bakım hastalarında enfeksiyon 
tanısının konulması sırasında cut- off 
değerlerle ilgili sıkıntılar bulunmaktadır. 
Ülkemizde Karaşahin ve arkadaşları 
tarafından yapılan bir çalışmada CRP 
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değerinin 4,82 cut off değeri ile enfeksiyon 
tanısında özgüllüğü %81,0 duyarlılığı %75,4 
olarak bulunmuştur. Enfeksiyon tanısı 
konulan hastalara, antibiyotik tedavisi 
başlandığı anda değerlendirilen serum CRP 
düzeyi ile 48 ve 96. saat serum CRP 
düzeyine göre CRP klirensi (cCRP) 
tanımlamıştır. Enfeksiyon gelişen 
hastalarda, ölen ve ölmeyen hastalarda 
başlangıç CRP değerleri arasında 
istatistiksel anlamlı fark saptanmazken 48 
ve 96. saatlerde istatistiksel anlamlı fark 
saptanmıştır. 48. saat CRP düzeyinin %11 
den fazla düşüş olmaması 2,473 kat ve 96. 
saat CRP düzeyinin %20 den fazla düşüş 
olmaması ise 2,783 kat ortalama sağ kalım 
süresinin kısaldığı bulunmuştur[24]. 

Palyatif bakım ünitelerinde antibiyotik 
kullanımının yüksek olması 

1- Çoğu hastanın palyatif bakım konusunda 
yeterli tecrübeye sahip olmayan hekimler 
tarafından tedavi edilmesi 

2-Hekimlerin semptom kontrolünden 
ziyade agresif tedavi uygulamayı tercih 
etmeleri 

3-Hastalar ve ailelerinin antibiyotik ile 
agresif tedaviyi tercih etmeleri 

4-Çoğu doktorun antibiyotik kullanımını 
ölümü erteleme potansiyeli olan bir tedavi 
olarak görmesi 

5-Antibiyotik kullanım kavramının hasta ve 
yakınlarına sembolik bir rahatlık 
sağlamasına bağlanmıştır[25]. 

ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde hastaların 
tıbbi vasiyet bırakmaları yasaldır. Hayatın 
son döneminde antibiyotik tedavisinin 
uygulanmaması tartışılmaktadır. 
Günümüzde palyatif bakımda enfeksiyonu 
olan hastaların antibiyotik tedavisine 
başlanmaması veya son verilmesi 
konusunda net bir görüş birliği 
bulunmamaktadır. Ülkemizde ise durum 
daha farklıdır. Türkiye’de halen tıbbi 
vasiyet uygulaması yasal değildir. Terminal 

dönem hastalara da standart enfeksiyon 
tedavi yaklaşımının uygulanması 
gerekmektedir. 
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aşlı nüfusun artması ve yaşam 
süresinin uzaması istenilen bir 
gelişme olmakla birlikte, toplumların 

bu gelişmeye karşı hazırlıklı olmaları 
gerekmektedir. Yaşlanan bir toplumun 
sağlığını ve yaşam kalitesini sürdürme, 
sosyal ve ekonomik olarak önem 
taşımaktadır. Bu bağlamda karşımıza çıkan 
"Geronteknoloji" kavramı; gerontoloji ve 
teknoloji bilimlerinin birleşmesinden 
oluşan ve yaşlı insanlara yönelik yeni ürün 
ve servislerin dizayn edilmesi için ortaya 
atılan bir kavramdır. Tıp teknolojisi bu 
konuda önemli adımlar atmaktadır. Gelişen 
tıp teknolojileri hastanede geçirilen süreyi 
azaltarak daha kaliteli bir yaşam 
sürülmesine katkıda bulunmaktadır. 
Teknolojinin artan oranda kullanılmaya 
başlanması yaşlılar için sağlık hizmetlerine 
erişimi kolaylaştırmakta ve yaşam kalitesini 
artırmaktadır. Yaşlıların sınırlamalarının 
bilinmesi ve gerekli geronteknolojik 
tasarımların sağlanması, bu bireylerin 
kendi çevrelerinde bağımsız yaşamalarını 
sağlayarak, sosyal güvenlikle ilgili 
harcamaların minimuma indirilmesinde rol 
oynayacaktır. Yaşlı bireylerin yaşadıkları en 
önemli handikaplardan birisi de sağlık 

sorunlarıdır.  Günümüzde, teknoloji 
alanında yaşanan gelişmeler ve İnternet’in 
büyük bir hızla yaygınlaşması, sağlık 
hizmetlerinden yararlananların ve sağlık 
hizmeti sunanların rollerini önemli ölçüde 
etkileyebilecek uygulamaların 
geliştirilmesine yol açmıştır. Tele-tıp’ da bu 
uygulamalardan birisi olarak sağlık 
hizmetleri sunum süreçlerinde yerini 
almıştır. Özellikle ülkemiz gibi gelişmekte 
olan ülkelerde, hastaların teşhis ve tedavi 
süreçlerinin tele-tıp uygulamaları 
sayesinde daha hızlı bir şekilde 
sonuçlandırılacağı düşünülmektedir. Tele-
tıp uyarlamaları hastaların transport, 
mobilite problemleri, hava durumu gibi 
hastanın muayeneye gelmesini 
engelleyecek durumları ortadan 
kaldıracaktır. İleri yaş olgularda işitme 
sorunlarından kaynaklanan iletişim 
problemleri telekomünikasyon yöntemleri 
ile aşılabilir. Yaşlıların sınırlılıklarının 
bilinmesi ve gerekli geronteknolojik 
uygulamalar çerçeve-sinde birtakım 
tasarımların sağlanması, bu bireylerin 
kendi çevrelerinde bağımsız yaşamalarını 
sağlayarak, yaşadıkları birçok sorunun 
minimuma indirilmesini sağlayacaktır. 
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astanede ve bakım kurumlarında 
çalışanlar, bakıma muhtaç olan 
hastaları, engellileri ve yaşlıları 

kaldırırken kronik sırt ve bel ağrısı gibi 
fiziksel sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Kimi 
zaman bu kişiler arasında sakatlanma riski 
de görülmektedir. Yaşlı toplumlarda 
insanlar daha uzun süre çalışmaktadırlar ve 
iş kazalarından mümkün olduğunca 
kaçınmaları gerekir. Bu yüzden güvenli ve 
sağlıklı şekilde çalışabilmek için risklerin 
azaltılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Japonya’da hasta, yaşlı veya engelli taşıma 
lifti konusuna ilişkin “Taşıma Kaldırma 
Teknikleri Araştırma Grubu” adıyla yıllardır 
emek gösteren bir kuruluş bulunmaktadır. 
Başta hemşirelik fakültesinde görevli olan 
Prof. Dr. Nakayama olmak üzere, hemşire, 
fizyoterapist gibi meslektaşlardan oluşan 
bu grup, aslında Norveçli Per Halvor Lunde 
adlı bir fizyoterapistin geliştirdiği 
yöntemden esinlenerek Japonya’da da bu 
yöntemi yaygınlaştırmaya çalışmaktadır. 

İnsanlar bir şey kaldırırken genellikle dikey 
tarafa doğru hareket ettirirler ve bunun 
sonucunda bel ve sırt ağrısı ortaya çıkar. 
Ancak Norveç ve Japonya örneğinde 
hastaların dikey yöne doğru kaldırılması 
yerine bir yardımcı malzeme desteğiyle 

hastaların yatay tarafa doğru kaydırılarak 
taşınması önerilmektedir. Bu yöntemde 
hastaları kaydırmak için kullanılan en basit 
yardımcı malzeme naylon torbadır. 
Naylonun kayma ve sürtünme kuvvetinden 
faydalanılmasıyla taşıma yükü 
hafifletilerek, hastaların yataktan yatağa, 
yataktan sedyeye veya tekerlekli 
sandalyeye taşınmaları 
gerçekleştirilmektedir. Bu yöntem 
uygulanırken hem fiziksel açıdan teknik 
önemlidir hem de hastaların mevcut olan 
vücut gücünü kullanmaları için psikolojik 
açıdan hastalar ile samimi bir atmosfer 
oluşturulması da önemli yer tutmaktadır. 

Bu araştırma grubu, bir projede yardımcı 
malzemesi olarak naylon yerine daha 
kullanışlı bir kumaş malzemesi (Suruuto 
adlı bir kumaş) tasarlayıp patent almıştır. 
Bu kumaş ile yıllarca hastalara bu yöntem 
uygulanarak deneyimler biriktirilmektedir 
ve faydası kanıtlanmaya çalışılmaktadır. 
Onlardan yedi kişilik bir ekip, 2012 yılında 
Türkiye’yi ziyaret etmiştir. O tarihten 
itibaren birkaç defa bu uygulamayı 
gözlemleme şansım olmuştur ve bu 
yöntemin Türkiye’de de faydalı olabileceği 
düşünülmektedir. 
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SAFE AND FRIENDLY EMERGENCY MEDİCİNE FOR ELDERLY 
(SAFE ME) 
GÜVENLİ VE YAŞLI DOSTU ACİL SERVİS PROJESİ 
Mustafa KEŞAPLI 
 

A.Proje tanım ve Kapsamı 

afe and Friendly Emergency 
Medicine for Elderly (SAFE ME) 
projesi,( 2020-1-TR01-KA202-

094358) Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
tarafından koordine edilmektedir.2020-
2021 dönemi Erasmus+ Programı Ana 
Eylem 2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların 
Değişimi için İşbirliği Mesleki Eğitim 
Alanında Stratejik Ortaklıklar-kapsamında, 
başvuran 239 proje arasında ilk 30 içine 
girerek desteklenmeğe hak kazanmıştır. 

Projenin süresi; 31/12/2020 tarihinde 
başlayıp 30/12/2022 tarihinde bitecek 
şekilde 2 yıldır. 

Toplam proje bütçesi 134.234,00 Euro'dur. 

Proje’nin amacı: Türkiye’nin ilk Geriatrik 
Acil Servis’ini kurmaktır. 

Acil servislerimizde yaşlı hastaların acil 
sağlık sorunlarının tanı, tedavi ve 
taburculuk süreçleri için ayrı bir özen 
gösterilmelidir. Bu sebeple; özellikli yaş ve 
gruplarında olduğu gibi (Pediatrik ve Kadın-
Doğum Acil Servisleri gibi) yaşlı hastaların 
da acil servisleri ayrı organizasyon ve 
işletim özelliklerine sahip olmalıdır. Bu 
düşünce temel alınarak Safe and Friendly 
Emergency Medicine for Elderly (SAFE ME) 
projesi geliştirilmiştir. 

Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri ve 112 
ambulanslarında görev yapan sağlık 
personeli’ne Geriatrik Acil Hasta Yönetimi 
konusunda eğitim verilerek, hastane 
öncesi-acil servis hasta bakım süreci 
bütünlüğü  sağlanacaktır. 

Hastanemizde kurulacak olan yaşlı acil 
servisi ile başvuran hastaların daha kaliteli 
acil sağlık hizmeti almaları, proje bitiminde 
bu servisin faaliyetini sürdürmesi ve 
ülkemizde Geriatrik Acil Servis kurulum, 
geliştirme ve standartları açısından öncü 
bir rol oynaması planlanmaktadır. 

Türkiye’de Acil Tıp Alanında Kabul edilen 
İlk Avrupa Birliği Projesi’dir. 

B.Ortak Kurumlar: Toplam 5 kurum 
proje’de yer almaktadır. 

Koordinatör Kurum; Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi 

2. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü 

3.Acil Tıp Uzmanları Derneği( ATUDER) 

4. Transilvanya University of Brasov (UTBv) 
Brasov/ROMANYA 

5.GESEME Medical Group/ 
Barselona/İSPANYA 

C. Proje Çıktıları: 
• Geriatrik Acil Tıp Eğitimi ile ilgili bir 

müfredat hazırlanması 

• Geriatrik Acil Tıp ile ilgili bir eğitim 
modülü ve bir eğitim kitapçığı 
oluşturulması, 

• Geriatrik acil servislerin kurulumu 
ile ilgili bir fizibilite raporu 
hazırlanması, 

• Geriatrik hastalarda çoklu ilaç 
kullanımı (Polifarmasi) ve 
komplikasyonlarını azaltmak için, 
aplikasyon uygulaması geliştirilmesi 
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• Geriatrik Acil kalite standartları ve 
güvenlik yönergeleri oluşturulması, 

• Geriatrik Acil Servis ile ilgili, Sağlık 
Bakanlığı’na sunulmak üzere bir 
mevzuat önerisi hazırlanması, 

• Geriatrik Acil Tıp ile ilgili 2 adet 
bilimsel makale hazırlanması 

Bu çıktıların tamamına yakını ülkemiz için 
ilk defa geliştirilecek uygulamalardır. 

D.Faaliyetler ve Uygulama Süreci 
1.Mesleki Eğitim Programı: Geseme Group 
tarafından İspanya’da Geriatrik Acil Tıp 
konu başlığı altında bir eğitim 
düzenlenecektir. Eğitime katılan 
katılımcılar ülkelerine döndüklerinde 
kurumlarında düzenlenecek olan Geriatrik 
Acil Tıbbi Durumların Yönetimi Konusunda 

eğitim programı hazırlayacak ve 
vereceklerdir. 

2.Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Acil Tıp Kliniği bünyesinde, Türkiye’nin ilk 
Geriatrik Acil Servisi Kurulacaktır.(Eylül 
2022) 

2.Projenin tüm çıktıları web sitesi 
aracılığıyla yayınlanacaktır. 

3.Projeyi tüm Acil Tıp ve Geriatri camiası ve 
ilgili paydaş kurumlara duyurmak ve proje 
çıktılarından yaralanmalarını sağlamak için 
Ankara (Eylül 2022)  ve Antalya’da (Ekim 
2022) proje yaygınlaştırma semineri 
düzenlenecektir. 

Proje sonlanma tarihi 30 Aralık 2022 olarak 
planlanmıştır. 
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MALNUTRİSYONUN NEDENLERİ VE SONUÇLARI 

Dr. Emin TAŞKIRAN 
 

alnütrisyon, besin öğelerinin 
alımındaki azalmaya bağlı olarak 
vücut kompozisyonunda 

değişme (özellikle yağsız vücut kütlesindeki 
azalma) ve vücut kütlesinde azalma sonucu 
fiziksel ve mental fonksiyonlarda ve klinik 
sonuçlarda bozulmayı ifade eder. Avrupa, 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Güney 
Afrika’da yapılan bir çalışmada MNA 
sonuçlarının incelendiği 4507 yaşlı yetişkin 
(ortalama yaş 82,3; %75,2 kadın) arasında 
yetersiz beslenme prevalansının %22,8 
olduğu bulunmuştur (Kaiser ve ark., 2010). 

Malnutrisyon nedenleri: 
• Besin alımının azalması: Yaşlı 

iştahsızlığı, öğün atlama, uygun 

olmayan diyet listeleri, polifarmasi, 
ağız-diş sağlığı problemleri, 

• Emilim bozukluğu: malabsorpsiyon 
sendromları, antiasit kullanımı gibi 
gis problemleri 

• Artan enerji ihtiyacı: Aktif 
inflamasyon varlığı, bası yarası 
varlığı 

Malnutrisyon sonuçları: 
• Sarkopeni- düşme sıklığında artış 
• Solunum fonksiyonunun 

kötüleşmesi 
• Kabızlık-diyare 
• immun fonksiyon bozukluğu- yara 

iyileşmesinde güçlük 
• depresyon 
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ORAL VE ENTERAL NUTRİSYONEL ÜRÜNLER 
Zehra KOSUVA ÖZTÜRK 
 

edikal nütrisyon tedavisi oral 
nütrisyon suplemanları, enteral 
tüple beslenme (enteral 

nütrisyon) ve parenteral nütrisyonu 
kapsayan bir terimdir. Avrupa Birliği 
mevzuatında, ağız yoluyla ya da tüple 
gastrointestinal sisteme ulaşan nütrisyon 
ürünleri ‘’özel medikal amaçlı gıdalar’’ 
(Foods for Special Medical Purposes) olarak 
tanımlanmıştır. Bu ürünler; özgün olarak 
işlenmiş veya formüle edilmiş, hastaların 
tek başına ya da kısmi beslenmesinde 
kullanılmak için tasarlanmış gıdalardır. Her 
zaman sterildir, değişik viskozitedeki sıvılar 
halinde veya toz halinde satılırlar. 

Ticari ürünler, genellikle aşağıdaki 
kategorilerden birine uyarlar. 

• Polimerik ürünler 

• Monomerik ve Oligomerik ürünler 

• Hastalığa spesifik ürünler 

• Modüler ürünler 

Polimerik ürünlerin bileşiminde, hidrolize 
edilmemiş proteinler, basitten komplekse 
kadar çeşitli karbonhidratlar 
(oligosakaritler, maltodekstrinler, nişasta), 
bitkisel yağlar, mineraller, vitaminler ve 
eser elementler bulunur. Standart yaklaşım 
olarak kabul edilir. Fonksiyonel bir sindirim 
sistemi gerekir. Çoğu standart formül, uzun 
zincirli trigliserid formunda lipit ve lif içerir. 
Besin öğeleri hidrolize edilmediği için, 
osmolarite fizyolojik düzeylere yakındır, bu 

da toleransa ilave katkı sağlamaktadır. 
Kalorik dansite hastanın bireysel 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere 0,5-2 kcal/ml 
arasında değişir. Normal enerjili standart 
formüller 0,9-1,2 kcal/ml’dir. Bunun 
üzerindeki değerler yüksek enerjili, 
altındaki değerler ise düşük enerjili 
formüllerce sunulur. Yüksek proteinli ve lif 
ilaveli formüller bulunmaktadır. 

Elemental ve semielemental diyet olarak 
adlandırılan monomerik ve oligomerik 
ürünler, minimal sindirime gereksinim 
duyulan, tamamen emilebilen ve enzimatik 
olarak çeşitli derecelerde hidrolize 
edilebilen makro besin öğelerini 
içermektedir. Her iki tip ürün de laktoz ve 
gluten içermez. Bu ürünlerin dezavantajları 
osmolaritelerinin daha yüksek, tatlarının 
kötü ve polimerik ürünlere göre 
maliyetlerinin daha yüksek olmasıdır. 

Hastalığa spesifik ürünler, karaciğer 
hastalığı, renal hastalıklar, diyabet, 
pulmoner yetersizlik, kalp yetersizliği, 
gastrointestinal disfonksiyon  ve  travma,  
sepsis  gibi  metabolik  stres  durumlarında  
kullanılmak  üzere  özel  olarak  hazırlanmış  
ürünlerdir. 

Modüler ürünlerin içinde tek ajan veya 
kombine olarak makro besin öğeleri vardır. 
Genel enerji ve besin bileşimini değiştirmek 
için besinlere ek olarak kullanılır. Toz 
formda sunulur, kontaminasyon riskleri 
yüksektir. 
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PARENTERAL NÜTRİSYON 
Özlem KARAARSLAN CENGİZ 
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı 

 

eslenme tedavisi gereken hastalarda 
enteral nütrisyon (EN) ve parenteral 
nütrisyon (PN) kullanımına karar 

verilirken gastrointestinal sistem (GIS) ve 
hasta metabolizması iyi 
değerlendirilmelidir. Beslenme tedavisi 
gereken, fakat GIS’ in işlevsel olmaması 
nedeni ile oral ya da enteral nütrisyonun 
mümkün olmadığı, tolere edilemediği veya 
tek başına yeterli olamadığı durumlarda PN 
tedavisi uygulanmalıdır. İntestinal 
obstrüksiyon, intraabdominal 
enfeksiyonlar, radyasyon enteriti, yüksek 
debili Gİ fistüller, inflamatuar bağırsak 
hastalıkları, kısa bağırsak sendromu, ağır 
mukozit ve enteral erişim yolunun 
sağlanamaması başlıca PN endikasyonlarını 
oluşturur. PN tek başına (total PN) ya da 
oral/enteral nütrisyonla birlikte 
(tamamlayıcı PN) uygulanabilir. Hastaya EN 
uygulanıyor ancak EN ile hedeflenen enerji 
değerinin %60’ından azı sağlanabiliyor ise 
tedaviye PN de eklenmelidir. 

Enteral nütrisyonun uygun olmadığı 
nütrisyonel riski düşük olan kritik 
hastalarda (NRS 2002 <3 veya NUTRIC 
skoru <5) PN’ ye ilk 7 gün içinde 
başlanılması önerilmez. Ancak nütrisyonel 
yetmezlik acısından yüksek riskli olan (NRS 
2002 ≥3 veya NUTRIC skoru ≥5) veya ağır 
malnütrisyonu olan (önceki ağırlığına göre 
son günlerde %10-15 kilo kaybı veya ideal 
vücut ağırlığı <%90 olan hastalar) kritik 
hastalarda EN’ nin uygulanamaması veya 
yetersiz kalması durumunda PN’ ye hemen 
başlanmalıdır. Cerrahi tedavi planlanan ağır 
malnütrisyonlu hastalarda ameliyat öncesi 
7-10 gün beslenme tedavisi yapılması 
endikasyonu vardır. Bu yaklaşım ile 
mortalite değişmese de ameliyat sonrası 
komplikasyonlar azalmaktadır. Enteral 

nütrisyonun mümkün olmadığı hastalarda 
pre-operatif beslenme tedavisi PN ile 
yapılmalıdır. 

Parenteral erişim yoluna göre santral veya 
periferik PN yapılabilir. Periferik PN, 
periferik vene yerleştirilen kanül aracılığı ile 
gerçekleştirilen, enteral yola veya santral 
PN’ e geçiş aşamasında kısa süre için tercih 
edilen bir yoldur. Periferik PN için düşük 
konsantrasyonlu, osmaolalitesi 900 
mOsm/L’ yi aşmayan solüsyonlar 
kullanılmalıdır. En sık komplikasyonu flebit 
olup giriş yolu flebit açısından düzenli takip 
edilmelidir. İki haftadan uzun süre PN 
planlanıyor ise santral ven tercih 
edilmelidir. Santral PN için öncelikle 
subklavyen ve internal juguler vene 
tünelsiz santral kateter yerleştirilmesi 
tercih edilmelidir. Enfeksiyon ve tromboz 
riski yüksek olduğu için femoral venden 
kaçınılmalıdır. Altı aydan daha uzun süreli 
PN tedavisi gerekiyor ise tünelli kateterler 
veya tamamen implante edilen port 
sistemleri tercih edilmelidir. Yerleştirilen 
santral venöz kateter kullanılmadan önce 
kateterin yeri direkt akciğer grafisi ile veya 
ultrasonografik olarak doğrulanmalıdır. 
Kateterlere steril pansuman yapılmalıdır ve 
pansuman için kullanılacak kapamalar yarı 
geçirgen özellikte olmalıdır. Mümkünse 
steril, şeffaf, yarı geçirgen poliüretan 
pansumanlar kullanılmalı ve bu 
pansumanlar 5- 7 günde bir 
değiştirilmelidir. Diğer seçenek de steril 
gazlı bez ve kapatıcı örtü kullanmaktır. Bu 
şekilde yapılan pansumanların en geç 3 
günde bir değiştirilmesi gerekmektedir. 

PN tedavisi uygulanırken hastane dolumu 
şeklinde hazırlanan veya çok bölmeli -
kullanıma hazır şekilde üretilen PN ürünleri 
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kullanılabilir. Hastane dolumu PN ürünleri, 
doğrudan güneş ışığına maruziyetten 
korunarak oda sıcaklığında 24 saat 
içerisinde kullanılmalıdır. PN torbasına 
serum seti takılmamış veya herhangi bir 
ekleme (eser element, ilaç gibi) yapılmamış 
ve torbanın asepsisi bozulmamış ise, 
buzdolabı rafında 4°C’ de (2-8°C) 7 güne 
kadar saklanabilir. Kullanıma hazır çok 
bölmeli PN ürünleri oda sıcaklığında 
genellikle 12 ile 24 ay raf ömrüne sahiptir. 
PN ürünleri açılarak aktive edildikten sonra 
buzdolabında (4°C’ de) 7 gün süreyle 
saklanabilir. Buzdolabından çıkarıldıktan 
sonra oda sıcaklığında ve doğrudan güneş 
ışığına maruz bırakılmadan 24 saat içinde 
hastaya verilmelidir. Torba materyali veya 
besin içeriği ile etkileşim olabileceği için PN 
torbalarına ilaç eklenmesi 
önerilmemektedir. PN solüsyonu içinde 
stabilitesinin ve geçimliliğinin olduğu kesin 
olarak bilinen ilaçlar zorunlu hallerde 
eklenebilir. PN sölüsyonlarının içinde 
bulunan karbonhidratlar (G) ve lipidler (L) 
enerji kaynağı olarak kullanılır. Proteinler 
ise hücre/doku yapım ve onarımı için 
gereklidir. Protein dışı enerji hastanın 
hastalığına ve kliniğine göre 50:50, 60:40, 
70:30 şeklinde uygulanabilir. Klavuzlarda 
G/L oranı hakkında net bir öneri yoktur. 
Hastanın glisemik kontrolü, karaciğer 
fonksiyon testleri ve trigliserid (TG) 
değerleri klinisyene yol gösterebilir. Genel 
olarak 5 mmol/dL’ den yüksek TG 
seviyelerinden kaçınılması önerilmektedir. 

Kritik olmayan ve metabolik olarak stabil 
servis hastalarında PN tedavisine 
hedeflenen enerjinin 1/3 veya 1/2’ si ile 
başlayıp 3 gün içinde hedef düzeye ulaşmak 
uygun olacaktır. Kritik hastalarda standart 
bir yaklaşım tanımlanamamıştır. İlk 5-7 gün 
15-20 kcal/kg/gün enerji sağlanması 
önerilir. Malnütrisyon riski yüksek kritik 
hastalarda ‘refeeding sendromu (RFS)’ göz 
önünde bulundurulmalıdır. Metabolik 
komplikasyonların önüne geçilmesi 
açısından PN tedavisinin 24 saat sabit hızda 

sürekli infüzyon şeklinde uygulanması 
önerilmektedir.  İnfüzyon pompası 
kullanımı etkin ve güvenli bir yoldur. Yaşam 
kalitesini iyileştirmek adına bu süre 16-18 
saate indirilebilir. PN infüzyonu sırasında 
makro-besinlerin metabolizma hızı 
aşılmamalıdır. İnfüzyon hızı glikoz 
uygulama hızı 5-7 mg/kg/dk veya 3-6 
g/kg/g olacak şekilde ayarlanabilir. Mikro-
besinler (eser element ve vitaminler) 
günlük olarak, hastaya verilmeden hemen 
önce, aseptik koşullarda PN torbalarına 
eklenmelidir. 

PN uygulanan her hasta hedef değerlere 
ulaşma ve olası komplikasyonlar açısından 
bir protokol dahilinde takibe alınmalıdır. 
Klinik bulgular, kilo, aldığı- çıkardığı izlemi, 
kan lipid, şeker, elektrolit, prealbumin, CRP 
düzeyleri, böbrek ve karaciğer fonksiyon 
testleri izlenmelidir. Nütrisyon 
gereksinimlerinin tamamının oral ve/veya 
enteral yol ile sağlanabileceği işlevsel bir 
GİS olan hastalarda ve/veya hemodinamik 
yönden stabil olmayanlarda, kontrolsüz 
hiperglisemisi, hiperosmolaritesi veya 
hipervolemisi olanlarda PN 
uygulanmamalıdır. Agresif bir nutrisyon 
tedavisini gerektirmeyen ve yararlı olması 
beklenmeyen (son donem kanser veya 
demans gibi) durumlarda PN genellikle 
önerilmez. 

PN ile ilişkili mekanik (kateterin yanlış 
yerleştirilmesi, kateterin kıvrılması gibi), 
septik (kateter ilişkili septik 
komplikasyonlar, sepsis) ve metabolik 
(hiper/hipoglisemi, refeeding sendromu, 
elektrolit imbalansı, hepatosteatoz, 
kolestaz, kolelitiyazis, kolesistit gibi) 
komplikasyonlar görülebilir. En sık görülen 
kateter ilişkili septik komplikasyonlardır (en 
sık etken de Staphylococcus aureus’ tur). 

Hemodinamik yönden stabil olmayan, 
kontrolsuz hiperglisemisi, 
hiperosmolaritesi veya hipervolemisi 
olanlarda PN uygulanmamalıdır. PN 
kullanımını gerektiren koşullar düzelmiş ve 



 

 
 81 14-18 Eylül 2022, İzmir 

hasta oral/enteral yoldan beslenmeye 
başlamış ise PN tedavisi bir geçiş planı 
yapılarak kesilebilir. Enteral ve/veya 
parenteral yol ile hedeflenen enerjini %60 
‘ına ulaşılmışsa PN kademeli olarak 
azaltılmalı ve 2-3 gün içinde kesilmelidir. Bu 
süreçte de hasta gereksinimleri yakından 
takip edilerek PN içeriği hasta 
gereksinimine göre düzenlenmelidir. 
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MONITORING OF NUTRITIONAL SUPPORT THERAPY AND 
COMPLICATIONS 
Duygu ERBAŞ SAÇAR 
 

utrition plays a significant role in 
regulating health and wellbeing in 
older people. Inadequate nutrition 

contributes to the progression of many 
diseases and is also regarded as one of the 
important contributing factors in the 
complex etiology of sarcopenia and frailty. 
Due to several reasons, nutritional intake is 
often compromised in older persons and 
the risk of malnutrition is increased. There 
is a large body of evidence to indicate that 
malnutrition is a common problem in 
elderly, including in the hospital, nursing 
homes and community settings. It is 
generally agreed that approximately 5–
10% of community-dwelling older adults, 
50% of those in rehabilitation, 20% in 
residential care and 40% in the hospital are 
malnourished. 

Based on the screening and assessment 
results, individual goals regarding dietary 
intake and body weight/BMI should be 
defined, and an individual nutrition care 
plan developed and implemented. After 
starting the nutritional therapy, effective 
monitoring is vital to reduce the incidence 
of complications, reduce electrolyte and 
metabolic abnormalities and ensure 
adequate nutrition is delivered. The 
frequency of monitoring and parameters 
measured will be dependent on the 
diagnosis and underlying clinical condition 
of the patient; duration and tolerance of 
enteral feeding; and rationale for feeding. 
Monitoring will also vary according to the 
clinical setting and availability of 
appropriate expertise. Nutritional status is 
most effectively assessed and monitored 
through a combination of anthropometric 
data, biochemical and clinical measures. 

Careful interpretation of biochemistry can 
provide important information relating to a 
number of factors including hydration 
status, renal function, risk of re-feeding 
syndrome, sepsis, and both electrolyte 
deficiencies and excesses. 

Enteral nutrition (EN) has several 
complications especially seen in intensive 
care unit or critically ill patients. Main 
undesirable side effects of enteral 
nutrition; gastrointestinal, mechanical, and 
metabolic complications. Gastrointestinal 
complications depend on direct enteral 
nutrition, metabolic complications depend 
on the content of the enteral nutrition 
product, and mechanical complications 
depend on the feeding tube. 

Parenteral nutrition (PN) plays a vital role 
for patients with intestinal failure and 
those who are unable to maintain oral or 
enteral nutrition alone but can also result 
in numerous, potentially serious, side-
effects. One of the most dramatic side 
effects of PN is the so-called refeeding 
syndrome, which can occur in severely 
malnourished patients who are receiving 
aggressive PN. In addition, hyperglycemia 
can occur due to parenteral carbohydrate 
intake in diabetic patients, in response to 
post aggression metabolism or the 
systemic inflammatory response syndrome 
(SIRS), or due to systemic steroid therapy. 
In extreme cases PN can result in a 
hyperosmolar, hyperglycemic non-ketotic 
coma. 

EN and PN are highly complex therapies 
requiring close monitoring. The outcome of 
EN and PN patients can be significantly 
affected by potentially serious EN and PN-
related complications. The knowledge 
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about EN and PN-related complications are 
helpful to intervene early and improve 
patient outcome. 
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EVDE BESLENME DESTEK TEDAVİSİ 

Uzm. Dr. Mert EŞME 
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 

esin öğelerinin alımındaki azalmaya 
bağlı olarak vücut kompozisyonunda 
değişme (yağsız vücut kütlesinde 

azalma) ve vücut kütlesinde azalma sonucu 
fiziksel ve mental fonksiyonlarda ve klinik 
sonuçlarda bozulma hali malnutrisyon 
olarak tanımlanmaktadır. Malnütrisyon 
açlık ve/veya hastalık ve/veya yaşlanma 
sonucu olabilir. Malnutrisyon toplumda 
sıktır. Özellikle yaşlılar ise bu toplulukta 
malnutrisyonun sık gözüktüğü gruptur. 
Beslenme destek tedavisinin kime 
verileceği, hangi yolla verileceği, hangi 
ürünlerin kullanılabileceği cevaplanması 
gereken önemli sorulardandır. Hastanede 
yatan hastalarda beslenme destek 
tedavisinin erken dönemde başlanması 
önemlidir. Ancak taburculuk döneminde de 
bu beslenme tedavisinin sürdürülmesi 
gerekliliği çoğu zaman gözden kaçmaktadır. 
Oral, enteral ve paranteral yollar hem 
hastanede hem de evde beslenme 
tedavisinin belirlenmesinde 
kullanılabilecek alternatiflerdir. Hem 
ASPEN hem de ESPEN kılavuzlarında 
önerilen ve denenmesi gereken öncelikli 
yol enteral beslenme yoludur. Enteral 
nutrisyon eğer tolere edilemiyorsa da 3-7 
gün içerisinde paranteral beslenme yolu 
tercih edilmeli ve yeterli kalori desteği ile 
protein desteği sağlanmalıdır. Enteral 
beslenme ile barsak mukoza bütünlüğü 

korunur, enfeksiyon ve sepsis insidansı 
azalır. Tedavi süreleri de kısalır aynı 
zamanda maliyet etkin bir tedavi 
yöntemidir. Parenteral beslenme için kalıcı 
katater gereksimi vardır. Bu kateterin 
bakımı özenle yapılmalı, paranteral 
beslenmenin en korkulan komplikasyonu 
olan kateter ilişkili enfeksiyon riskine karşı 
önlemler alınmalıdır. 

Hastaneden taburculuk öncesinde evde 
beslenme önerileri hem hastaya hem de 
hasta yakınlarına anlatılmalıdır. Beslenme 
esnasında eğer oral yada enteral yol tercih 
edilmişse 45 derecelik dik pozisyonda 
bulunurken beslenmenin başlanması 
hayati öneme haizdir. Aspirasyon riski 
açısından uyanık olunmalı, beslenme 
volümüne dikkat edilmelidir. Rutin pratikte 
rezidü hacim bakılması önerilmemektedir. 
Ancak karın ağrısı, distansiyon, bulantı 
durumlarında PEG ile yada tüple beslenen 
hastalarda rezidü hacmi bakılabilir. 

Yeterli kalori ve protein alımının 
sağlandığında emin olunmalıdır. Hastalarda 
kilo takibi yapılabilecek basit işlemlerden 
biridir. Mevcut altta yatan hastalığın asıl 
prognozu belirlediği kanser hastalarında 
tanı anında beslenmenin erken dönemde 
düzenlenmesi ve tedavinin evde de 
sürdürülmesi çok önemlidir. 
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NUTRITIONAL SUPPORT TREATMENT AT HOME 
Dr. Mert Eşme 
Mersin City Training and Research Hospital 

 

alnutrition is defined as a change 
in body composition (decrease 
in lean body mass) due to a 

decrease in the intake of nutrients and 
deterioration in physical and mental 
functions and clinical outcomes as a result 
of a decrease in body mass. Malnutrition 
may result from starvation and/or disease 
and/or aging. Malnutrition is common in 
the population. Especially the elderly are 
the group in which malnutrition is common 
in this population. To whom the nutritional 
support treatment will be given, in which 
way it will be given, and which products can 
be used are important questions that need 
to be answered. Early initiation of 
nutritional support therapy in hospitalized 
patients is important. However, the 
necessity of maintaining this nutritional 
therapy during the discharge period is 
often overlooked. Oral, enteral and 
parenteral routes are alternatives that can 
be used in the determination of nutritional 
therapy both in the hospital and at home. 
Enteral nutrition is the primary alternative 
recommended and should be tried in both 
ASPEN and ESPEN guidelines. If enteral 
nutrition cannot be tolerated, parenteral 
nutrition should be preferred within 3-7 
days and adequate calorie and protein 
support should be provided. With enteral 
nutrition, the integrity of the intestinal 
mucosa is preserved, and the incidence of 
infection and sepsis is reduced. Treatment 
times are also shortened and it is also a 

cost-effective treatment method. There is 
a need for an indwelling catheter for 
parenteral nutrition. Care of this catheter 
should be done carefully and precautions 
should be taken against the risk of 
catheter-related infection, which is the 
most feared complication of parenteral 
nutrition.  

Before discharge from the hospital, home 
nutrition recommendations should be 
explained to both the patient and their 
relatives. During feeding, if the oral or 
enteral route is preferred, it is vital to start 
feeding while being in an upright position 
of 45 degrees. One should be alert in terms 
of the risk of aspiration, and attention 
should be paid to the feeding volume. It is 
not recommended to measure residual 
volume in routine practice. However, in 
cases of abdominal pain, distention, and 
nausea, residual volume can be measured 
in patients fed with PEG or tube.  

It should be ensured that adequate calorie 
and protein intake is provided. It is one of 
the simple procedures that can be done to 
monitor weight in patients. In cancer 
patients, whose underlying disease 
determines the main prognosis, it is very 
important to regulate the nutrition in the 
early period at the time of diagnosis and to 
continue the treatment at home. 
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SARKOPENİ TEDAVİSİ 
Uzm. Dr. Olgun DENİZ 
Bursa Şehir Hastanesi, Palyatif Bakım Ünitesi, İç Hastalıkları ve Geriatri 

 

as kütlesi, gücü ve fonksiyonunda 
ilerleyici kayıp olarak tanımlanan 
sarkopeni kırılganlığın ana 

komponentidir. Sarkopeninin ideal tedavisi 
öncelikle anormal moleküler yolakların ve 
bu dengesizliğe neden olan olası hormonal 
değişikliklerin tanımlanmasını içerir. 
Kırılganlık tedavisinde faydalı olabileceği 
düşünülen malnütrisyon tedavisi, fiziki 
kapasitenin artırılması ve d vitamini 
replasmanı sarkopeni tedavisinde de 
önerilmektedir.1 

Tedavi yaklaşımlarını farmakolojik olan ve 
olmayan şeklinde sınıflandırabiliriz. 

8.6.1.Farmakolojik Olmayan 
Yaklaşımlar 
Sarkopeninin primer tedavisinde direnç 
egzersizleri önemli bir yer tutar. Yaşlılar için 
Yaşam Tarzı Girişimleri ve Bağımsızlık (The 
Lifestyle Interventions and Independence 
for Elders-LIFE) çalışmasında gösterildiği üzere 
aerobik egzersizler alt ekstremite kas fonksiyon 
kaybını önleyebilmektedir.2 Egzersize ek olarak 
ergoterapinin kırılgan hastalarda faydalı olduğu 
gösterilmiştir. Kırılgan yaşlılarda ergoterapi, 
günlük yaşam aktivitelerinde, sosyal hayata 
katılım ve mobilizasyonda başlangıç düzeyine 
kıyasla iyileşme sağlamaktadır.3 

Kırılganlığın bir parçası olarak kilo kaybı olan 
hastalarda yemek aralarında verilen oral 
nutrisyonal destek ürünleri protein ve enerji 
ihtiyacının sağlanması açısından yardımcı 
olmakta ve yetersiz beslenen yaşlılarda kilo 
artışı sağlamaktadır.4 Günde 1-1.2 gr/kg 
protein alımı (özellikle lösinle zenginleştirilmiş 
esansiyel amino asitler) kas kütlesi ve 
fonksiyonunu arttırır, uzun süreli 
immobilizasyona bağlı kas kaybını önler.1 

8.6.2.Farmakolojik Tedavi Yaklaşımları 

Kırılganlık ve sarkopeni tedavisinde henüz 
faydası kanıtlanan bir farmakolojik tedavi 
bulunmamaktadır1, 5 

25-hidroksivitamin D'nin daha düşük serum 
seviyeleri (<20.0 ng/mL) daha yüksek kırılganlık 
prevalansı ile ilişkilendirilmektedir.6 Vitamin D 
takviyesi kas gücünü koruyarak dengeyi 
iyileştirebilir ve sarkopeninin 
önlenmesinde veya tedavisinde rol 
alabilir.7 D vitamini takviyesinin kanda D 
vitamini düzeyi düşük olan yaşlılarda 
düşmeleri önlemede etkili olduğu 
bildirilmektedir.1 

Sarkopeni tedavisinde deneysel tedavi 
seçenekleri şunlardır: 

1. Testosteron 
2. Anabolik steroidler/Selektif 

androjen reseptör modülatörleri 
3. Büyüme hormonu/İnsulin benzeri 

büyüme faktörü-1 
4. Ghrelin 
5. Myostatin ve aktivin 2 reseptör 

inhibitörü 
6. Espindolol (Non-selektif beta 

blokör) 
7. Anijotensin dönüştürücü enzim 

inhibitörleri (perindopril) 

Şu anda sarkopeni için geliştirilen ve 
geliştirilmekte olan ilaçlar arasında testosteron 
etki potansiyeli en yüksek ve yan etkisi en az 
olabilecek tedavi seçenekleri arasındadır. Yine 
de başta benign prostat hiperplazisi ve prostat 
kanseri olmak üzere ödem, polisitemi, 
jinekomasti ve obstruktif uyku apne sendromu 
kötüleşme beklenen ve korkulan yan etkileri 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer deneysel 
tedavilerin de sarkopeni tedavisinde güvenli ve 
etkin bir şekilde kullanılabileceği henüz 
kanıtlanmamıştır. 

K 
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Farmakolojik yaklaşımların beklenmeyen 
olumsuz (yan etki) sonuçlarının aksine, 
protein takviyesi ile birlikte uygulanan 
egzersiz yaşlı kırılgan hastalarda güvenli bir 
şekilde kas kütle ve gücünü 
iyileştirebilmektedir. 

Sarkopeni patogenezinde rol alan 
antioksidanların (selenyum, E vitamini, C 
vitamini) tedavide verilebileceği 
önerilmiştir.8 Ayrıca demir, çinko, 
magnezyum, kalsiyum ve fosforun 
sarkopeni prevelansıyla ilişkisi gözlenmiştir 
fakat mineral alımının tedavideki rolünün 
ve yan etkilerinin netleştirilebilmesi için 
randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç 
vardır.74 

Sarkopeni tedavisinde müdahaleler daha 
çok kas gücü gibi kırılganlığın bileşenlerine 
odaklanmıştır. Günümüzde sarkopeni 
tedavisinde birincil tedavi yöntemi direnç 
egzersizidir. Esansiyel aminoasitler ve D 
vitamini takviyesi direnç egzersizinin 
etkisini arttırabilir. 

Henüz kırılganlık ve sarkopeni tedavisinde 
faydası kanıtlanmış, kullanılması önerilen 
hiçbir farmakolojik tedavi yoktur fakat 
özellikle kırılganlığın ve sarkopeninin 
etyopatogenezine yönelik geliştirilmiş 
tedavi seçenekleri gelecekte önemli bir rol 
oynayabilir. 
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KANSER HASTASINDA BESLENME DESTEK TEDAVİSİ 
Yelda ÖZTÜRK 
 

aka-1 78 yaşında erkek hasta. Yeni 
tanı akciğer kanseri ve adjuvan 
kemoterapi (KT) planı var. Vücut 

kitle indeksi (VKI) 36 kg/m² olan hastanın 
son 3 ayda %7 kilo kaybı, iştahsızlık ve oral 
alım bozukluğu mevcut. Beslenme planı 
nasıl olmalıdır? 

Vaka-2 60 yaşında kadın hasta. Meme 
kanseri ile takipte ve hormonoterapi alıyor. 
Pandemi nedeni ile son 1 yıldır takiplerine 
gelememiş. Bilinç bulanıklığı ile başvurdu. 
Son 3 haftadır oral alım bozukluğu, kilo 
kaybı şikayetleri var. Hastaya yatış veriliyor. 
Yapılan tetkiklerinde beyin ve kemik 
metastazları var.  Onkoloji tarafından 
kranial radyoterapi (RT) ve KT planı var. 
Beslenme planı nasıl olmalıdır? 

Vaka-3 72 yaşında erkek hasta. İleri evre 
pankreas kanseri ile takipte. Palyatif bakım 
servisine yatırıldı. Günlük ve enstrümental 
yaşam aktivitelerinde bağımlı. Vücut kitle 
indeksi 17 kg/m². Son 3 ayda 15 kg kilo 
kaybı var. Onkolojik tedavi planı yok. 
Beslenme planı nasıl olmalıdır? 

Neoplastik hastalıklar dünyada en sık 2. 
ölüm nedenidir. Kanser hastalarında 
malnütrisyon tanı ve tedavi oranı oldukça 
düşüktür. Kanser hastalarının %10-20’ si 
malnütrisyon nedeni ile ölmektedir. Kanser 
hastalarında malnütrisyon oranı %15-40 
civarında bildirilmiş olup, bu oran tedavi 
sırasında %40-80 leri bulmaktadır.(1) 2011 
yılında yayınlanan uluslararası konsensus 
raporunda kaşeksi; beslenme desteği ile 
tamamen yerine konulamayan ve ilerleyici 
fonksiyonel bozukluğa yol açan kas kütle 
kaybı ile karakterize multifaktöriyel bir 
sendrom olarak tanımlanmaktadır.(2) 
ESPEN tarafından 2017 yılında yayınlanan 
tanımlamada ise kaşeksi inflamasyon ile 
seyreden kronik hastalık ilişkili 

malnütrisyon grubunda yer almaktadır.(3) 
Kanser hastalarında malnütrisyon tarama 
ve değerlendirme GLIM kriterlerine göre 
yapılmaktadır.(4) Tümör tarafından 
indüklenen kaşeksi patofizyolojisinde yer 
alan sistemik inflamasyon, endokrin 
disfonksiyon ve metabolizma değişiklikleri 
iştahta azalma, tat ve koku değişikliği, 
gastrointestinal motilite değişikliği, kas ve 
yağ kütlesinde azalma yoluyla kilo kaybına 
yol açmaktadır. Hasta ilişkili, tümörün lokal 
etkisi veya tedavi ilişkili faktörler nütrisyon 
impakt semptomlar, fiziksel inaktivite, 
antikanser tedavi yan etkileri, psikososyal 
durum üzerinden kilo kaybına yol 
açmaktadır.(5) 

ESPEN tarafından “Clinical Nutrition in 
cancer” kılavuzu 2021 yılında 
yayınlanmıştır. The European Society for 
Medical Oncology (ESMO) “Clinical Practice 
Guideline on cancer cachexia” 2021 yılında 
ve American Society of Clinical Oncology 
“Management of Cancer Cachexia” 2020 
yılında yayınlanmıştır.(5-7) ESPEN kanser 
kılavuzu kanser hastalarında klinik 
beslenmeyi genel prensipler ve spesifik 
hasta gruplarına müdahele şeklinde ele 
almaktadır. Kanser tanısından itibaren 
besin alımı, kilo değişimi ve VKI düzenli 
değerlendirilmeli, klinik durumun 
stabilitesine bağlı olarak tekrarlanmalıdır. 
Tarama testi pozitif geldiğinde besin alımı, 
nütrisyon impakt semptomlar (NIS), kas 
kütlesi,  fiziksel performans 
değerlendirilmelidir. Enerji ihtiyacı sağlıklı 
bireylerle benzer düşünülmeli ve 25-30 
kcal/kg/gün olarak hesaplanmalıdır. 
Protein alımı 1 g/kg/gün, mümkünse 1.5 
g/kg/gün olmalıdır. Vitamin ve mineraller 
önerilen günlük alım miktarına göre 
verilmeli, spesifik eksiklik yok ise yüksek 
doz mikrobesinlerin kullanımından 
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kaçınılmalıdır. İnsülin direnci ve kilo kaybı 
olan hastalarda yağlardan elde edilen 
enerji oranı arttırılmalı ve diyetteki enerji 
yoğunluğu arttırılarak glisemik yük 
azaltılmalıdır. Malnütrisyonu veya 
malnütrisyon riski olan ve yiyebilen kanser 
hastalarında; nütrisyonel müdahelede 
öncelikle diyet danışmanlığı, besin alımını 
bozan semptom ve durumların tedavisi 
(NIS) ve oral nütrisyonel solüsyonlar (ONS) 
düşünülmelidir.  Enerji alımını kısıtlayan 
diyetlerden kaçınılmalıdır. Nütrisyonel 
desteğe rağmen (diyet danışmanlığı, ONS), 
oral beslenme yetersiz ise enteral 
beslenme (EN), EN yetersiz veya uygun 
değilse parenteral beslenme (PN) 
düşünülmelidir. Oral beslenme uzun süreli 
ciddi azalmış ise beslenme yavaşça 
arttırılmalı ve refeeding sendromu için 
önlem alınmalıdır. Kronik yetersiz diyet 
alımı ve/veya kontrol edilemeyen 
malabsorbsiyon var ise uygun hastalarda 
evde EN veya PN düşünülmelidir. Kas 
kütlesini, fiziksel fonksiyonu ve metabolik 
durumu desteklemek için fiziksel aktivite 
önemlidir. Kas kuvveti ve kütlesini 
sürdürmek için aerobik egzersizlere ek 
bireyselleştirilmiş direnç egzersizleri 
önerilmelidir. İlerlemiş hastalığı olan 
anoreksik kanser hastalarında iştah artışı 
için kısa süreli kortikosteroid (KS) (1-3 hf) 
değerlendirilebilir. Uzun dönemde etkisi 
kaybolmakta ve kas kaybı, insülin direnci, 
enfeksiyonlar gibi yan etkilere neden 
olmaktadır. İştah için progestinler 
değerlendirilebilir ancak tromboemboli gibi 
ciddi yan etkileri olduğu akılda tutulmalıdır. 
Kemoterapi alan, kilo kaybı ve/veya 
malnütrisyon riski olan ileri kanser 
hastalarında uzun zincirli omega 3 yağ 
asitleri veya balık yağı (iştah, gıda alımı, 
yağsız kütle ve ağırlığı korumak ve 
iyileştirmek için) kullanılabilir. Erken doyma 
şikayeti olanlarda kabızlık tanı ve 
tedavisinden sonra prokinetik ajanlar 
düşünülebilir. Metoklopramid ile ciddi 
santral sinir sistemi yan etkileri, 

domperidon ile aritmi problemleri 
olabileceği bilinmelidir.  Yağsız kas kütlesi 
(fat free mass, FFM) arttırmak için dallı 
zincirli veya diğer aa veya metabolitleri; 
kilo kaybı olan kanser hastalarında vücut 
ağırlığını arttırmak için NSAİİ; tat alma 
bozukluğu veya anoreksiyası olan 
hastalarda kanabinoidler; kas kütlesini 
arttırmak için onaylanmış androjenik 
steroidlerin kullanımı konusundaki etkinlik 
kanıtları yetersizdir. 

Tüm cerrahi hastaları ERAS protokolü ile 
değerlendirilmelidir. Malnütrisyon veya 
malnütrisyon riski olan cerrahi kanser 
hastalarında hem hastane yatışı hem de 
taburculuk sonrası uygun beslenme desteği 
sağlanmalıdır. Cerrahi rezeksiyona giden 
üst GİS hastalarında oral/enteral 
immünonütrisyon ürünleri önerilmektedir. 
Radyoterapi sırasında (baş-boyun,toraks ve 
GİS RT lerine özel dikkat göstererek) yeterli 
besin alımını sağlamak için primer olarak 
bireysel diyet danışmanlığı ve/veya ONS 
nütrisyonel durumun kötüleşmesi, besin 
alımının sürdürülmesi ve RT kesintilerinin 
önlenmesi için önerilmektedir. Disfajinin 
taranması ve yönetimi, hastaların EN 
sırasında yutma fonksiyonlarını nasıl 
koruyacağı konusunda bilgilendirilmesi 
önemlidir. RT ilişkili ciddi mukozit veya baş-
boyun/toraks obstruktif tümörlerinde 
enteral beslenme (NG veya Perkütan tüp) 
düşünülmelidir. Genel tedavide PN 
önerilmez, sadece yeterli oral/enteral 
beslenme mümkün değil ise (ciddi RT 
enteriti, ciddi malabsorbsiyon) önerilebilir. 
RT ilişkili enterit/diyare, stomatit,  özofajit 
veya cilt toksisitesi önlemek için glutamin; 
RT ilişkili diyare azaltmak için probiyotik 
önerilmesi konusunda veriler yetersizdir. 
Antikanser tedavi sırasında yeterli besin 
alımını sağlamak, fiziksel aktiviteyi 
sürdürmek; küratif tedavi alan hastalarda 
oral gıda alımı yetersiz ise beslenme 
desteği sağlanmalıdır. Konvansiyonel 
sitotoksik veya targeted tedavide glutamin 
önermek için veriler yetersizdir. Yoğun KT 
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sırasında ve kök hücre transplantasyonu 
sonrasında fiziksel aktiviteyi sürdürmek ve 
yeterli besin alımını sağlamak gerekir (EN 
veya PN gerekebilir). Allojenik nakil sonrası 
30 günden uzun süre nötropenik diyet, 
klinik sonuçları iyileştirmek için glutamin 
kullanımı rutin önerilmez. Düzenli fiziksel 
aktivite, kilo kontrolü, sağlıklı yaşam tarzı 
(fiziksel aktif, sebze-meyve, tahıldan 
zengin; doymuş yağ, et ve alkolden fakir 
diyet) sağlanmalıdır. Palyatif hastada besin 
alımı, kilo kaybı ve düşük VKI rutin 
taranmalı; risk var ise tedavi edilebilir NIS 
ve metabolik bozukluklar 
değerlendirilmelidir. İleri evre hastalarda 
hasta ile birlikte karar verilmeli. Hastalığın 
prognozu; sağ kalım ve yaşam kalitesi 
üzerine etkisi, beslenme tedavisinin yükü 
tartışılmalıdır. 
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BASI YARALANMALARINDA BESLENME 
Hande Selvi ÖZTORUN 
 

eslenme, bası yaralanmalarının (BY) 
önlenmesinde ve tedavisinde 
önemli bir rol oynar. Vücut 

dokularının bakımını ve onarımını 
desteklemek için her organ sistemi 
tarafından belirli miktarlarda makro ve 
mikro besinler gereklidir. Yetişkinlerde 
bozulmuş beslenmenin BY riski üzerindeki 
etkisi pek çok çalışma ve prognostik 
araştırmada irdelenmiş ve ilgili 
bulunmuştur. Vücudun beslenme 
gereksinimlerini karşılamak, sağlığı 
korumak için esastır. Ayrıca yetersiz besin 
alımı ve düşük vücut ağırlığı, bozulmuş yara 
iyileşmesi ile de ilişkilidir. Bası yaralarında 
en önemli nokta önlemektir. Geliştikten 
sonra tedavisi zorlu ve uzun bir süreci içerir. 
Bası yaraları risk skorlamasında en çok 
kullanılan Braden Bası Yarası Riski 
Değerlendirme Analizinde nutrisyon da bir 
parametre olarak bulunmaktadır. Bası 
yarası gelişimine engel olabilecek en önemli 
nutrisyonel yaklaşım – Protein – Kalori 
ihtiyacını karşılamaktır. BY önlemek için 
optimal kalori gereksinimi hakkında özel bir 
araştırma olmadığından, enerji ve protein 
alımının birey için özel hesaplanması 
önerilir.  Yetersiz beslenen veya yetersiz 
beslenme riski altında olan BY olan 
yetişkinler için günde 30 ila 35 kcal/kg 
karbohidrat alımı sağlanmalıdır. Protein 
tavsiyesi günlük vücut ağırlığına göre 1.25 
ila 1.5 g/kg'dır. Vitamin A, (tolere edilebilen 
üst miktar: 3.000 μg'dir. Diyet referans alımı 

>70 yaşındaki kadınlar için 700 μg, 70 yaş 
üstü erkekler 900 μg’dır.) Vitamin C, 
Vitamin E, Bakır (tolere edilebilen üst 
miktar: 10.000 μg'dir. Diyet referans alımı 
>70 yaşındaki kadınlar ve erkekler için 900 
μg’dır), demir alımı da kontrol edilmeli ve 
yeteri kadar alımı sağlanmalıdır. Ayrıca 
çinko da yara iyileşmesi için önemli bir 
elementtir ancak çok yüksek dozları 
iyileşmeyi engelleyebilir ve bakır eksikliğine 
neden olabilir. Tolere edilebilen üst miktar 
40 mgdır.  Diyet referans alımı ≥70 yaş 
kadınlarda 8 mg, ≥70 yaş erkeklerde 11 
mg'dır. 

BY’ları olan veya riski olan bireylerin 
beslenme durumunu belirlemek için 
doğrulanmış bir beslenme tarama aracı 
(Mini Nutritional Assessment (MNA), 
Malnutrition Universal Screening Tool, 
Nutrition Risk Screening 2002, and the 
Short Nutritional Assessment 
Questionnaire gibi) kullanılmalıdır. Risk 
altındaki veya BY olan bireylerin hasta 
merkezli bir beslenme planı belirlemek için 
profesyoneller arası ekip ve hasta ile iş 
birliği yapılmalıdır. Kişiselleştirilmiş 
gereksinimlere dayalı dengeli bir diyet 
tüketimi teşvik edilmelidir. Değerlendirilen 
gereksinimleri karşılamak için gerekirse 
öğünler arasında takviye yapılmalıdır. 
Yeterli miktarda tüketemeyen bireylere, 
kişinin amaç ve isteklerine uygun olduğunu 
varsayarak beslenme desteği verilmelidir. 

  

B 



 

 
 92 14-18 Eylül 2022, İzmir 

ALZHEİMER’DE BESLENME DESTEK TEDAVİSİ 
Uzm. Dr. Ayşe DAYLAN 
 

lzheimer hastalığı (AH) en sık 
demans nedenidir. Hastalığın 
evreleri farklı değerlendirme, 

destek ve tedavi yaklaşımlarını 
gerektirmektedir. Genellikle yavaş ilerleyici 
olan bu hastalık erken dönemden itibaren 
beslenme ve hidrasyon açısından takip ve 
planlama gerektirmektedir. 
Erken dönem AH veya AH riski taşıyan bir 
hasta örneğinde hastalığın 
yavaşlatabilmesi açısından yaşına uygun 
B12, folik asit ve D vitamini seviyeleri 
sağlanmalıdır. Akdeniz tipi diyet, DASH ve 
MIND ve zeytin yağının tercih edildiği 
diyetler Alzheimer açısından koruyucu ve 
tercih edilebilir görülmektedir. Yine yüksek 
mono veya poliansature yağ asiti tüketimi, 
sebze meyve tüketiminin çok olması da 
koruyucu ve erken evrelerde hastalığın 
yavaşlatılması açısından öneriler arasında 
yer almaktadır. Antioksidandan zengin 
yiyecekler ve yüksek homosisteini olan 
kişilerde folik asit vitamini desteği 
verilebilir. Haftada iki posiyon( 250 mg) 
balık tüketimi ve omega 3 desteği erken 
evrelerde daha etkin iken ileri evre 
hastalarda bu etki görülmez.  Probiyotik 
kullanımının AH açısından koruyuculuğu 
net olmamakla birlikte trigliserit, VLDL 
kolesterol ve insülin resristansı açısından 
faydalı olacağından önerilebilir. İlerleyen 

yaşlarda obezite, hiperhomosisteinemi, 
diyabet, hipertansiyon ve ortostatik 
hipotansiyon varlığı AH riskini artırması 
nedeni ile diyet içeriklerinin ek 
hastalıklarına göre modifiye edilmesi 
önerilmektedir. 

Orta evrede olan bir hasta örneğinde 
hastanın malnütrisyon açısından 
taranması, yeterli kalori ve protein alıp 
almadığının takibi önemlidir. Yeterli kalori 
tüketmeyenlerde oral beslenme destek 
ürünleri ile eksik kalori, protein ve lif yerine 
konmalıdır. Gıda güvenliği açısından 
yiyeceklerin ne koşullarda hazırlandığı ve 
saklandığı bilgisi hasta ve bakım verenle 
irdelenmelidir. 

İleri evre bir hasta örneğinde beslenme ve 
hidrasyon için tamamen bağımlı bir durum 
söz konusu olduğundan bu konuda uzman 
bir ekip tarafından değerlendirilmelidir. 
Plan ve tedavi bireyselleştirilmeli, 
uygulanabilir ve gerçekçi bir beklentiye 
sahip olmalıdır. Ağızdan beslenmenin 
güvenli olmadığı disfaji gibi durumlar 
düşünüldüğünde alternatif yollar uygun 
hastalarda geciktirilmeden uygulanmalıdır. 
Kıvam artırıcılar kullanılabilir.  Bası yaraları 
varsa arjinin, glutamin, Hidroksi metil 
bütirat, çinko, A, C, E vitamini içerikli 
beslenme ürünleri tercih edilebilir. 
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COVID-19 Tedavisi ve Post COVID Sendromu 
SS-3 
CORONAVAC İLE AŞILANMIŞ GERİATRİK 
POPÜLASYONDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ İLE ANTİKOR 
YANITI ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Zeynep ŞAHİNER, Arzu OKYAR BAŞ, Merve HAFIZOĞLU, 
Merve GÜNER OYTUN, Serdar CEYLAN,  
Didem KARADUMAN, Cansu ATBAŞ, Cafer BALCI,  
Burcu Balam DOĞU, Mustafa CANKURTARAN,  
Meltem Gülhan HALİL 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları 
Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı, Ankara, Türkiye 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, geriatrik popülasyonda 
coronavac aşı antikor yanıtı ve d vitamini düzeyi 
arasındaki ilişkiyi göstermektir. 

Gereç ve Yöntem: COVID-19 aşısının ikinci dozundan en 
az 28 gün geçmiş olan 60 yaş üstü bireyler dahil 
edildi,klinik ve demografik özellikleri kaydedildi . SARS-
CoV-2 spike spesifik IgG antikorları tespit edildi; >1 U/ml 
seviyeleri seropozitif < 1 U/ml seronegatif olarak 
tanımlandı,ikinci aşı dozundan sonra geçen gün sayısı 28-
59 olanlar çalışmaya dahil edildi, serum 25(OH)D3 
seviyeleri ölçüldü; 30 nmol/L altı eksiklik,30 nmol/L üstü 
yeterlilik olarak kategorize edildi.  

Bulgular: Çalışmaya 60 yaş üstü toplam 188 hasta dahil 
edildi, bu 188 hastanın 158 inde d vit düzeyi bakılabildi.s 
eropozitif olan birey sayısı152 (80.9%)) idi. Seropozitif 
olan bireylerin yaş ortalaması 72,08± 6,251(60-94), 
seronegatif olan bireylerin yaş ortalaması ise 73,55± 
7,099(64-86) idi. Diğer demografik özellikler tablo 1'de 
verilmiştir. Komorbiditeler arasında astım tanısı olan 
seropozitif grupta 12(7,9%) olmasına karşın seronegatif 
grupta 9(25%)p:0,003 olarak anlamlı bulundu.Seropozitif 
ve seronegatif olan bireylerin d vitamini düzeyi 30 nmol/L 
altı olan ve 30 nmol/L üstü olan hasta grupları halinde 
incelendi, seropozitif olup d vitamini düzeyi 30 üstü olan 
%75,5, d vitamini düzeyi 30 altı olan %24,4 idi,seronegatif 
olup d vitamini düzeyi 30 üstü hasta oranı %29 ve 30 altı 
ise %70,9 idi. 

Sonuç: Biz çalışmamızda 60 yaş üstü bireylerde COVID-19 
aşısının antikor pozitifliğinin d vitamini düzeyi ile ilşkisini 
inceledik, d vitamini düzeyi ile covid hastalığı geçirme 
şiddeti arasında bağlantı olduğu kabul edilmesine rağmen 
antikor oluşumu ile d vitamin düzeyi arasında ilişki 
kurulamadı. 
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OP-3 
RELATIONSHIP BETWEEN VITAMIN D LEVELS AND 
ANTIBODY RESPONSE IN VACCINATED GERIATRİC 
POPULATION WITH CORONAVAC  

Zeynep ŞAHİNER, Arzu OKYAR BAŞ, Merve HAFIZOĞLU, 
Merve GÜNER OYTUN, Serdar CEYLAN,  
Didem KARADUMAN, Cansu ATBAŞ, Cafer BALCI,  
Burcu Balam DOĞU, Mustafa CANKURTARAN,  
Meltem Gülhan HALİL 

Department of Internal Medicine, Division of Geriatrics, 
Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey 

Aim: This study aims to show the relationship between 
the coronaVac vaccine antibody response and vitamin d 
levels in the geriatric population. 
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Materials and Methods: Individuals over 60 who were at 
least 28 days old after the second dose of the COVID-19 
vaccine were included, and their clinical and demographic 
characteristics were recorded. SARS-CoV-2 spike-specific 
IgG antibodies were detected; Levels of >1 U/ml were 
defined as seropositive, <1 U/ml seronegative, those with 
28-59 days elapsed after the second vaccine dose were 
included in the study, serum 25(OH)D3 levels were 
measured; Less than 30 nmol/L deficiency was 
categorized as over 30 nmol/L adequacies. 

Results: 188 patients over 60 were included in the study. 
Vit d levels could be measured in 158 of these 188 
patients. The number of seropositive individuals was 152 
(80.9%). The mean age of seropositive individuals was 
72.08± 6.251 (60-94), and the mean age of seronegative 
individuals was 73.55± 7.099 (64-86). Other demographic 
characteristics are given in Table1. Among the 
comorbidities, there were 12(7.9%) in the seropositive 
group with asthma, but 9(25%)p:0.003 in the 
seronegative group. 

Seropositive and seronegative individuals were analyzed 
as patient groups with a vitamin d level below 30 nmol/L 
and above 30 nmol/L. Those under 30 were 24.4%, the 
rate of patients with seronegative vitamin D levels above 
30 was 29% and those below 30 were 70.9%. 

Conclusion: In our study, we examined the relationship 
between the antibody positivity of the COVID-19 vaccine 
and the vitamin d level in individuals over the age of 60. 
Although it is accepted that there is a correlation between 
vitamin d and the severity of covid disease, a relationship 
could not be established between the formation of 
antibodies and the level of vitamin d. 
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Kırılganlık (Fiziksel ve Sosyal) 
SS5 
ULTRASONOGRAFİK REKTUS FEMORİS KAS  
ÖLÇÜMLERİNİN KLİNİK KIRILGANLIK İLE İLİŞKİSİ  
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Giriş: Kas kütlesi kaybı, sarkopeni tanımının bir bileşeni 
olarak yaşlı erişkinlerde kırılganlığın fiziksel bir bulgusu 
olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada rektus femoris 
kası ultrasonografik ölçümleri ile yaşlı hastaların klinik 
kırılganlık skorları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 

Metot: Çalışmaya geriatri polikliniğine ayaktan başvuran 
hastalar ardışık olarak dahil edilmiştir. Hastaların 
kırılganlık durumu rutin kapsamlı geriatrik 
değerlendirmenin ardından Klinik Kırılganlık Skalasına 
(CFS) göre belirlenmiştir. Fiziksel performans testlerinden 
4 metre yürüme hızı, zamanlı kalk-yürü (TUG) ve beş defa 
otur-kalk (5-STS) kullanılarak kas fonksiyonu 
değerlendirilmiş ve sonuçlar saniye olarak kaydedilmiştir. 
Uyluk, baldır ve karın bölgelerinden rektus femoris kasının 
kalınlığı ve kesit alanı (CSA) ile gastroknemius, rektus 
abdominis, eksternal oblik, internal oblik ve transversus 
abdominis kaslarının kalınlıklarını ölçmek için hastanın 
sırtüstü ve rahat bir pozisyonda olması sağlanarak B-mod 
ultrasonografi kullanılmıştır. Kullanılan tüm değişkenlerin 
normal dağılıp dağılmadığı görsel yöntemler ve normallik 
testleri ile değerlendirilmiştir. Değişkenler arasındaki 
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ilişkiyi analiz etmek için Spearman’ın sıralama korelasyon 
katsayısı ve parsiyel sıralama korelasyonları kullanılmıştır. 

Bulgular: Çalışmaya toplam 151 hasta dahil edilmiştir. 
Katılımcıların medyan (min-maks) yaşı 72 (65-87) olup, 
%66,7'si kadındır. CFS için medyan skor 3 (1-7) olup ve 
hastaların %44,7'sinin kırılganlıkla yaşayan bireyler (CFS 
skoru ≥4) olduğu görülmüştür. Spearman korelasyon 
katsayılarına göre, CFS skoru, rektus femoris CSA'nın (r= -
0.347, P <0.001) yanı sıre rektus femoris (r= -0.293, P 
<0.001) ve gastroknemius (r= -0.348, P <0.001) kas 
kalınlıkları ile orta düzeyde ve negatif yönde istatistiksel 
olarak anlamlı bir korelasyona sahiptir. 4m yürüme hızı (r= 
0.600, P <0.001), TUG (r= 0.551, P <0.001) ve 5-STS (r= 
0.520, P <0.001) süreleri için elde edilen korelasyon 
katsayılarına göre fiziksel performansın klinik kırılganlıkla 
güçlü bir şekilde ilişkili olduğu bulunmuştur. Parsiyel 
sıralama korelasyon analizi, CFS skoru ile rektus femoris 
CSA arasındaki korelasyonun, yürüme hızı kontrol 
değişkeni olarak analize dahil olduğunda da istatistiksel 
anlamlılığının devam ettiğini göstermiştir (r= -0.250, P 
=0.002). 

Sonuç: Ultrasonografi ile elde edilen rektus femoris kası 
CSA, fiziksel performans durumundan bağımsız olarak 
yaşlı erişkinlerde önemli bir klinik kırılganlık ölçümü olarak 
görünmektedir. 

Anahtar Kelimeler: kırılganlık, kas ultrasonografisi, rektus 
femoris kesit alanı 
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Burcu Balam Doğu, Mustafa Cankurtaran, Meltem Halil  
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Introduction: As being a component of sarcopenia 
definition, the loss of muscle mass is considered a physical 
manifestation of frailty in older adults. The aim of this 
study was to assess the particular association between 
the ultrasonographic measures of rectus femoris muscle 
and clinical frailty scores of the older patients. 

Methods: Patients were consecutively recruited for the 
study from the geriatric outpatient clinic. Frailty status 
was defined according to Clinical Frailty Scale (CFS) 
following the routine comprehensive geriatric 
assessment. Muscle function was evaluated with physical 
performance tests namely 4 meters gait speed, timed-up-
and-go (TUG) and five times sit-to-stand (5-STS) and 
recorded in seconds. B-mode ultrasonography was 
performed in relaxed and supine position from thigh, calf, 
and abdomen to measure thickness and cross-sectional 
area (CSA) of rectus femoris muscle, and thickness of 
gastrocnemius, rectus abdominis, external oblique, 
internal oblique, and transversus abdominis muscles 
individually. Both the visual methods and normality tests 
were used to analyze whether each variable is parametric 

or not. Spearman's Rank correlation coefficient and 
partial rank correlations were used to evaluate the 
relationship between the variables of interest. 

Results: A total of 151 patients were included. The 
median (min-max) age of the study participants was 72 
(65-87) and 66.7% was female. Median score for CFS was 
3 (1-7) and 44.7% of the patients were the individuals 
living with frailty (CFS score ≥4). According to Spearman’s 
rho coefficients, CFS score had a significant, moderate, 
and negative correlation with thickness for rectus femoris 
(r= -0.293, P <0.001) and gastrocnemius (r= -0.348, P 
<0.001) muscles in addition to CSA of rectus femoris (r= -
0.347, P <0.001). Physical performance was found to be 
strongly related with clinical frailty according to 
correlation coefficients of 4m gait speed (r= 0.600, P 
<0.001), TUG (r= 0.551, P <0.001) and 5-STS (r= 0.520, P 
<0.001). Partial rank correlation analysis was 
demonstrated that the correlation between CFS score 
and rectus femoris CSA was still significant when 
controlled for the gait speed (r= -0.250, P =0.002). 

Conclusion: Rectus femoris muscle CSA obtained with 
ultrasonography seem to be a significant measure of 
clinical frailty in older adults independent from physical 
performance status. 

Keywords: frailty, muscle ultrasonography, rectus 
femoris cross-sectional area 

 

Kırılganlık (Fiziksel ve Sosyal) 
SS-6 
İSTANBUL FATİH BÖLGESİNDE TOPLUMDA YAŞAYAN 
YAŞLI YETİŞKİNLERDE KIRILGANLIK VE ETKİLİ 
OLABİLECEK FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ 

Meriş Esra BOZKURT1, N. Müge ÇATIKKAŞ1, Cihan KILIÇ1, 
M. Merve ÖREN2, Gülistan BAHAT1, M. Akif KARAN1 
1İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı, 
İstanbul, Türkiye 

2İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bilim Dalı, 
İstanbul, Türkiye 

Giriş: Literatürde, ülkemizde hastaneye yatış ve/veya 
poliklinik ziyaretleri ve bakım evleri ziyaretleri sırasında 
yaşlı yetişkinlerde kırılganlığın değerlendirilmesi hakkında 
birkaç çalışmalar olsada, toplumda yaşayan yaşlı 
yetişkinleri değerlendiren az sayıda sahada yapılan 
araştırma bulunmaktadır. Çalışmamız, İstanbul İli Fatih 
İlçesi'nde kapsamlı geriatrik değerlendirme ile çalışma 
kapsamında değerlendirilen yaşlı erişkinlerde kırılganlık 
prevalansını ve ilişkili faktörleri araştırdı.  

Tasarım: Retrospektif kesitsel. 

Materyal-Method: Araştırmaya İstanbul İli Fatih 
İlçesi'nde Kasım 2014-Mayıs 2015 tarihleri arasında 
yaşayan 61-101 yaş arası toplumda yaşayan yaşlılar dahil 
edildi. Katılımcıların düzenli kullandıkları ilaçları ve kronik 
hastalıkları kaydedildi. Katılımcıların son 1 yıl içinde 
düşme / düşme riski / düşme korkusu yaşayıp 
yaşamadıkları değerlendirildi. Kronik ağrının 
değerlendirilmesinde görsel analog skala (VAS) kullanıldı. 
Değerlendirme için kullanılan diğer araçlar arasında 
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kırılganlık taraması için FRAIL ölçeği; 6 maddelik KATZ 
Günlük Yaşam Aktiviteleri (GYA) ölçeği; fonksiyonel 
kapasitenin ölçümü için 8 maddelik LAWTON-BRODY 
Enstrümental Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği (EGYA); 
yaşam kalitesinin değerlendirilmesi için Avrupa Kalite 5 
Boyutları (EQ-5D) anketi; bilişsel tarama için Mini-Cog 
testi; depresyon taraması için Geriatrik Depresyon Ölçeği-
Kısa Formu (GDS-SF); yetersiz beslenme taraması için Mini 
Nutrisyonel Test-Kısa Formu (MNA-SF); ve yürüme için 
Romberg testi ve postural instabilite testleri kullanıldı. El 
kavrama kuvveti (HGS), bir Jamar hidrolik el 
dinamometresi kullanılarak ölçüldü ve el kavrama kuvveti 
eşik değerleri Avrupa Yaşlı İnsanlarda Sarkopeni Çalışma 
Grubu'na (EWGSOP2) dayalı olarak, erkeklerde ve 
kadınlarda sırasıyla <27 kg <16 kg olarak değerlendirildi. 
Kas kütlesi bir biyoempedans analizi (TANITA-BC532) ile 
ölçüldü. Düşük kas kütlesi (genç yetişkin ortalama-2SD) ve 
kas kütlesi eşikleri, ulusal verilere göre erkeklerde ve 
kadınlarda sırasıyla <9.2 kg/m2'ye karşı 7.4 kg/m2 olarak 
değerlendirildi.  

Bulgular: Çalışmaya ortalama yaşı 75.4±7.3 yıl olan 204 
yaşlı yetişkin (94 erkek ve 110 kadın) dahil edildi. Olguların 
%30,4'ü sağlam, %42,6'sı kırılgan öncesi ve %27'si 
kırılgandı. Univariate analizlerde hastalık sayısı (p=0,006), 
kırılganlık skoru (p=0,002), malnütrisyon (p=0,004) ve saat 
çizim testi sonuçları (p=0,040), ilaç sayısı, hastalık sayısı, 
kronik ağrı (p=0,001), ayrıca düşme korkusu, EGYA,GDS-
SF, -EQ-5D skorları ,BIA yağ, BIA kas ve el kavrama kuvveti 
(p<0,001) cinsiyete göre gruplar arasında istatiksel olarak 
anlamlı bulundu. Univariate analizlerde kırılganlık grupları 
arasında malnütrisyon, düşme korkusu, üriner 
inkontinans, kronik ağrı, Romberg belirtisi, postural 
instabilite, ambulasyon düzeyi, depresyon varlığı, 
demans, son bir yıl içinde düşme (p <0,001) ve cinsiyet 
(p=0,004) açısından istatiksel olarak anlamlı fark saptandı. 
Regresyon analizinde kıırlganlıkla ilişkili faktörler [bağımlı 
değişken: kırılganlık (sağlam ve kırılganlık öncesi 
+kırılgan)], ilaç sayısı (OR=1.24, p=0.036), bilişsel bozukluk 
(OR=0.30, p =0.016) ve EQ-5D (OR=1.53, p=0.017) olarak 
bulundıu. 

Sonuç: Bu çalışma, kırılganlıkla ilişkili faktörlerin bilişsel 
işlev bozukluğu, düşük yaşam kalitesi ve çoklu ilaç 
kullanımı olduğunu saptamış ve Fatih ilçesinde 
toplumunda yaşayan yetişkinlerde kırılganlığın 
yaygınlığını ortaya koymuştur.  

Anahtar Kelimeler: kırılganlık, ilişkili faktörler, yaşlı 
yetişkinler, toplumda yaşayan 
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THE IMPACT OF FRAILTY AND ITS ASSOCIATIONS 
AMONG A SAMPLE OF COMMUNITY DWELLING OLDER 
ADULTS 
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Background: While the literature contains several studies 
on the frailty assessed during hospitalization and/or 
outpatient clinic visits, and nursing homes, few 
researches assess the community-dwelling older adults in 
our country. Our study investigated the prevalence of 
frailty and associated factors among the older adults 
assessed within the scope of a comprehensive geriatric 
study in the Fatih District of the Istanbul Province. 

Design: Retrospective cross-sectional. 

Methods: The study included community-dwelling older 
adults aged 61–101 years who were living in the Fatih 
District of the Istanbul Province between November 2014 
and May 2015. It was evaluated whether the participants 
experienced falling / risk of falling / fear of falling in the 
last 1 year. Visual analog scale (VAS) was used in the 
assessment of chronic pain. The other instruments used 
for assessment included the FRAIL scale for frailty 
screening; the 6-item KATZ Activities of Daily Living (ADL) 
scale; the 8-item LAWTON-BRODY Instrumental Activities 
of Daily Living Scale (IADL) for the measurement of 
functional capacity; the European Quality 5 Dimensions 
(EQ-5D) questionnaire for the assessment of quality of 
life; the Mini-Cog test for cognitive screening; the 
Geriatric Depression Scale-Short Form (GDS-SF) for 
depression screening; the Mini Malnutrition Assessment-
Short Form (MNA-SF) for malnutrition screening; and the 
Romberg test and postural instability test for walking. 
Hand grip strength (HGS) was measured using a Jamar 
hydraulic hand dynamometer and the thresholds for hand 
grip strength were evaluated <27 kg <16 kg in men and 
women, respectively, based on the European Working 
Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP2) 
definition. Muscle mass was measured through a 
bioimpedence analysis (TANITA-BC532). Low muscle mass 
(young adult mean-2SD) and the thresholds for muscle 
mass were evaluated as <9.2 kg/m2 vs 7.4 kg/m2 in men 
and women, respectively, based on national data. 

Results: The study included 204 older adults (94 men and 
110 women), with a mean age of 75.4±7.3 years. Of the 
cases, 30.4% were robust, 42.6% were pre-frail and 27% 
were frail.Significant differences were recorded in 
number of diseases (p=0.006), frail score 
(p=0.002),malnutrition (p=0.004) and the results of a 
clock-drawing test (CDT) (p=0.040), number of drugs, 
chronic pain (p=0.001), as well as in the fear of falling, 
IADL ,GDS-SF, -EQ-5D scores,BIA fat, BIA muscle and hand 
grip strength (p<0.001) between the groups. The frailty 
groups differed significantly in terms of the presence of 
malnutrition, fear of falling, urinary incontinence, chronic 
pain, Romberg sign, postural instability, level of 
ambulation, presence of depression, dementia , falls 
within the last one year (p<0.001) and gender (p=0.004). 
A regression analysis evaluating independent frailty-
associated factors [dependent variable: frailty (robust vs. 
prefrail +frail)], revealed an association with the number 
of drugs (OR=1.24, p=0.036), cognitive disorder (OR=0.30, 
p=0.016) and EQ-5D (OR=1.53, p=0.017). 

Conclusion: The present study established the prevalence 
of frailty in the Fatih district community, in which the 
most prominent associated factors were cognitive 
dysfunction, low quality of life, and multiple drug usage. 
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Sarkopeni 
SS-7 
SARKOPENİ TANIMLARININ OLUMSUZ KLİNİK 
SONUÇLARLA İLİŞKİSİ: BOYLAMSAL KARŞILAŞTIRMALI 
BİR ÇALIŞMA 

Gülistan BAHAT, Meriş Esra BOZKURT, Cihan KILIÇ,  
M. Akif KARAN 

İstanbul Üniversitesi, Geriatri Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye 

Giriş: Çalışmamızda farklı sarkopeni tanımlarının 
fonksiyonel sonuçlarla boylamsal ilişkilerini incelemeyi 
amaçladık.  

Materyal-Metot: Kasım 2012-Aralık 2021 tarihleri 
arasında bir üniversite hastanesine başvuran geriatri 
polikliniği hastaları retrospektif olarak çalışmaya alındı. 
Günlük yaşam aktiviteleri (GYA) ve enstrümantal günlük 
yaşam aktiviteleri (EGYA) takibi yapılan hastalar çalışmaya 
dahil edildi. Probable sarkopeni (düşük kas kuvveti), 
standart eşik değeri olan ile 27 kg/16 kg 
(erkeklerde/kadınlarda) ve bölgesel eşik değeri olan 35 
kg/20 kg (erkeklerde/kadınlarda) ile değerlendirildi. 
Hastalar takipte olumsuz klinik sonuç olarak GYA ve 
EGYA'de bozulma açısından değerlendirildi.  

Bulgular: Toplam 1970 hastadan 195'i fonksiyonel 
ölçümler için takip verisine sahipti ve çalışmaya dahil 
edildi. Ortalama yaş 75.5+6.5; 142'si (%72,8) kadındı. 
Bazal değerlendirmede, EWGSOP2 standart eşik değerleri 
(27 kg /16 kg) ve bölgesel eşik değerleri (35kg /20kg) için 
probable sarkopeni prevalansı sırasıyla %8.7 ve %35.4 
olarak belirlendi. Ortalama 560 günlük (56-2823) takip 
süresinde GYA ve EGYA'de sırasıyla hastaların %7,2'sinde 
ve %27,7'sinde bozulma meydana geldi. Tek değişkenli 
analizlerde (Kaplan Meier log-rank testi), standard eşik 
değerleri ile probable sarkopeni varlığı (27 kg /16 kg) 
GYA'daki (p=0,39) ve EGYA'daki (p=0,11) bozulma ile 
ilişkili saptanmadı. Öte yandan, bölgesel eşik değerleri ile 
probable sarkopeni (35 kg /20 kg) varlığı hem GYA'da 
(p=0.04) hem de EGYA'de (p<0.001) bozulmalarla 
ilişkilendirildi. Yaş, cinsiyet ve başlangıçtaki beslenme 
durumuna göre ayarlanmış çok değişkenli Cox 
analizlerinde,standard eşik değerleri ile probable 
sarkopeni (27 kg /16 kg) varlığı GYA (p=0.86) ve EGYA 
(p=0.86)’da bozulma ile ilişkili saptanmazken; bölgesel 
eşik değerleri ile probable sarkopeni varlığı (35 kg /20 kg), 
EGYA'deki bozulma ile ilişkiliydi (p=0.03; HR= 1.88, %95 
CI= 1.07-3.30), ancak GYA ile ilişkili değildi (p=0.07). Yaş, 
cinsiyet temel beslenme durumu ve fiziksel 
performanstaki bozulma (düşük olağan yürüme hızı) için 
ayarlanmış çok değişkenli Cox analizlerinde, standard eşik 
değerlerine göre probable sarkopeni (27 kg /16 kg) 
GYA'daki (p=0.98) veya EGYA ‘daki (p=0.84) bozulma ile 
ilişkili saptanmadı; bölgesel eşik değerlerine göre 
probable sarkopeni (35 kg /20 kg), EGYA'deki bozulma ile 
ilişkili saptandı (p=0.03; HR= 1.86, %95 CI= 1.05-3.26) 
fakat GYA’daki bozulma ile ilişkili saptanmadı (p=0.14). 

Sonuç: Probable sarkopeni tanısı ile ilgili olarak, 
popülasyona özgü el kavrama kuvveti eşiklerinin (35/20 

kg) dikkate alınması, gelecekteki fonksiyonel bozulmayı 
öngörmek için standart el kavrama kuvveti eşiklerinden 
(27/16 kg) daha üstün saptandı. Bulgularımız, hastaların 
popülasyona özgü kas kuvveti eşiklerine göre 
sınıflandırılmasının, olumsuz sonuç risklerini öngörmek 
için daha iyi bilgi sağladığını göstermektedir. Bu sonuçlar 
sarkopeni teşhisi konulurken popülasyona özgü eşik 
değerler elde etmenin önemine işaret etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: sarkopeni, probable, olumsuz klinik 
sonuçlar, popülasyon, spesifik 

 

OP-7 
THE LONGITUDINAL ASSOCIATIONS OF SARCOPENIA 
DEFINITIONS WITH FUNCTIONAL DETERIORATION: A 
COMPARATIVE STUDY 

Gulistan Bahat, Meris Esra Bozkurt, Cihan Kilic,  
Mehmet Akif Karan 

Department of Internal Medicine, Division of Geriatrics, 
Istanbul Medical School, Istanbul University, Istanbul, 
Turkey 

Background: We aimed to study the longitudinal 
associations of different sarcopenia definitions with 
functional outcomes. 

Methods: A retrospective study included geriatrics 
outpatients applied to a university hospital between 
November 2012-December 2021. The patients that have 
follow-up assessments for activities of daily living (ADL) 
and instrumental activities of daily living (IADL) were 
included. Probable sarcopenia (low muscle-strength) was 
assessed by standard and regional different thresholds, 
i.e., 27 kg/16 kg and 35 kg/20 kg in males/females. The 
patients were assessed for deterioration in ADL and IADL 
in the follow-up. 

Results: Among a total of 1970 patients, 195 patients had 
follow-up data for functional measures and included in 
the study. The mean age was 75.5+6.5; 142 (72.8%) were 
female. In the basal evaluation, the prevalence of 
probable sarcopenia for EWGSOP2 standard cut off (27 kg 
/16 kg) and by regional cut-offs (35kg /20kg) 8.7% and, 
%35.4% respectively. In a median of 560 days (56-2823) 
of follow-up deterioration in ADL and IADL occurred in 
7.2% and 27.7% of the patients, respectively. In univariate 
analyses (Kaplan Meier log-rank test), the presence of 
probable sarcopenia (27 kg /16 kg) was neither (not) 
associated with deterioration in ADL (p=0.39) or IADL 
(p=0.11). On the other hand, the presence of probable 
sarcopenia (35 kg /20 kg) was associated with 
deteriorations in both ADL (p=0.04) and IADL (p<0.001). 
In multivariate Cox analyses, adjusted for age, sex and 
baseline nutritional status, the presence of probable 
sarcopenia (27 kg /16 kg) was neither (not) associated 
with deteriorati on in ADL (p=0.86) or IADL (p=0.86); the 
presence of probable sarcopenia (35 kg /20 kg) was 
associated with deterioration IADL (p=0.03; HR= 1.88, 
95%CI= 1.07-3.30) but not ADL (p=0.07). In multivariate 
Cox analyses, adjusted for age, sex baseline nutritional 
status and impairment in physical performance (low 
UGS), the presence of probable sarcopenia (27 kg /16 kg) 
was neither (not) associated with deterioration in ADL 
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(p=0.98) or IADL (p=0.84); the presence of probable 
sarcopenia (35 kg /20 kg) was associated with 
deterioration in IADL (p=0.03; HR= 1.86, 95%CI= 1.05-
3.26) but not ADL (p=0.14).  

Conclusion: Regarding the diagnosis of probable 
sarcopenia, consideration of population-specific handgrip 
strength (HGS) cut-offs (35/20 kg) was superior to 
standard HGS cut-offs (27/16 kg) to predict future 
functional deterioration. Our findings suggest that 
stratification of patients by population specific muscle 
strength cut-offs provide better insight for risk of adverse 
outcomes. These results point out the importance of 
obtaining population-specific cut-offs when diagnosing 
sarcopenia. 
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YAŞLI KADIN YETİŞKİNLERDE KIRILGANLIĞIN 
DENOSUMAB ETKİNLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Merve HAFIZOĞLU1, İrfan KARAHAN1, Zeynep ŞAHİNER1, 
Yasemin POLAT1, Didem KARADUMAN2, Cansu ATBAŞ1, 
Arzu OKYAR BAŞ1, Cafer BALCI1, Burcu Balam DOĞU1,  
Mustafa CANKURTARAN1, Meltem Gülhan HALİL1 

1Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department 
of Internal Medicine, Division of Geriatric Medicine, 
Ankara, Turkey, Ankara, Türkiye 

Giriş: Denosumab, RANKL'a karşı bir monoklonal 
antikordur ve postmenopozal kadınlarda etkinliği ve 
güvenirliği iyi bilinmektedir. Ancak kırılganlıkla yaşayan 
kadınlar üzerinde yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu 
çalışmada denosumab tedavisi altında yaşlı kadın 
erişkinlerde kırılganlığın kemik mineral yoğunluğu 
üzerine etkisini değerlendirmeyi amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma 1 Ocak 2019 - 1 Ağustos 
2021 tarihleri arasında geriatri polikliniğine osteoporoz 
tanısı ile başvuran ve denosumab tedavisi başlanan 
hastalar ile yapıldı. Çalışmaya toplam 104 yaşlı kadın 

erişkin dahil edildi. CFS (Clinical Frailty Scale) ile 
değerlendirilen kırılganlık da dahil olmak üzere kapsamlı 
geriatrik değerlendirmeleri gözden geçirildi. Kırılganlık 
öncesi dönem ve kırılgan yetişkinler arasında istatistiksel 
analizler yapıldı (kırılganlık öncesi CFS=4, kırılganlık; CFS 
≥5) 

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 77,5±6,3 yıl (64-
94), ortanca takip süresi 14 (12-19) aydı. Kırılganlık öncesi 
dönem ve kırılganlıkla yaşayan yetişkinler olarak gruplar 
kıyaslandığında başlangıç femur boynu kemik mineral 
yoğunluğu (KMY) (g/cm²) ve lomber vertebra KMY (g/cm²) 
açısından fark yoktu. İzlemde her iki grup arasında femur 
boyun KMY'sindeki yüzde değişimler arasında anlamlı fark 
bulundu (p=0,025). Kırılganlık öncesi dönemde olmak, 
denosumab tedavisinin etkinliği ile anlamlı düzeyde 
ilişkiliydi (p=0,035, RR: 3.13 (%95 CI: 1.08-9.08)). 

Sonuç: Kırılganlıkla yaşayan yaşlı kadın erişkinlerle 
karşılaştırıldığında, denosumab tedavisi, kırılganlık öncesi 
dönemde olan yaşlı kadın erişkinlerde daha etkili 
görünmektedir. Osteoporoz, kırılganlık için risk 
faktörlerinden biri olduğundan, denosumab tedavisi, 
kırılganlık öncesi dönemde yaşlı kadın erişkinlerde 
kırılganlığın önlenmesinde faydalı olabilir. 

Kaynaklar: 
1. Zullo AR, Lee Y, Lary C, Daiello LA, Kiel DP, Berry SD. 
Comparative effectiveness of denosumab, teriparatide, 
and zoledronic acid among frail older adults: a 
retrospective cohort study. Osteoporos Int. 2021; 32(3): 
565-573. 

2. Tan LF, Ying SM, Teng J, Premkumar A, Tan ATH, 
Seetharaman S. The Impact of Frailty, Falls and Cognition 
on Osteoporosis Management in the Oldest Old. Calcif 
Tissue Int. 2022 Apr 15. doi: 10.1007/s00223-022-00978-
w. Epub ahead of print. PMID: 35428924. 

Anahtar Kelimeler: Denosumab, Osteoporoz, Kırılganlık, 
Kemik Mineral Yoğunluğu 

 

OP-8 
THE IMPACT OF FRAILTY ON DENOSUMAB 
EFFECTIVENESS IN OLDER WOMEN ADULTS 

Merve HAFIZOĞLU1, İrfan KARAHAN1, Zeynep ŞAHİNER 1, 
Yasemin POLAT1, Didem KARADUMAN2, Cansu ATBAŞ 1, 
Arzu OKYAR BAŞ1, Cafer BALCI1, Burcu Balam DOĞU1, 
Mustafa CANKURTARAN1, Meltem Gülhan HALİL1 
1Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department 
of Internal Medicine, Division of Geriatric Medicine, 
Ankara, Turkey, Ankara, Türkiye 

Introduction: Denosumab is a monoclonal antibody to 
RANKL, and its efficiacy and safety is well known in post 
menopausal women. However, studies conducted on 
women living with frailty is very limited. This study aimed 
to evaluate the effect of frailty on bone mineral density 
under treatment of denosumab in older women adults. 

Materials and Method: This study was conducted with 
patients who applied to the geriatrics outpatient clinic 
with the diagnosis of osteoporosis between January 1, 
2019 and August 1, 2021 of whom were suitable for 
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denosumab treatment. A total of 104 older women adults 
were included in the study. Comprehensive geriatric 
assessments, including frailty assessed by CFS (Clinical 
Frailty Scale), were reviewed. Statistical analyzes were 
performed between older adults living with frailty and 
pre-frailty (pre-frailty defined as CFS=4, frailty; CFS ≥5) 

Results: The mean age of participants was 77,5±6,3 years 
(ranging from 64-94), and the median follow up time was 
14 (12-19) months. There was no difference in baseline 
femoral neck bone mineral density (BMD) (g/cm²) and 
lumbar spine BMD (g/cm²) between the groups as prefrail 
and frail. A significant difference was found between 
percentage change in femoral neck BMD during the 
follow up (p=0,025). When compared to older women 
adults living with frailty, being prefrail was significantly 
associated with denosumab treatment effectiveness 
(p=0,035, RR: 3.13 (%95 CI: 1.08-9.08)). 

Conclusion: When compared to older women adults living 
with frailty, denosumab treatment seems to be more 
effective in older women adults living with pre frailty. 
Since osteoporosis is one of the risk factor for frailty, 
denosumab treatment could be beneficial for frailty 
progression among older women adults living with pre 
frailty. 

References:  
1. Zullo AR, Lee Y, Lary C, Daiello LA, Kiel DP, Berry SD. 
Comparative effectiveness of denosumab, teriparatide, 
and zoledronic acid among frail older adults: a 
retrospective cohort study. Osteoporos Int. 2021; 32(3): 
565-573. 

2. Tan LF, Ying SM, Teng J, Premkumar A, Tan ATH, 
Seetharaman S. The Impact of Frailty, Falls and Cognition 
on Osteoporosis Management in the Oldest Old. Calcif 
Tissue Int. 2022 Apr 15. doi: 10.1007/s00223-022-00978-
w. Epub ahead of print. PMID: 35428924. 

Keywords: Osteoporosis, Frailty, Bone Mineral Density, 
Denosumab 
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SS-9 
İLERİ YAŞTA RADYOTERAPİ UYGULANAN MEME VE 
PROSTAT KANSERLİ HASTALARDA UMUT, BAŞA ÇIKMA 
TUTUMLARI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER 

Sema YILDIZEL1, Hülya ELLİDOKUZ1, Fisun Şenuzun  
AYKAR2, Cenk UMAY1, Sevnaz ŞAHİN3 

1Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye 

2Tınaztepe Üniversitesi, İzmir, Türkiye 

3Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye 

Giriş: Yaşlanmayla kronik hastalıklar, psikososyal ve 
ekonomik sorunlar artar ve ya belirginleşir. Kanser, en 
yıkıcı olanlardan biridir. Yaşlılık ve kanser birbirine benzer. 
Baş etme davranışları yetersiz kaldığında uyum zorlukları 
yaşanabilir. Başa çıkma, tehdit olarak algılanan durum 
karşısında bireyin iyi olmak için gösterdiği çabalardır. 
Umut, bireyin, gerçekle ilişki kurmasını sağlayan, 
motivasyonunu artıran, karamsarlık ve çaresizlik 
duygularını önleyen, tedaviye uyumda katkı sağlayan, 

pozitif algı yaratan etkili bir baş etme mekanizmasıdır. Bu 
çalışmada, meme ve prostat hastalarında RT öncesi ve 
sonrası umut ve baş etme tutumlarının değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır.  

Materyal - Metod: Bu kesitsel çalışma, 20.01.2021- 
02.04.2022 aralığında DEÜH Radyasyon Onkolojisi 
Bölümünde > 60 yaş meme ve prostat kanserli hastalarda 
RT öncesi ve sonrası olmak üzere iki kez, yüz yüze görüşme 
yapıldı. Umut ölçeği olarak HHİ, baş etme tutumları 
değerlendirme ölçeği COPE-R ve diğer ölçümlerde VAS ve 
kişisel bilgi formu kullanıldı.Sorular araştırıcı tarafından 
okundu.Veriler SPSS programında değerlendirildi. Veriler 
SPSS programında değerlendirildi. 

Bulgular: Meme kanseri tanılı 37 kadın hasta (%56,1), 
prostat kanseri tanılı 29 erkek hasta (%43,9) olmak üzere 
toplamda 66 katılımcıya ulaşıldı. Katılımcıların ortanca 
yaşı 65 olup, ortalama yaş 67±5’tir. RT öncesi ve 
sonrasında tüm katılımcılarda HHİ ve COPE ölçek puanları 
ve VAS ölçümleri açısından anlamlı fark bulunmadı. Meme 
hastaları kendi içinde değerlendirildiğinde HHİ ve COPE 
ölçekleri açısından anlamlı fark çıkmadı. Prostat hastaları 
kendi içinde değerlendirildiğinde HHİ puanları açısından 
anlamlı fark bulunmazken COPE kendine yardım alt boyut 
puanları RT sonrasında azalmıştı (p=0,018). RT öncesi ve 
sonrası prostat kanseri tanılı hastaların uyum, yaşam 
kalitesi ve sağlık düzeyi puanları arasında anlamlı fark 
bulunmadı.  

Sonuç: Prostat kanseri tanılı katılımcıların “kendine 
yardım” baş etme yöntemi RT sonrasında azalmıştır. Bu 
değişimin sosyalleşmede azalma ile ilgili olabileceği ve 
prostat kanserli hastalara RT öncesi destek sağlanması 
hastaların genel iyilik halini geliştirebileceği 
düşünülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: ileri yaş, radyoterapi, umut, kanser, 
başa çıkma 
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Introduction: With aging, chronic diseases, psychosocial 
and economic problems increase or become evident. 
Cancer is one of the most devastating disease. Old age 
and cancer are similar. When coping behaviors are 
insufficient, adaptation difficulties may occur. Coping is 
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the individual's efforts to be good at the perceived threat 
by challenging certain internal and external resources. 
Hope is an effective coping mechanism that enables the 
individual to establish a relationship with reality, 
increases motivation, prevents feelings of pessimism and 
helplessness, contributes to compliance with treatment, 
and creates a positive perception. İn this study, hope and 
coping attitudes were evaluated before and after RT in 
breast and prostate patients. 

Material-Method: In this cross-sectional study, made on 
between 20.01.2021 and 02.04.2022, breast and prostate 
cancer patients over 60 years of age were interviewed 
face to face twice, before and after RT, at the Department 
of Radiation Oncology in DEUH. The questions were read 
by the researcher. HHI was used as a measure of hope, 
COPE-R as a measure of coping skills, and VAS and a 
personal information form were used for other measures. 
Data were evaluated in SPSS program. 

Findings: A total of 66 participants were reached, 
including 37 female patients (56.1%) with breast cancer 
and 29 male patients with prostate cancer (43.9%). The 
median age of the participants was 65 years and the 
average age was 67±5 years. There was no significant 
difference in HHI and COPE scale scores and VAS 
measurements in all participants before and after RT. 
When breast patients were evaluated internally, there 
was no significant difference in terms of HHI and COPE 
scales. While there was no significant difference in HHI 
scores when prostate patients were evaluated internally, 
COPE self-help sub-dimension scores decreased after RT 
(p=0.018). There was no significant difference between 
the compliance, life quality and health level scores of 
patients diagnosed with prostate cancer before and after 
RT. 

Result: The "Self-help" coping method of participants 
diagnosed with prostate cancer decreased after RT. It was 
thought that this change may be related to the decrease 
in socialization and that providing support before RT to 
patients with prostate cancer may improve the general 
well-being.  

Keywords: older people, radiotherapy, hope, cancer, 
adaptation 
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YAŞLI DİYABETİK HASTALARDA KIRILGANLIK 
DURUMUNA GÖRE İLAÇ UYUMUNUN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Amaç: Yaşlı diyabetik hastalarda, kırılganlık durumu ile 
antidiyabetik ilaç kullanım uyumu arasındaki ilişkileri 
incelemek. 

Metot: Çalışmaya İç Hastalıkları Kliniğine bağlı 
polikliniklere ayaktan başvuran 60 yaş ve üstü, toplam 194 
hasta dahil edildi. Katılımcıların sosyodemografik ve klinik 
özellikleri not edildi. Daha sonra sırasıyla: Morisky İlaç 
Uyum Anketi ve FRAİL Kırılganlık Ölçeği uygulandı. 
Çalışmamızda komorbiditeler Modifiye Charlson 
Komorbidite İndeksine göre puanlandırıldı. 

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 72,9 (±8,22) yıldı 
(%69,6’sı kadın). Yaklaşık beşte birinin hiç kan şekeri 
ölçümü yapmadığı, %52,1’inin en az bir kez hipoglisemi 
atağı tariflediği ve %50’sinin kırılgan olduğu görüldü. 
OAD’lere ve insülin tedavilerine uyum açısından 
bakıldığında sırasıyla; hastaların %37,5’inde ve 
%32,5’inde düşük ilaç kullanım uyumu (Morisky skoru <6 
puan) olduğu tespit edildi. Kırılgan hastalarda; Charlson 
komorbidite indeksi ortancasının daha yüksek (p<0,001), 
günlük kullanılan ilaç sayısının daha fazla (p=0,002) ve 
insülin kullanımına uyum açısından bakılan Morisky 
skorunun daha düşük olduğu gözlemlendi (p=0,045). 
Diyabet süresi uzun olanlarda (p=0,022), diyabet eğitimi 
olanlarda (p=0,020), kan şekeri takibini günlük yapanlarda 
(p<0,001), hipertansiyonu olanlarda (p=0,002) ve OAD 
kullanım süresi uzun olanlarda (p=0,023) Morisky OAD ilaç 
uyum puanının daha yüksek olduğu gözlendi. Güçlü 
olanlarda, kırılgalık öncesi (p=0,015) ve kırılgan duruma 
(p=0,020) kıyasla Morisky insulin uyum puanları daha 
yüksekti. Kırılganlık durumuna göre OAD ilaç uyumu 
incelendiğinde; gruplar arasında Morisky puanları 
açısından istatistiksel anlamlı fark olmadığı görüldü. 

Sonuç: Bu çalışmada, yaşlı diyabetik hastalarda gerek OAD 
gerekse insülin kullanımına uyumun düşük olabileceği ve 
özellikle kırılgan yaşlılarda insülin tedavisine uyumun az 
olabileceği gösterilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Diyabetes Mellitus, Yaşlılık, 
Kırılganlık, İlaç Uyumu 
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EVALUATION OF THE DRUG ADHERENCE ACCORDING 
TO THE FRAILTY STATUS IN OLDER DIABETIC PATIENTS 

Ilhan YAPICI1, Betul Cigdem YORTANLI1,  
Mikail DAG1, Fatih SACKAN2,  
Muhammet Cemal KIZILARSLANOGLU3 

1University of Health Sciences, Konya City Hospital, 
Internal Medicine Clinic 

 2Zile State Hospital, İnternal Medicine Department 

 3University of Health Sciences, Konya City Hospital, 
Internal Medicine and Geriatric Clinics 

Aim: To identify the relationships between frailty status 
and medication adherence in older diabetic patients. 

Methods: A total of 194 volunteers aged over 60 years, 
who applied to the outpatient clinics of Internal Medicine, 
were included in the study. The sociodemographic and 
clinical characteristics of the participants were recorded. 
Morisky Drug Adherence Questionnaire was used to 
determine drug compliance and FRAIL Index was used to 
determine frailty level. Co-morbidities were scored 
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according to the Modified Charlson Comorbidity Index 
(mCCI). 

Results: The mean age of the patients was 72.9 (±8.22) 
years (69.6% women). It was observed that 
approximately one-fifth of them never measured blood 
glucose, 52.1% of them described at least one 
hypoglycemia attack, and 50% of them were frail. In terms 
of compliance with OADs and insulin treatments, low drug 
use compliance (Morisky score <6 points) was found in 
37.5 and 32.5 percent of the patients, respectively. In frail 
patients; it was observed that the median mCCI (p<0.001) 
and the daily used drug number were higher (p=0.002) 
and the Morisky score (for insulin) was lower (p=0.045). 
In patients with a long duration of diabetes (p=0.022), 
those with diabetes education (p=0.020), those who 
monitor their blood sugar daily (p<0.001), those with 
hypertension (p=0.002), and those with a long duration of 
OAD use (p=0.023) was observed that the Morisky OAD 
drug compliance score was higher. Morisky insulin 
compliance scores were higher in the robust group 
compared to the pre-frail (p=0.015) and frail (p=0.020) 
ones. When OAD drug compliance was examined 
according to fragilty status; there was no statistically 
significant difference between the groups in terms of 
Morisky scores. 

Conclusion: In this study, it was shown that compliance 
with both OAD and insulin use may be low in older 
diabetic patients, and compliance with insulin therapy 
may be low, especially in frail older patients. 

Keywords: Diabetes Mellitus, Older Age, Frailty, Drug 
Adherence 
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Giriş: 2015 yılından 2050 yılına kadar dünya genelinde 60 
yaş üstü bireylerin oranının %12'den %22'ye çıkacağı 
tahmin edilmektedir. Bunların yüzde 15'i ruhsal 
bozukluklarla yaşamaktadır. Bu ruhsal bozuklukların 
çoğunluğu demans, tek kutuplu depresyon ve 
anksiyetedir. Yaşlılarda uyku sorunları çok yaygındır ve 
birçok komorbid durumla ilişkilidir. Uykusuzluk, uyku 
süresi ve kalitesinde bozulma ve buna bağlı olarak günlük 
fonksiyonlarda gerileme olarak tanımlanabilir. Kırılganlık 
sendromu, yaşlı bireylerde artan morbidite ve mortaliteyi 
açıklayan en önemli geriatrik sendromlardan biridir. Bu 
çalışmada yaşlı hastalarda kırılganlık sendromu, 
psikiyatrik sorunlar ve uyku problemleri arasındaki ilişkiyi 
değerlendirdik. 

Yöntemler: Bu kesitsel çalışma Ocak 2021'den Ocak 
2022'ye kadar 12 aylık bir süre boyunca gerçekleştirildi. 
Kırılganlık FRAIL ölçeği kullanılarak değerlendirildi. 
Demans MMSE ile değerlendirildi. Depresyon durumunu 
değerlendirmek için on beş maddelik geriatrik depresyon 
ölçeği kullanıldı. Beck Anksiyete Envanteri (BAI), anksiyete 
ve depresyon arasında ayrım yapmak için kullanıldı. 
Uykusuzluk Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PSQI) ve 
Uykusuzluk Şiddet İndeksi ile değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmaya kabul edilen 762 hastanın 129'u frail, 
208'i pre-frail ve 424'ü kırılgan değildi. Araştırmanın 
sonuçlarına göre depresyon, anksiyete ve bilişsel durum 
kırılganlık ile ilişkili bulundu (p<0,001, p=0,002, p<0,001). 
Uykusuzluk da kırılganlıkla ilişkili bulundu (p=0,001). 

Sonuç: Bilişsel kırılganlık, fiziksel kırılganlık ile bağımsız 
düşünülemeyecek bir konudur. Kırılganlığın 
nöropsikiyatrik sorunlarla ilişkili olması bu açıdan 
önemlidir. Bu konuda yapılacak daha fazla çalışmaya 
ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: kırılganlık, anksiyete, depresyon, 
uyku bozuklukları 
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Introduction: It is estimated that the proportion of 
individuals over the age of 60 worldwide will increase 
from 12% to 22% from 2015 to 2050. Fifteen percent of 
them live with a mental disorder. The majority of these 
mental disorders are dementia, unipolar depression and 
anxiety. Sleep problems in the elderly are very common 
and associated with many co-morbid situations. Insomnia 
can be defined as deterioration in sleep duration and 
quality, and consequently, regression in daily functions. 
Frailty syndrome is one of the most important geriatric 
syndromes explaining the increased morbidity and 
mortality in elderly individuals. In this study, we evaluated 
the relationship between frailty syndrome, psychiatric 
problems and frailty in elderly patients. 

Methods: This cross-sectional study was carried out for a 
period of 12 months from January 2021 to January 2022. 
Frailty was assessed by using the FRAIL scale. Dementia 
was evaluated with MMSE. Fifteen-item geriatric 
depression scale was used to evaluate status of 
depression. Beck Anxiety Inventory (BAI) is used to 
differentiate anxiety and depression. Insomnia was 
evaluated with the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) 
and the Insomnia Severity Index. 

Results: Of the 762 patients who were admitted to the 
study, 129 were frail, 208 were pre-frail, and 424 were 
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robust. According to the results of the study, depression, 
anxiety and cognitive status were found to be associated 
with frailty (p<0.001, p=0.002, p<0.001). Insomnia was 
also found to be associated with frailty (p=0.001). 

Conclusion: Cognitive frailty is an issue that cannot be 
considered independently with physical frailty. It is 
important in this respect that frailty is associated with 
neuropsychiatric problems. There is a need for more work 
to be done on this subject. 

Keywords: frailty, anxiety, depression, insomnia 

 

Palyatif Bakım 
SS-12 
PALYATİF BAKIM MERKEZİNDE YATAN HASTALARIN 
BESLENME DURUMLARININ FARKLI MALNUTRİSYON 
TARAMA YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Funda GÖKGÖZ DURMAZ,  
Muhammet Cemal KIZILARSLANOĞLU 

Konya Şehir Hastanesi, Konya, Türkiye 

Giriş: Palyatif Bakım Merkezinde tedavi ve bakım hizmeti 
alan hastalar malnutrisyon gelişme riski yüksek olan hasta 
gruplarındandır. Malnutrisyon ile ilgili global liderlik 
girişimi (GLIM) kriterleri, küresel bir malnutrisyon tanı ve 
tarama aracı olarak görülmektedir. Çalışmamızda, palyatif 
bakım merkezinde yatan hastaların farklı ölçekler 
kullanılarak malnutrisyon durumlarının belirlenmesi ve 
altın standart kabul edilen GLIM kriterleri sonuçlarıyla 
karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Materyal – Metod: Katılımcıların nutrisyonel 
değerlendirilmeleri için GNRI, PNI, MNA-SF, NRS-2002 ve 
GLIM kriterleri, sosyodemografik özelliklerini tanımaya 
yönelik anket formu ve eşlik eden komorbiditelerin 
değerlendirilmesi için Modifiye Charlson ko-morbidite 
indexi kullanıldı.  

Bulgular: Çalışmaya 120 hasta dahil edildi. Katılımcıların 
ortalama yaşı 69.85±15.92 olup, %47.5’i kadın, %60.8‘i 
evliydi. GLIM’e göre katılımcıların %83,3 ‘üne 
malnutrisyon tanısı konuldu. Cinsiyet, medeni durum, 
bakıcının yakınlık derecesi ile malnütrisyon olup olmaması 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı 
(sırasıyla p=0.462, p=0.358, p=0.098). Malnütrisyonu olan 
hastaların yaş ve Modifiye Charlson komorbidite indexleri 
daha yüksekti (sırasıyla p=0.010,p=0.001). GNRI’a göre 
katılımcıların %72,5‘inde, PNI’ya göre %94.2‘sinde, MNA-
SF’a göre %85.2’sinde hafif, orta, ciddi düzeyde 
malnutrisyon olup; NRS-2002’e göre %84.2 ‘sinde 
malnutrisyon riski vardı. Kappa analizinde GLIM kriterleri 
ile en iyi uyum gösteren tarama aracı NRS-2002 olarak 
bulundu (kappa: 0.357, p= 0.001). GNRI, MNA-SF ve PNI 
ölçeklerinin GLIM kriterleri ile yüksek düzeyde uyum 
göstermiyordu (sırasıyla kappa:-0.214 ,p=0.014, 
kappa:0.063, p=0.202, kappa: 0.167 , p=0.025). GLIM 
kriterleri altın standart alınarak yapılan ROC analizinde ise 
GNRI, PNI, MNA-SF, NRS-2002 için eğri altında kalan 
alanlar(AUC) sırasıyla 0.797, 0.749, 0.927, 0.781 olarak 
bulundu. Buna göre MNA-SF ≤5 kesim değerinde, %85 
sensitivite, %90 spesifite, negatif prediktif değeri 54,5 ve 
pozitif prediktif değeri 97,7 bulundu.  

Sonuç: Malnutrisyon taraması için kullanılan ölçeklerin 
farklı derecelendirmeleri olduğu için her kriterde yüksek 
malnütrisyon riski diğerlerine göre kıyas edilerek uyum 
bakılmıştır. Bu nedenle kappa analizinde uyumlar düşmüş 
olabilir. Ancak ROC analizinde her bir ölçeğin AUC değeri 
istenilen düzeyde çıkmıştır. Buna göre MNA-SF diğer 
ölçeklere göre anlamlı olarak daha yüksek AUC değerine 
sahiptir ve uygun hastalarda klinik pratikte kullanılabilir.  

Anahtar Kelimeler: Palyatif bakım, malnutrisyon, GLIM 
kriterleri 

 

OP-12 
EVALUATION OF NUTRITIONAL STATUS OF PATIENTS IN 
THE PALLIATIVE CARE CENTER WITH DIFFERENT 
MALNUTRITION SCREENING METHODS 

Funda Gökgöz Durmaz,  
Muhammet Cemal Kızılarslanoğlu 

Konya City Hospital  

Introduction: Those receiving treatment and care in the 
Palliative Care Center are among the patient groups at 
high risk of developing malnutrition. Global leadership 
initiative on malnutrition (GLIM) criteria are seen as a 
global malnutrition diagnosis and screening tool. In our 
study, it was aimed to determine the malnutrition status 
of patients hospitalized in a palliative care center using 
different scales and to compare them with the results of 
the GLIM criteria, which is accepted as the gold standard. 

Materials and Methods: GNRI, PNI, MNA-SF, NRS-2002 
and GLIM criteria were used for the nutritional evaluation 
of the participants. A questionnaire to identify their 
sociodemographic characteristics, and the Modified 
Charlson co-morbidity index for the evaluation of 
accompanying comorbidities were applied. 

Results: 120 patients were included in the study. The 
mean age of the participants was 69.85±15.92 years, 
47.5% were women and 60.8% were married. According 
to GLIM, 83.3% of the participants were diagnosed with 
malnutrition. There was no statistically significant 
relationship between gender, marital status, closeness of 
caregiver and presence of malnutrition (p=0.462, 
p=0.358, p=0.098, respectively). Patients with 
malnutrition had higher age and Modified Charlson 
comorbidity indexes (p=0.010, p=0.001, respectively). 
According to GNRI, 72.5% of the participants, according to 
PNI 94.2%, according to MNA-SF 85.2% have mild, 
moderate or severe malnutrition; According to NRS-2002, 
84.2% had a risk of malnutrition. In the Kappa analysis, 
NRS-2002 was found to be the best compatible screening 
tool with the GLIM criteria (kappa: 0.357, p= 0.001). The 
GNRI, MNA-SF, and PNI scales were not in high agreement 
with the GLIM criteria (kappa:-0.214 ,p=0.014, 
kappa:0.063, p=0.202, kappa: 0.167 , p=0.025, 
respectively). In the ROC analysis performed using the 
GLIM criteria as the gold standard, the areas under the 
curve (AUC) for GNRI, PNI, MNA-SF, NRS-2002 were found 
to be 0.797, 0.749, 0.927, and 0.781, respectively. The 
cut-off value of ≤5 for MNA-SF was found to be 85% 
sensitivity, 90% specificity, negative predictive value of 
54.5 and positive predictive value of 97.7. 
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Conclusion: Since the scales used for malnutrition 
screening have different ratings, the high malnutrition 
risks of each criterion was compared to the others and the 
compliance was checked. Therefore, concordances may 
have decreased in the kappa analysis. However, in the 
ROC analysis, the AUC value of each scale was at the 
desired level. Accordingly, MNA-SF has a significantly 
higher AUC value than other scales and can be used in 
clinical practice in appropriate patients. 

Keywords: palliative care, Malnutrition, GLIM criteria 

 

Palyatif Bakım 
SS-13 
PALYATİF BAKIM HASTALARINDA BESLENMENİN BASI 
YARALARI VE MORTALİTE ÜZERİNE ETKİSİ 

İbrahim İLERİ 

Ordu Devlet Hastanesi, Palyatif Bakım Ünitesi, Ordu,  
Türkiye 

Giriş: Birçok palyatif bakım hastasının, hastalıkları 
sırasında oral alım miktarı azalmıştır. Bunun nedeni 
değişebilir, ancak fiziksel bir tıkanıklığın, 
anoreksiya/kaşeksi sendromunun, genel zayıflığın, 
bağırsak tıkanıklığının, yemek yeme isteğinin kaybının bir 
parçası olabilir veya belirli bir neden tanımlanamayabilir. 
Bu azalmış oral alımın en yaygın zamanı, hastanın daha az 
bilinçli hale geldiği ve dolayısıyla oral olarak daha az 
beslenebilir hale geldiği terminal fazdır (1). Bu çalışmanın 
amacı da palyatif bakım hastalarından beslenmenin bası 
yaraları ve mortalite üzerine etkisini araştırmaktır.  

Materyal- Metod: Çalışmaya palyatif bakım servisinde 
yatan 62 hasta dahil edildi. Her hastaya servise yattıkları 
zaman MNA- SF ve NRS-2002 ile malnutrisyon taraması 
yapıldı. Malnutrisyon riski olanlarda GLIM kriterleri ile 
malnutrisyon olup olmadığı tespit edildi. Malnutrisyonu 
olanların malnutrisyon evresi kaydedildi. Beslenme için 
hastalar parenteral beslenme ile takip edilenler ve oral, 
enteral beslenenler diye ikiye ayrıldı. Her hastanın bası 
yarası olup olmadığı, olanların ise bası yarası dereceleri 
kaydedildi. Hastalar prospektif olarak takip edildi. Palyatif 
serviste ex olanlar ve devir veya taburcu olanlar diye 
hastalar ikiye ayrıldı.  

Bulgular: Ex olan hastlarımızın %90’ ı evre 2 malnutre 
iken, devir veya taburcu olan hastalarımızın %37 si evre 2 
malnutreydi (p=0.002). Ex olan hastalarımızın %60 ‘ı 
parenteral beslenme desteği alırken bu oran devir veya 
taburcu olan hastalarımızda %14 idi (p=<0.001).  
Yapılan lojistik regresyon analizinde parental beslenme ile 
palyatif bakım mortalitesi arasında ilişki bulunmuştur (OR: 
59.5, p=0.002, CI: 4.31- 822.25). Lojistik regresyon analiz 
sonucu Tablo 1 de gösterilmiştir. 

Ayrıca evre 2 malnutrisyonu olan hastalarda bası yarası 
oranı daha yüksek bulunmuştur fakat istatistiksel fark 
saptanmamıştır.  

Sonuç: Çalışmamızda parenteral nutrisyon alan palyatif 
bakım hastalarında mortalitenin daha yüksek olduğu 
gösterilmiştir. Ayrıca evre 2 malnutrisyonu olan hastarda 
bası yarası oranı daha yüksek bulunmuş fakat istatistiksel 

fark saptanmamıştır. Hasta sayısı daha yüksek 
çalışmalarda bu fark gösterilebilir.  

Kaynaklar 
Morita T, Ichiki T, Tsunoda J, Inoue S, Chihara S. A 
prospective study on the dying process in terminally ill 
cancer patients. American Journal of Hospital Palliative 
Care 1998;15(4):217-22. 

Tablo 1 Palyatif Bakım Mortalitesi İçin Lojistik Regresyon 
Analizi 

 OR p CI 

Parenteral Nutrisyon 59.5 0.002 4.31- 822.25 

Anahtar Kelimeler: Palyatif Bakım, Beslenme, Mortalite 

 

OP-13 
EFFECT OF NUTRITION ON PRESSURE ULCERS AND 
MORTALITY IN PALLIATIVE CARE PATIENTS 

İbrahim İleri 

Ordu State Hospital, Palliative Care Unit, Ordu / Türkiye 

Introduction: Many palliative care patients have 
decreased oral intake during their illness. The cause can 
vary, but may be part of a physical blockage, 
anorexia/cachexia syndrome, general weakness, 
intestinal obstruction, loss of desire to eat, or may not 
have a specific cause identified (1). The aim of this study 
is to investigate the effect of nutrition on pressure ulcers 
and mortality in palliative care patients. 

Material- Method: 62 patients hospitalized in the 
palliative care service were included in the study. 
Malnutrition was determined by GLIM criteria in those at 
risk of malnutrition. For nutrition, the patients were 
divided into those followed by parenteral nutrition and 
those fed oral and enteral. Whether each patient had 
pressure ulcers, and the pressure ulcer degrees of those 
who did were recorded. Patients were followed up 
prospectively. In the palliative service, the patients were 
divided into those who were ex and those who were 
transferred or discharged. 
Results: While 60% of our ex patients were receiving 
parenteral nutrition support, this rate was 14% in our 
patients who were transferred or discharged (p=<0.001).  

In the logistic regression analysis, a relationship was 
found between parental nutrition and palliative care 
mortality (OR: 59.5, p=0.002, CI: 4.31- 822.25). The 
logistic regression analysis result is shown in Table 1. 

In addition, the rate of pressure ulcers was found to be 
higher in patients with stage 2 malnutrition, but no 
statistical difference was found.  

Conclusion: In our study, it was shown that mortality was 
higher in palliative care patients receiving parenteral 
nutrition.In addition, the rate of pressure ulcers was 
found to be higher in patients with stage 2 malnutrition, 
but no statistical difference was found. This difference 
can be shown in studies with a higher number of patients.  

References 
Morita T, Ichiki T, Tsunoda J, Inoue S, Chihara S. A 
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prospective study on the dying process in terminally ill 
cancer patients. American Journal of Hospital Palliative 
Care 1998;15(4):217-22. 

Table 2 Logistic Regression Analysis for Palliative Care 
Mortality 

 OR p CI 

Parenteral Nutrition 59.5 0.002 4.31- 822.25 

 

Keywords: Palliative Care, Nutrition, Mortality 

 

Palyatif Bakım 
SS-14  
PALYATİF BAKIM MERKEZİNDE YATAN HASTALARDA 
GLIM KRİTERLERİNİN PROGNOZ ÜZERİNE ETKİSİNİN 
İNCELENMESİ 

Funda GÖKGÖZ DURMAZ, Muhammet Cemal 
KIZILARSLANOĞLU 

Konya Şehir Hastanesi, Konya, Türkiye 

Giriş: Palyatif Bakım Merkezinde tedavi ve bakım hizmeti 
alan hastalar malnutrisyon gelişme riski yüksek olan hasta 
gruplarındandır. Malnutrisyon ile ilgili global liderlik 
girişimi (GLIM) kriterleri, küresel bir malnutrisyon tanı ve 
tarama aracı olarak görülmektedir. Çalışmamızda, palyatif 
bakım merkezinde yatan hastaların farklı ölçekler 
kullanılarak malnutrisyon durumlarının belirlenmesi ve 
altın standart kabul edilen GLIM kriterleri sonuçlarıyla 
karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Materyal – Metod: Katılımcıların nutrisyonel 
değerlendirilmeleri için GNRI, PNI, MNA-SF, NRS-2002 ve 
GLIM kriterleri,sosyodemografik özelliklerini tanımaya 
yönelik anket formu ve eşlik eden komorbiditelerin 
değerlendirilmesi için Modifiye Charlson ko-morbidite 
indexi kullanıldı. 

Bulgular: Çalışmaya 120 hasta dahil edildi. Katılımcıların 
ortalama yaşı 69.85±15.92 olup, %47.5’i kadın, %60.8‘i 
evliydi. GLIM’e göre katılımcıların %83,3 ‘üne 
malnutrisyon tanısı konuldu. Cinsiyet, medeni durum, 
bakıcının yakınlık derecesi ile malnütrisyon olup olmaması 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı 
(sırasıyla p=0.462, p=0.358, p=0.098). Malnütrisyonu olan 
hastaların yaş ve Modifiye Charlson komorbidite indexleri 
daha yüksekti (sırasıyla p=0.010,p=0.001). GNRI’a göre 
katılımcıların %72,5‘inde, PNI’ya göre %94.2‘sinde, MNA-
SF’a göre %85.2’sinde hafif, orta, ciddi düzeyde 
malnutrisyon olup; NRS-2002’e göre %84.2 ‘sinde 
malnutrisyon riski vardı. Kappa analizinde GLIM kriterleri 
ile en iyi uyum gösteren tarama aracı NRS-2002 olarak 
bulundu (kappa: 0.357, p= 0.001). GNRI, MNA-SF ve PNI 
ölçeklerinin GLIM kriterleri ile yüksek düzeyde uyum 
göstermiyordu (sırasıyla kappa:-0.214 ,p=0.014, 
kappa:0.063, p=0.202, kappa: 0.167 , p=0.025). GLIM 
kriterleri altın standart alınarak yapılan ROC analizinde ise 
GNRI, PNI, MNA-SF, NRS-2002 için eğri altında kalan 
alanlar (AUC) sırasıyla 0.797, 0.749, 0.927, 0.781 olarak 
bulundu. Buna göre MNA-SF ≤5 kesim değerinde, %85 

sensitivite, %90 spesifite, negatif prediktif değeri 54,5 ve 
pozitif prediktif değeri 97,7 bulundu. 

Sonuç: Malnutrisyon taraması için kullanılan ölçeklerin 
farklı derecelendirmeleri olduğu için her kriterde yüksek 
malnütrisyon riski diğerlerine göre kıyas edilerek uyum 
bakılmıştır. Bu nedenle kappa analizinde uyumlar düşmüş 
olabilir. Ancak ROC analizinde her bir ölçeğin AUC değeri 
istenilen düzeyde çıkmıştır. Buna göre MNA-SF diğer 
ölçeklere göre anlamlı olarak daha yüksek AUC değerine 
sahiptir ve uygun hastalarda klinik pratikte kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Palyatif bakım, malnutrisyon, GLIM 
kriterleri 

 

OP-14 
EVALUATION OF NUTRITIONAL STATUS OF PATIENTS IN 
THE PALLIATIVE CARE CENTER WITH DIFFERENT 
MALNUTRITION SCREENING METHODS 

Funda Gökgöz Durmaz, Muhammet Cemal 
Kızılarslanoğlu 

Konya City Hospital 

Introduction: Those receiving treatment and care in the 
Palliative Care Center are among the patient groups at 
high risk of developing malnutrition. Global leadership 
initiative on malnutrition (GLIM) criteria are seen as a 
global malnutrition diagnosis and screening tool. In our 
study, it was aimed to determine the malnutrition status 
of patients hospitalized in a palliative care center using 
different scales and to compare them with the results of 
the GLIM criteria, which is accepted as the gold standard. 

Materials and Methods: GNRI, PNI, MNA-SF, NRS-2002 
and GLIM criteria were used for the nutritional evaluation 
of the participants. A questionnaire to identify their 
sociodemographic characteristics, and the Modified 
Charlson co-morbidity index for the evaluation of 
accompanying comorbidities were applied. 

Results: 120 patients were included in the study. The 
mean age of the participants was 69.85±15.92 years, 
47.5% were women and 60.8% were married. According 
to GLIM, 83.3% of the participants were diagnosed with 
malnutrition. There was no statistically significant 
relationship between gender, marital status, closeness of 
caregiver and presence of malnutrition (p=0.462, 
p=0.358, p=0.098, respectively). Patients with 
malnutrition had higher age and Modified Charlson 
comorbidity indexes (p=0.010, p=0.001, respectively). 
According to GNRI, 72.5% of the participants, according to 
PNI 94.2%, according to MNA-SF 85.2% have mild, 
moderate or severe malnutrition; According to NRS-2002, 
84.2% had a risk of malnutrition. In the Kappa analysis, 
NRS-2002 was found to be the best compatible screening 
tool with the GLIM criteria (kappa: 0.357, p= 0.001). The 
GNRI, MNA-SF, and PNI scales were not in high agreement 
with the GLIM criteria (kappa:-0.214 ,p=0.014, 
kappa:0.063, p=0.202, kappa: 0.167 , p=0.025, 
respectively). In the ROC analysis performed using the 
GLIM criteria as the gold standard, the areas under the 
curve (AUC) for GNRI, PNI, MNA-SF, NRS-2002 were found 
to be 0.797, 0.749, 0.927, and 0.781, respectively. The cut-
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off value of ≤5 for MNA-SF was found to be 85% 
sensitivity, 90% specificity, negative predictive value of 
54.5 and positive predictive value of 97.7. 

Conclusion: Since the scales used for malnutrition 
screening have different ratings, the high malnutrition 
risks of each criterion was compared to the others and the 
compliance was checked. Therefore, concordances may 
have decreased in the kappa analysis. However, in the 
ROC analysis, the AUC value of each scale was at the 
desired level. Accordingly, MNA-SF has a significantly 
higher AUC value than other scales and can be used in 
clinical practice in appropriate patients. 

Keywords: palliative care, Malnutrition, GLIM criteria 
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Kırılganlık (Fiziksel ve Sosyal) 
SS-17 
PREVALENCE OF COGNITIVE FRAILTY AND ITS 
ASSOCIATION WITH ADVERSE HEALTH OUTCOMES IN 
OLDER ADULTS 

Tuba SOYSAL, Sibel AKIN, Tuğra ÖZER, Firuzan FIRAT 
ÖZER, Bilge Müge GÖKÇEKUYU, Nurdan ŞENTÜRK  
DURMUŞ 

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri, Türkiye 

Giriş: Kognitif kırılganlık (KK), fiziksel kırılganlık ve hafif 
kognitif bozukluğun (HKB) birlikte bulunmasıdır. Bu 
çalışmanın amacı, KK'nin prevalansı ve ilişkili sağlık 
sonuçlarını araştırmaktır. 

Materyal-Metod: 60 yaş ve üzeri 1134 kişiyi içeren 
kesitsel bir çalışma yaptık. HKB'yi saptamak için Mini 
Mental Durum Muayenesi (MMSE skoru=20-26) 
kullanıldı. Kırılganlık Fried kriterleri ile tespit edildi ve 3-5 
puan alanlar kırılgan olarak kabul edildi. Kırılganlık ve 
HKB’si olan hastalar KK kabul edildi. Günlük yaşam 
aktiviteleri (GYA) ve enstrümantal GYA (EGYA) sırasıyla 
Katz ve Lawton İndeksi ile değerlendirildi. Depresyon 
Geriatrik Depresyon Ölçeği (GDÖ) ile değerlendirildi. 
Beslenme durumunu değerlendirmek için Mini 
Nütrisyonel Değerlendirme anketi (MNA) uygulandı. 

Bulgular: Hastaların çoğu sağlam (%68,4), %21,3'ünde 
HKB; %7,7'sinde fiziksel kırılganlık tespit edildi ve KK 
prevalansı %3,1’di. Kesitsel analizde, düşme, disabilite, 
malnütrisyon ve KK arasında anlamlı derecede ilişki 
olduğu saptandı. Bunun aksine, depresyon ve KK arasında 
anlamlı bir ilişki bulunmadı. 

Sonuç: Kognitif kırılganlık, tek başına fiziksel kırılganlık 
veya hafif kognitif bozukluktan daha çok, çeşitli olumsuz 
sağlık sonuçlarıyla ilişkilidir. Gelecekte bu konuda 
yapılacak çalışmalarla KK'nin önemi daha iyi anlaşılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kognitif Kırılganlık, Fiziksel Kırılganlık, 
Hafif Kognitif Bozukluk, Yaşlı Bireyler 
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PREVALENCE OF COGNITIVE FRAILTY AND ITS 
ASSOCIATION WITH ADVERSE HEALTH OUTCOMES IN 
OLDERADULTS 

Tuba Soysal1, Sibel Akın1, Tuğra Özer2, Firuzan Fırat 
Özer1, Bilge Müge Gökçekuyu1, Nurdan Şentürk Durmuş1 

1Erciyes University Faculty of Medicine, Department of 
Internal Medicine, Division of Geriatrics, Kayseri, 38090, 
Turkey 
2Erciyes University Faculty of Medicine, Department of 
Clinical Nutrition, Institute of Health Sciences,Kayseri, 
38090, Turkey 

Background: Cognitive frailty (CF) is defined as the 
presence of physical frailty and mild cognitive impairment 
(MCI), in the absence of dementia. The aims of this study 
were to investigate the prevalence and associated health 
outcomes of CF. 

Material-Method: We conducted a cross-sectional study 
involving 1134 subjects aged 60 years and older. Mini-
mental State Examination (MMSE, score=20-26) was used 
to identify the MCI. Frailty was defined by using Fried’s 
criteria (as frail, score=3- 5) and MCI patients with frailty 
were accepted as cognitively frail. The activities of daily 
living (ADL) instrumental ADL (IADL) and were evaluated 
with the Katz and The Lawton Index, respectively. 
Depression was evaluated with the Geriatric Depression 
Scale (GDS). The Mini Nutritional Assessment (MNA) was 
applied to assess the nutritional status. 

Results: Most of the patients were detected as robust 
(68.4%), 21.3% had mild cognitive impairment; 7.7% had 
physical frailty and the prevalence of cognitive frailty was 
3.1%. Cross-sectional analysis has shown that falls, 
disability in ADL and IADL and malnutrition was 
significantly associated with the CF. Conversely we have 
not found significant association between depression and 
the CF.  

Conclusion: Cognitive frailty is mostly associated with 
various negative health outcomes than physical frailty or 
cognitive impairment alone. The importance of CF will be 
better understood with the future studies that highlight 
the relation between adverse outcomes and CF. 

Keywords: Cognitive Frailty, Physical Frailty, Mild 
Cognitive Impairment, Older adults 
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Giriş: Kırılganlık dinamik bir süreçtir. Hastaneye yatış 
öncesi, taburculuk sırasındaki ve taburculuk sonrası 
takibindeki kırılganlık durumu hastanın yönetiminde 
önem teşkil etmektedir. Çalışmanın amacı hastane 
yatışının kırılganlık durumunu nasıl etkilediğini görmek ve 
bunun sağlık sonuçlarına etkilerini değerlendirmektir. 

Materyal-Metod: Bir yıllık sürede bir üniversite hastanesi 
iç hastalıkları yataklı servislerine yatan 65 yaş ve üstü, 
çalışmaya dahil olmayı kabul eden ve servise yatışı 
öncesinde yoğun bakım yatışı olmayan hastalarla 
yapılmıştır. Kırılganlık durumu tek bir geriatri hekimi 
tarafından yatışının ilk 24 saati içinde, taburculuk öncesi 
24 saat içinde ve taburculuk sonrası 3. ayda klinik 
kırılganlık skalası kullanılarak değerlendirilmiştir. Üçüncü 
ay değerlendirmesi pandemi nedeni ile telefon görüşmesi 
ile yapılmıştır. 

Bulgular: İç Hastalıkları yataklı servislerine yatan 229 
hastadan 166’sı çalışmaya dahil edilmiştir. Ortanca yaş 
73,0 (68,0-79,0) iken 95 (%57,2) kadın katılımcı vardı. 
Bazalde 96 (%57,8), taburculukta 79 (%50,6), 3. Ayda 68 
(%47,2) hasta kırılgandı. Ölüm oranı hastane yatışı 
sırasında hastaların %6,0’sı (n=10), taburculuk sonrası ise 
%7,2’si (n=12) idi. Taburculuk sonrası 3 ay içinde tekrar 
hastaneye yatan hasta sayısı ise 58’di (%37,2). Bazale göre 
taburculukta 12 (%7,7) hasta kırılgan durumdan kırılgan 
olmayan duruma geçerken 4 (%2,6) hasta ise kırılgan 
duruma geçti . Bazale göre 3. ayda 18 (%12,5) hasta 
kırılgan durumdan kırılgan olmayan duruma geçerken 7 
(%4,9) hasta ise kırılgan duruma geçti . Tek değişkenli 
analizde acil servisten yatmış olma ve kırılganlıkla yaşama 
hastane yatışında mortaliteyi (sırasıyla p=0,03, p=0,04); 
hastanede yatış süresi ve kırılganlıkla yaşama tekrar 
hastaneye yatışı (sırasıyla p=0,004, p=0,004) 
etkilemekteydi. Regresyon analizi sonucunda tekrar 
hastaneye yatışı taburculukta kırılganlıkla yaşama (OR: 
2,58, %95 CI: 1,51-6,20, p=0,01) ve düşük eğitim düzeyi 
(OR: 2,57, %95 CI: 1,21-5,42, p=0,01) arttırmaktaydı. 

Sonuç: İç hastalıkları yataklı servislerinde yatan yaşlı 
yetişkin hastalarda hastane yatışı kırılganlık üzerinde 
olumlu etkiler göstermekle birlikte asıl etki taburculuk 
sonrası izlemde daha anlamlı olarak görülmektedir. 
Taburculuktaki kırılganlık düzeyi tekrar hastane yatış riski 
için kılavuzluk etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kırılganlık, hospitalizasyon, iç 
hastalıkları 

 

OP-21 
HOW DOES HOSPITALIZATION AFFECT THE FRAILTY 
STATUS OF GERIATRIC PATIENTS? A PROSPECTIVE 
STUDY FROM INTERNAL MEDICINE WARDS OF A 
UNIVERSITY HOSPITAL 

Serdar Ceylan, Merve Güner Oytun, Arzu Okyar Baş, 
Cafer Balcı, Meltem Gülhan Halil, Mustafa Cankurtaran, 
Burcu Balam Doğu 

Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of 
Internal Medicine, Division of Geriatrics 

Introduction: Frailty is a dynamic process. Frailty at 
baseline, discharge, and post-discharge are important in 
the management of patients. The aim of this study is to 
see how hospitalization affects frailty and to evaluate its 
effects on health outcomes. 

Material-Method: This study was conducted with 
patients aged 65 years and over who were hospitalized in 
the internal medicine wards (IMW) of a university hospital 
for one year period, who agreed to be included in the 
study and who were not admitted to the intensive care 
unit prior to their admission to the IMW. Frailty status was 
evaluated by a single geriatrician using the clinical frailty 
scale within the first 24 hours of hospitalization, within 24 
hours before discharge, and at 3rd month after discharge. 
The third-month evaluation was made by phone call due 
to the pandemic.  

Results: One hundred sixty-six patients hospitalized in 
IMW were included in the study. While the median age 
was 73.0 (68.0-79.0), there were 95 (57.2%) female 
participants. 96 (57.8%) of patients at baseline, 79 
(50.6%) at discharge, and 68 (47.9%) at 3rd month were 
frail. 6.0% (n=10) of the patients died during 
hospitalization and 7.2% (n=12) after discharge. The 
number of patients who were re-hospitalized within 3 
months was 58 (37.2%). According to baseline, 12 (7.7%) 
patients changed from frail to non-frail at discharge, while 
4 (2.6%) patients became frail. According to baseline, 18 
(12.5%) patients changed from frail to non-frail at 3 
months, while 7 (4.9%) patients turned frail. In univariate 
analysis, while hospitalization from the emergency 
department and living with frailty were associated with 
in-hospital mortality (p=0.03, p=0.04, respectively); 
length of hospital stay and living with frailty were 
associated with re-hospitalization (p=0.004, p=0.004, 
respectively). As a result of the regression analysis, living 
with frailty at discharge and low education level increased 
re-hospitalization (OR: 2.58, 95% CI 1.51-6.20, p=0.01 & 
OR: 2.57, 95% CI 1.21-5.42, p=0.01, respectively). 

Conclusion: Hospitalization may have positive effects on 
frailty in older adult patients hospitalized in IMWs, the 
main effect is seen to be more significant in the post-
discharge follow-up. The frailty status at discharge can be 
a predictor for rehospitalization. 

Keywords: Frailty, hospitalization, internal medicine 

 

Kırılganlık (Fiziksel ve Sosyal) 
SS-22 
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Büşra YÜRÜMEZ KORKMAZ1, Mürsel KARADAVUT1,  
Volkan ATMIŞ1, Yavuz METİN2, Sinan ARI1, Funda ÖZALP 
ATEŞ3, Emine GEMCİ1, Seher YİĞİT1, Melih Gaffar  
GÖZÜKARA4, Ceren KAPLANKIRAN1, Çağlar  
COŞARDERELİOĞLU1, Ahmet YALÇIN1, Sevgi ARAS1,  
Murat VARLI1 

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı, 
Ankara, Türkiye 



 

 
 108 14-18 Eylül 2022, İzmir 

2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim 
Dalı, Ankara, Türkiye 

3Manisa Celal Bayar Üniversitesi Biyoistatistik Ana Bilim 
Dalı, Manisa, Türkiye 
4Ankara Sincan Toplum Sağlığı Merkezi, Ankara, Türkiye 

Giriş: Kırılganlık, stres faktörlerine karşı savunmasız ve 
olumsuz klinik olaylar için artmış riske sahip olan yaşlıları 
etkilemektedir. Farklı kırılganlık tanımlamaları bu 
sendromun farklı yönlerine odaklanmaktadır. Son 
zamanlarda, ultrason yaşlılarda kas kütlesi ve kalitesini 
değerlendiren bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Bu 
nedenle, yaşlılarda iskelet kasının ultrason parametreleri 
ve kırılganlık arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Bu 
çalışmanın amacı, kırılganlık durumu ile rektus femoris 
(RF) kasının ultrason ölçümleri arasındaki ilişkinin 
değerlendirilmesidir. 

Materyal-Metod: Bu kesitsel çalışma 65 yaş ve üzerindeki 
301 katılımcıyı içermekteydi. Katılımcılara kapsamlı 
geriatrik değerlendirme yapıldı ve kırılganlık FRAIL anketi 
ile değerlendirildi. RF kasının kalınlığı, kesitsel alanı, 
fasikül uzunluğu, sertliği, pennasyon açısı ve ekojenitesi 
ultrason ile ölçüldü ve değerlendirildi. Kırılganlığın 
potansiyel risk faktörlerinin öngörülebilmesi için çok 
değişkenli lojistik regresyon analizi kullanıldı. Ultrason 
parametrelerinin kırılganlık tahmini için doğruluğu ROC 
analizi ile değerlendirildi. 

Bulgular: Tüm katılımcılar arasındaki sağlam, kırılganlık 
öncesi ve kırılgan katılımcıların oranı sırasıyla %33,9, 
%41,5 ve %24,6 idi. Kırılganlık öncesi ve kırılgan 
katılımcılarda RF’in kas kalınlığı (p=0,002), kesitsel yüzey 
alanı (p=0,009) ve fasikül uzunluğu (p=0,043) sağlam 
katılımcılara göre anlamlı olarak düşüktü. Pennasyon 
açısı, en düşük kırılgan grupta olmak üzere, tüm gruplar 
arasında anlamlı olarak farklıydı (p<0,001). Çok değişkenli 
lojistik regresyon analizine göre vücut kitle indeksi 
(OR=1,06, p=0,028), hemoglobin düzeyi (OR=0,77, 
p=0,010) ve RF’in pennasyon açısı (OR=0,83, 95% Cl, 0,70-
0,97, p=0,019) kırılganlık için bağımsız risk faktörleri 
olarak bulundu. ROC analizine göre pennasyon açısı ve 
kırılganlık arasında tatmin edici bir uyum vardı 
(AUC=0,692). Kırılganlığı predikte eden pennasyon açısı 
kesim değeri 10,65 dereceydi ve bu değer kırılganlığı 
saptamada yüksek duyarlılık (%83,8) göstermekteydi. 

Sonuç: Bu çalışma, kırılganlık ile RF kasının ultrason ile 
ölçülen pek çok parametresi arasındaki ilişkiyi aynı anda 
değerlendiren ilk çalışmadır. RF kasının ultrasonografik 
ölçümleri, özellikle de pennasyon açısı, toplumda yaşayan 
yaşlılarda kırılganlığı öngörebilir. Pennasyon açısı, 
kırılganlığı saptamadaki duyarlılığının yüksek olması 
nedeniyle kırılganlık taramasında kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: rektus femoris, kas, kırılgan, kalınlık, 
pennasyon açısı 
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A NEW POSSIBLE MARKER: CAN PENNATION ANGLE 
DEFINED BY ULTRASOUND PREDICT THE FRAILTY? 
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Emine Gemci1, Seher Yigit1, Melih Gaffar Gozukara4, 
Ceren  
Kaplankiran1, Caglar Cosarderelioglu1, Ahmet Yalcin1, 
Sevgi Aras1, Murat Varli1 
1Ankara University Faculty of Medicine, Department of 
Internal Medicine, Division of Geriatrics, Ankara, Turkey 

2Ankara University Faculty of Medicine, Department of 
Radiology, Ankara, Turkey 
3Manisa Celal Bayar University Faculty of Medicine, 
Department of Biostatistics, Manisa, Turkey 

4Ankara Sincan Public Health Center, Ankara, Turkey 

Introduction: Frailty indicates elderly people, who are 
vulnerable to stressors and at increased risk of adverse 
clinical events. Different frailty definitions focus on 
different aspects of the syndrome. Recently, ultrasound 
have been emerged as an alternative method to assess 
muscle mass and quality in elderly people. The relation 
between ultrasonographic parameters of skeletal muscle 
and frailty among elderly people is scarcely investigated. 
The aim of the current study is to investigate the 
relationship between the frailty status and the 
ultrasonographic measurements of rectus femoris (RF) 
muscle. 

Materials and Methods: This cross-sectional study 
included 301 participants who were aged 65 years and 
over. Comprehensive geriatric assessments were 
performed, and the frailty was assessed by FRAIL 
questionnaire. The thickness, cross-sectional area, 
fascicle length, stiffness, pennation angle and 
echogenicity of RF muscle were evaluated and measured 
by ultrasound. Multivariable logistic regression model 
was used to predict potential risk factors for frailty. The 
accuracy of ultrasound parameters in predicting the 
frailty were evaluated by ROC analysis. 

Findings: Of all 301 participants, the ratios of robust, pre-
frail and frail participants were 33.9%, 41.5%, and 24.6%, 
respectively. Pre-frail and frail participants had 
significantly lower thickness (p=0.002), cross-sectional 
area (p=0.009), and fascicle length (p=0.043) of RF 
compared to robust participants. Pennation angle was 
significantly different among 3 groups (p<0.001) and 
lowest in the frail group. The multivariate logistic 
regression analysis showed that, body mass index 
(OR=1.06, p=0.028), haemoglobin level (OR=0.77, 
p=0.010), and pennation angle of RF (OR=0.83, 95% Cl, 
0.70-0.97, p=0.019) were independent predictors of 
frailty. Results of ROC analysis demonstrated a 
satisfactory agreement between the pennation angle and 
frailty (AUC=0.692). The optimal cut-off value of 
pennation angle to predict frailty was 10.65 degree, which 
showed a high (83.8%) sensitivity. 

Conclusion: It was the first study that evaluated the 
relationship between frailty and multiple ultrasound 
parameters of RF muscle at the same time. 
Ultrasonographic measurements of RF, especially the 
pennation angle may predict the frailty in community-
dwelling elderly people. Pennation angle may be used to 
screen frailty due to its high sensitivity. 
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YAŞLI KALP YETERSİZLİĞİ HASTALARINDA 
BASİTLEŞTİRİLMİŞ FRIED KIRILGANLIK SLALASI İLE 
DEĞERLENDİRİELEN KIRILGANLIK İLE KISA DÖNEM 
SAĞKALIM İLİŞKİSİ 

Ekrem Bilal KARAAYVAZ1, Celalettin KÜÇÜK2,  
Gülistan BAHAT3, Mustafa ALTINKAYNAK2, Alpay  
MEDETALIBEYOGLU2, Mehmet Akif KARAN3 
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji 
Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye 

2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıklar 
Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye 
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Dalı, İstanbul, Türkiye 

Giriş: Kırılganlık geriatri pratiğinde tanımlanan azalmış 
rezerv ile karakterize klinik bir sendromdur. Kırılganlık 
kardiyovasküler hastalıklarda prognozla yakından ilişkili 
olabilir. Bu çalışmada kalp yetersizliği olan yaşlı 
hastalarda, yakın zamanda Türk bilim insanları tarafından 
geliştirilmiş Basitleştirilmiş Fried Kırılganlık Skalası ile 
değerlendirilen kırılganlık ile kısa dönem sağ kalım ilişkisi 
prospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Metod: Çalışmaya hastaneye yatan veya polikliniklere 
başvuran 65 yaş ve üzerindeki hastalardan ardı sıra seçilen 
101 kalp yetersizliği olgusu alınmıştır. Olguların 
demografik özellikleri, düşme öyküsü, bilinen kronik 
hastalıkları, ilaç kullanımları sorgulanmış; antropometrik 
özellikleri, el kavrama kuvvetleri (Jamar el dinamometrisi 
ile), kas kütleleri (BIA ile), kognitif durumları (Mini-Cog ve 
saat çizme testleri ile), nütrisyonel durumları (MNA-SF 
ile), yaşam kaliteleri (EQ5D ile); komorbiditeleri (Charlson 
komorbidite skoru ile), yürüme ve dengeleri (Tinetti 
yürüme ve denge skorları ile) belirlenmiştir. Kırılganlık 
değerlendirmesi için Basitleştirilmiş Fried Kırılganlık 
Skalası kullanılmıştır. Mutlak kas kütlesi, beden kütle 
indeksi değeri ile ayarlanmış ve düşük vs normal kas 
kütlesi eşik değerleri için ve kas kuvveti eşik değerleri için 
Türk popülasyonunda tespit edilmiş eşik değerler 
kullanılmıştır. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 101 hastanın 48’i kadın, 
53’ü erkek ve ortalama yaşları 75,8±7.6 yıldı. Hastaların 
%63,4’ü (n=64) kırılgan idi; %25,7’inde (n=26) 
malnütrisyon mevcuttu ve %74,7’sinin (n=75) kas kuvveti 
azalmıştı. İskelet kası kütlesi indeksine (SMMI) göre kas 
kütlesi hastaların %34,1’ünde (n=82) düşüktü. EGSWOP2 
kriterlerine göre %18,8 (n=19 )hastada konfirme 
sarkopeni mevcuttu. Hastalardan 25‘inde (%24,8) son bir 
yıl içinde en az bir kez düşme öyküsü mevcuttu. Olgular 
median 99. günde değerlendirildi (min-max: 6-647 gün) ve 
136 ± 100 gün izlendi. Bu süre içinde 10 olgu vefat etmiş 
olup vefat edenlerin tamamı kırılgandı. Vefat edenler ile 
sağ kalanlar karşılaştırıldığında cinsiyet açısından 
aralarında fark yoktu (p=0,869). Sağkalım bağımlı 
değişken, yaş, cinsiyet, VKİ, el kavrama kuvveti, sarkopeni 

varlığı, Tinnetti yürüme ve denge skorları, Charlson 
komorbidite skoru, NT-Pro BNP düzeyi, MNA-SF ve Mini-
Cog skorlarının bağımsız değişken alınarak yapılan lojistik 
regresyon analizi modelinde kırılganlığın sağkalımı anlamlı 
olarak etkileyen tek faktör olduğu görüldü (OR= 0,019; 
%95 GA: 0,001-0,579; p=0,023). Kaplan-Meier sağkalım 
analizinde kırılganlığın mortaliteyi artırdığı saptandı 
(p=0,010). 

Sonuç: Basitleştirilmiş Fried kırılganlık ölçeği ile belirlenen 
fiziksel kırılganlığın yaşlı kalp yetersizliği hastalarında kısa 
dönemde mortalite ile yakından ilişkili olduğu 
gözükmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kırılganlık, Kalp Yetmezliği, Sağ kalım 
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RELATIONSHIP BETWEEN SHORT TERM SURVIVAL AND 
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Introduction: Frailty is a clinical syndrome characterized 
with decreased reserve in geriatric practice. Frailty can be 
closely related with prognosis in cardiovascular diseases. 
In this study, it was aimed to prospectively evaluate the 
relationship between short term survival and frailty 
evaluated with Simplified Fried Frailty Score, which is 
newly developed by Turkish science people, in elderly 
patients with heart failure. 

Methods: 101 consecutive heart failure cases selected 
from patients aged 65 or above who were hospitilized or 
admitted to out-patient clinics were included in the study. 
Demographic properties, history of falling, known chronic 
diseases, drug history were taken; antropometric 
properties, hand-grip strenghts (with Jamar hand 
dynamometry), muscular masses (with BIA), cognitive 
states (with Mini-Cog and clock drawing tests), nutritional 
states (with MNA-SF), life quality (with EQ5D), 
comorbidities (with Charlson comorbidity score), walking 
and balance (with Tinetti walking and balance score) were 
determined. To frailty assessment Simplified Fried Frailty 
Score was used. Absolute muscular mass was adjusted 
with body mass index (BMI) and threshold values 
determined from Turkish population were used for low vs 
normal muscular mass threshold and muscle strenght 
thresholds. 

Results: Of 101 patients who were included to the study, 
48 was female, 53 was male, and their mean age was 75,8 
± 7.6 years. % 63,4 (n: 64) of patients were frail, %25.7 (n: 
26) had malnutrition, and %74,7 (n: 75) had muscular 
weakness. According to skeletal muscular mass index 
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(SMMI) %34,1 (n: 82) of patients’ muscular mass was 
decreased. % 18,8 (n: 19) had confirmed sarcopenia in 
accordance with EGSWOP2 criteria. % 24,8 (n: 25) of 
patients had history of falling at least once in the last year. 
The cases were determined at the median 99 th day (min-
max: 6-647 day)and were monitored 136 ± 100 days. In 
this process 10 cases were deceased, and all were frail. 
When deceased and survived compared, there was no 
difference regarding the gender (p=0,869). In logistic 
regression analysis model which takes survival dependent 
variable, age, gender, BMI, hand grip strength, having 
sarcopenia, Tinetti walking and balance scores, Charlson 
comorbidity score, NT-pro BNP level, MNA-SF and Mini-
Cog scores as a independent variable; frailty was the only 
factor that significantly effects survival (OR= 0,019; %95 
GA: 0,001-0,579; p=0,023). In Kaplan-Meier survival 
analysis frailty increases the mortality (p=0,010, Fig 1).  

Conclusion: The results show that physical frailty 
determined with Simplified Fried Frailty Score is closely 
associated with short-term mortality in elderly heart 
failure patients. 

Keywords: Frailty, Heart Failure, Survival 
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İLERİ YAŞIN İLERİ BAKIM PLANLARI VE TIBBİ ÖN 
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Giriş: Dünyada birçok kişi her yıl kendi isteklerine 
uymayan bir bakımı alırken ölmektedir. Oysa her bireyin 
kendi geleceğini belirleme hakkı vardır. Bu hakkın sağlığa 
yansıması, yapılan tıbbi müdahale ve tedavilere verilen 
onamdır. Hastaların bir tıbbi ön direktif (TÖD) hazırlayarak 
istedikleri yaşam sonu bakımını seçmelerine izin vermek, 
özerkliklerini en üst düzeye çıkarır. Çalışmanın amacı Ege 
3. Yaş Üniversitesi’ne (U3A) devam eden öğrencilerin 
TÖD, İleri bakım planları (İBP) ve sağlık vekili belirlemeye 
ilişkin düşünceleri ve ilişkili etmenlerin belirlenmesidir. 

Materyal ve Method: Çalışma tanımlayıcı tiptedir. 
Çalışmanın değişkenleri sosyodemografik değişkenler ve 
TÖD'e ilişkin düşüncelerdir. TÖD’e ilişkin düşünceler; İBP 
veya TÖD’leri daha önce duyma, TÖD’lerin önem düzeyi, 
TÖD vermek isteme ve TÖD veya İBP hazırlamayı 
düşünmeye ilişkin sorular ile belirlenmiştir. Veri Ege 
U3A’nın 175 öğrencisinden yüz yüze toplanmış, yüzde 
dağılımları ve ortalama±standart sapmaları ile 
sunulmuştur. Etik kurul onayı Ege Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu’ndan 
alınmıştır. 

Bulgular: Çalışma grubunun ortalama yaşı 69,0±5,0 (60-
88)’dır. Katılımcıların %77,1’i kadın, %49,7’si evli, %62,3’ü 
lisans mezunu, %44,6’sı yalnız yaşamaktadır. 
Katılımcıların %50,3’ü İBP veya TÖD’leri daha önce 
duymuştur. Yaşam sonu bakıma ilişkin hastanın beklenti 
ve isteğini içeren TÖD’ler için %63,4’ü “oldukça 
önemlidir”, %25,1’i “biraz önemlidir” ve %10,9’u “önemli 
değildir” şeklinde yanıt vermiştir. 
%53,1’i TÖD vermek, %70,3’ü ise bir sağlık vekili 
belirlemek istemektedir. Sağlık vekili olarak %52,1 
çocuklar, %33,6 eş tercih edilmiştir. %56,6’sı ülkemizde 
uygulanıyor olması halinde yazılı bir TÖD veya İBP 
hazırlamayı düşünmektedir.  
Sonuç: Çalışmanın sonuçlarına göre ülkemizde 
uygulanıyor olması halinde TÖD ve İBP hazırlama ve kendi 
karar veremediği döneme ilişkin adına karar verecek bir 
sağlık vekili belirleme isteği yüksektir. Ancak 1998 yılında 
yayımlanmış olan Hasta Hakları Yönetmeliği ile bireye 
tedaviyi seçme ve reddetme hakkı verilmiş olmasına 
rağmen halihazırda ülkemizde TÖD’lerin uygulanmasına 
yönelik bir düzenleme mevcut değildir. TÖD’lerin 
kullanılabilmesi için toplum, politika yapıcılar, hukukçular 
ve sağlık çalışanları arasında TÖD’lere yönelik tartışmalar 
teşvik edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Tıbbi Ön Direktif, İleri Bakım Planları, 
Sağlık Vekili, Yaşam Sonu Bakımı 

OP-24 
THOUGHTS AND ATTITUDES OF ELDERLY PEOPLE UPON 
ADVANCE DIRECTIVE AND ADVANCE CARE PLANNING 

Nurgül Kocakoç1, Hatice Şimşek2, S. Fehmi Akçiçek3,  
Sevnaz Şahin3 

1Ege University Institute of Health Sciences, Izmir, Turkey,  

2Dokuz Eylül University Department of Healthcare, Izmir, 
Turkey,  
3Ege University, Faculty of Medicine, Department of 
Internal Medicine, Division of Geriatrics, Izmir, Turkey 

Introduction: Many people around the world die as they 
are getting treatment that is not following their demands 
every year, whereas every individual has the right to 
determine one’s future. Reflection of this right on health 
is getting informed consent for medical interventions and 
treatments. 
Letting patients choose the end-of-life care they want by 
preparing an advance directive (AD) moves up their 
autonomy to the next level. The aim of the study is to 
determine the thoughts and related factors of the 
students attending Ege 3rd Age University (U3A) about 
AD, advance care planning (ACP) and determining a 
health care surrogate. 

Material and Method: The study is of descriptive type. 
The variables of the study were sociodemographic 
variables 
and opinions about AD. Thoughts on AD were determined 
by questions about hearing the ACP or AD before, the 
importance of the AD, wanting to give AD, and thinking 
about preparing a AD or ACP. Data were collected face-
to-face from 175 students of Ege U3A and presented with 
their percentage distributions and mean±standard 
deviations. Ethics committee approval was received from 
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Ege University Health Sciences Scientific Research and 
Publication Ethics Committee. 

Results: The mean age of the study group was 69.0±5.0 
(60-88). 77.1% of the participants are women, 49.7% are 
married, 62.3% of participants have bachelor’s degrees, 
44.6% live alone. 

50.3% of participants have heard of AD or ACP before. 
63.4% of participants find AD which consists of 
expectations and requests of patients upon end-of-life 
care “quite important” while 25.1% find it “a little 
important” and 10.9% find it “not important”. 

53.1% of participants answered, “yes to “Do you want to 
give AD?”. 70.3% of participants want to designate a 
health care surrogate. The ratio of designated health care 
surrogate being their children is 52.1% and the ratio of 
preferring health care surrogates as their spouse is 33.6%. 
56.6% are thinking about preparing an AD or an ACP in 
case of they are implemented in our country. 

Conclusion: According to the results of this study, in the 
case of implementation in our country demands of AD 
and ACP and the designation of a health care surrogate 
who will make decisions when the patient cannot decide 
for one’s self is high. Even though the Regulations of 
Patient Rights, promulgated in 1998, conferred rights to 
individuals to choose and reject treatment, there is no 
regulation about the implementation of ADs present in 
our country right now. To implement AD discussions 
about it must be encouraged between society, politicians, 
legists, and health care workers. 

Keywords: Advance Directive, Advance Care Planning, 
Health Care Surrogate, End-of-life Care 

 

Sarkopeni 
SS-25 
FARKLI İSKELET KASI KÜTLESİ İNDEKSLERİNİN 
BİRBİRLERİYLE VE EL KAVRAMA KUVVETİ İLE 
KORELASYONU 

Emine AŞCI CİVELEK1, Cihan KILIÇ2, Mehmet Akif 
KARAN2, Gülistan BAHAT2 
1İstanbul Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı, İstanbul,  
Türkiye 

2İstanbul Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı, İstanbul,  
Türkiye 

Amaç: Malnütrisyon ve sarkopeni yaşlılarda sık görülen ve 
yaşlılık döneminde görülen dizabilite, kırılganlık ve 
mortalitenin başta gelen sebeplerinden olan geriatrik 
sendromlardır. Her iki geriatrik sendrom tanısında da 
iskelet kası kütlesinin ölçümü ve düşük olup olmadığının 
saptanması gerekmektedir. İskelet kası kütlesi (skeletal 
muscle mass, SMM) değeri kg olarak ölçüldükten sonra, 
bireyin vücut yapısı/boyutuna göre ayarlanarak iskelet 
kası kütlesi indeksi değeri (skeletal muscle mass index, 
SMMI) ve takiben normal sınırlarda olup olmadığı 
değerlendirilmelidir. Literatürde SMMI hesabında en sık 
kullanılan 3 yöntem boy2, kilo ve beden kütle indeksi (BKİ) 
ile yapılan ayarlamalardır (sırasıyla [SMM(kg)/ boy2 (m2)]; 
[SMM(kg)/ kilo(kg)]; [SMM(kg)/ BKİ (kg/m2)]). Bu 

çalışmada amacımız her 3 SMMI değerinin birbirleriyle ve 
el kavrama kuvveti ile korelasyonunu araştırmaktır. 

Metod: Çalışmaya Temmuz 2012 – Temmuz 2022 tarihleri 
arasında üniversitemiz geriatri polikliniğinde 
değerlendirilen ve eş zamanlı kas kütlesi ve el kavrama 
kuvveti (handgrip strength, HGS) ölçümü yapılan hastalar 
dahil edildi. Kas kütlesi sabah aç karna, biyoelektrik 
impedans analiz cihazı(TANİTA), el kavrama kuvveti 
hidrolik el dinamometresi ile değerlendirildi. Sarkopeni ile 
ilgili tüm parametrelerde ulusal eşik değerler kullanıldı. El 
kavrama kuvveti için eşik değer alternatif olarak 
EWGSOP2 (İngiltere) eşik değerleri (27/16 kg) da 
kullanıldı. Korelasyon katsayısı (r): <0.3; ihmal edilebilir; r: 
0,3-0,5; zayıf, r: 0,5-0,7;orta, r: >0,7;güçlü korelasyon 
olarak kabul edildi. 

Bulgular: Çalışmaya 1791 olgu dahil edildi. Yaş ortalaması 
75,1±6,5 (65-99) idi. 1213 (%67,7) olgu kadın, 578 (%32,3) 
erkek idi. Çalışma popülasyonunun cinsiyete göre 
SMMI(boy2), SMMI(kilo), SMMI(BKİ) ve HGS değerleri 
Tablo 1’de verilmiştir. Türkiye eşik değerleri 
kullanıldığında, düşük kas kütlesi prevalansları 
SMMI(boy2) ile %2,3, SMMI(kilo) ile %45,8, SMMI(BKİ) ile 
%64,5 idi. Düşük HGS prevelansları Türkiye eşik değerleri 
(E35/K20 kg) ile %38,6, EWGSOP2 (İngiltere) eşik değerleri 
(E27/K16) ile %12,1 idi. SMMI değerleri arasında en güçlü 
korelasyon SMMI(BKİ) ve SMMMI(kilo) arasında bulundu 
(r=0.857, p<0.001). SMMI(boy2)’nin SMMI(kilo) ve SMMI 
(BKİ) ile ilişkisi saptanamadı. Her üç SMMI parametresi de 
HGS ile anlamlı ilişkili idi (p<0.001, hepsi için). HGS ile en 
kuvvetli ilişkili SMMI parametresi SMMI(BMI) idi (r=0.584, 
p<0.001). HGS ve SMMI (kilo) ve SMMI(boy2) ilişkisi 
(sırasıyla r=0.302, r=0.284) ihmal edilebilir düzeydeydi. 

Sonuç: SMMI(BKİ) ile SMMMI(kilo) arasında güçlü 
düzeyde korelasyon saptanmış iken SMMI(boy2)’nin diğer 
SMMI parametreleri ile korelasyonu bulunmamıştır. Kasın 
fonksiyonel parametresi olan HGS ile en ilişkili SMMI, 
iskelet kası kütlesinin BKİ ile yapılan ayarlaması 
[SMMI(BKİ)] saptanmıştır. SMMI(boy2) ile tespit edilen 
düşük kas kütlesi ihmal edilebilir sıklıktadır ve kas kütlesi 
düşüklüğünü tayininde elverişsiz görünmektedir. 
Çalışmamız iskelet kas kütlesi indeksi tayininde ve takiben 
malnütrisyon ve sarkopeni değerlendirmesinde en uygun 
SMMI parametresinin SMMI(BKİ) olduğunu 
düşündürmektedir. 

Tablo1: Yaşlılarda sarkopeni hesaplama formüllerinin 
ortalama değerleri 

 SMMI_bki SMMI_boy² SMMI_kilo handgrip 

Toplam 
(n=1791) 

0,86±0,18 10,33±1,22 0,35±0,04 25,5±8,4 

Erkek 
(n=578) 

1,08±0,13 10,8±1,15 0,39±0,03 33,7±7,9 

Kadın 
(n=1213) 0,76±0,09 10,07±1,17 0,33±0,03 21,6±5,2 

 

Anahtar Kelimeler: sarkopeni, smmı, el kavrama kuvveti 
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CORRELATION OF DIFFERENT SKELETAL MUSCLE MASS 
INDEXES WITH EACH OTHER AND HAND GRIP 
STRENGTH 

Emine Aşcı Civelek,Cihan Kılıç, Mehmet Akif Karan, 
Gülistan Bahat 

Istanbul Medical School,Department of Internal 
Medicine, Division of Geriatrics 

Introduction: Malnutrition and sarcopenia are geriatric 
syndromes that are common in older adults and 
associated with increased rates of disability, frailty and 
mortality. In diagnosis of both geriatric syndromes, 
skeletal muscle mass should be measured and 
determined whether it is low. After measuring the 
skeletal muscle mass (SMM) in kg, the skeletal muscle 
mass index (SMMI) should be determined according to 
the body structure/size of the individual, and then it 
should be evaluated whether it is within the normal limits. 
The most commonly used methods in SMMI calculation 
are the adjustments made with height2, weight and body 
mass index (BMI) ([SMM(kg)/height2 (m2)]; 
[SMM(kg)/weight(kg)]; [SMM(kg)/ BMI (kg/m2), 
respectively]. In this study, our aim is to investigate the 
correlation of all 3 SMMI values with each other and with 
hand grip strength. 

Methods: We included outpatients evaluated in the 
geriatrics outpatient clinic of a university between July 
2012- July 2022 with muscle mass and handgrip strength 
(HGS) measurement. Muscle mass was evaluated with 
bio-electrical impedance analysis (TANITA BC532) in the 
morning after fasting and handgrip strength with JAMAR 
brand hydraulic hand dynamometer. National cut-off 
values were used for all parameters related to sarcopenia. 
EWGSOP2 (UK) cut-off values (males, 27/ females, 16 kg) 
were used as alternative cut-offs for handgrip strength. 
Correlation coefficient (r): <0.3; negligible; r: 0.3-0.5; 
weak, r: 0.5-0.7; moderate, r: >0.7 were accepted as 
strong correlation. 

Results: We included 1791 patients. The mean (SD) age 
was 75.1±6.5 (min-max: 65-99). The SMMI(height2), 
SMMI(weight), SMMI(BMI) and HGS values of the study 
population according to gender are given in Table 1. The 
prevalence of low muscle mass was 2.3% with SMMI 
(height2), 45.8% with SMMI (weight), and 64.5% with 
SMMI (BMI). Low HGS prevalences were 38.6% with 
Turkish cut-offs (35/ 20 kg) and 12.1% with EWGSOP2 
(England) cut-offs (27//16 kg). The best correlation 
between SMMI values was found between SMMI(BMI) 
and SMMMI(weight) which was a strong correlation 
(r=0.857, p<0.001). No relationship was found between 
SMMI(height2) and SMMI(weight) or SMMI(height2) and 
SMMI(BMI). All three SMMI parameters were significantly 
associated with HGS (p<0.001, for all). The most strongly 
associated SMMI parameter with HGS was SMMI(BMI) 
(r=0.584, p<0.001). The relationships between HGS and 
SMMI (weight) and SMMI (height2) were negligible 
(r=0.302, r=0.284; respectively). 

Conclusions: There was a strong correlation between 
SMMI(BMI) and SMMMI(weight), while SMMI(height2) 
was not correlated with other SMMI parameters. The 
most related SMMI with HGS, which is the functional 

parameter of the muscle, was the adjustment of skeletal 
muscle mass with BMI [SMMI(BMI)]. Low muscle mass 
detected by SMMI(height2) had a negligible frequency 
and seems unsuitable for determining low muscle mass. 
Our study suggests that SMMI (BMI) is the most 
appropriate SMMI parameter in the determination of 
skeletal muscle mass index and subsequently in the 
evaluation of malnutrition and sarcopenia. 

Table_1: The mean values of the sarcopenia calculation 
formulas in older adults 

 SMMI_bmi SMMI_height² SMMI_weight handgrip 

Total 
(n=1791) 0,86±0,18 10,33±1,22 0,35±0,04 25,5±8,4 

Male 
(n=578) 

1,08±0,13 10,8±1,15 0,39±0,03 33,7±7,9 

Female 
(n=1213) 0,76±0,09 10,07±1,17 0,33±0,03 21,6±5,2 

 

Keywords: sarcopenia, smmı, HAND GRIP STRENGTH 
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ÜST EKSTREMİTE SEGMENTAL BİYOELEKTRİKSEL  
EMPEDANS ANALİZLERİNİN EL KAVRAMA KUVVETİ İLE 
KORELASYONUNUN İNCELENMESİ 

Serdar CEYLAN, Merve GÜNER OYTUN,  

Arzu OKYAR BAŞ, Yelda ÖZTÜRK, Meltem KOCA, Burcu 
Balam DOĞU, Meltem Gülhan HALİL, Mustafa 
CANKURTARAN, Cafer BALCI 

Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye 

Giriş: Sarkopeni tanısında kullanılan yöntemlerden biri 
olan biyoelektrilsel empedans analizi (BIA) ölçümlerinde 
gövdenin empedans ölçümünün sadece ufak bir kısmını 
oluşturduğu, ekstemite ölçümlerinin daha fazla önem arz 
ettiği öne sürülmektedir. Bu çalışma sarkopeni tespitinde 
temel testlerden biri olan el kavrama kuvveti (EKK) ile üst 
ekstremite segmental BİA ölçümleri arasındaki ilişkiyi 
araştırmayı amaçlamaktadır. 

Materyal Metod: Bir üniversite hastanesi geriatri 
polikliniğine başvuran hastalarla gerçekleştirilmiştir. Tüm 
vücut BIA ölçümleri için elektrotlar hastanın sağ el ve 
ayağın proksimal ve distaline ikişer adet yerleştirilerek 
yapılmıştır. Üst ekstemite segmental BIA ölçümleri için 
elektrotlar prominentia laryngea ve sternum üzerine ve 
de sağ elin proksimal ve distaline yerleştirilmiştir. Vücut 
kütle indeksi 30 kg/m2 ve üzeri olanlar obez olarak kabul 
edilmiştir. 

Bulgular: Çalışmada 153 katılımcı bulunmaktadır. Ortanca 
yaş 71.0 (IQR: 67.0-76.0) iken hastaların %66.7’si (n=102) 
kadındı. Hastaların 79’u (51.6%) obezdi. El kavrama 
kuvveti ortalaması kadınlar için 18.3±4.6 kg, erkekler için 
29.0±7.4 kg idi. Tüm vücut yağ yüzdesi ortalaması 
36.6±9.8, yağsız vücut kütlesi indeksi (FFMI) ortalaması 
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18.9±3.2 kg/m2 idi. Üst ekstremite yağ yüzdesi ortalaması 
25.9±13.4, FFMI ortalaması 22.1±4.4 kg/m2 idi. Tüm 
vücut ve üst ekstremite FFMI değerleri obez olanlarda 
obez olmayanlara göre daha yüksekti (sırasıyla 20.2±2.5 
kg/m2 vs 17.5±3.3 kg/m2, p<0.001; 23.5±4.2 kg/m2 vs 
20.6±4.2 kg/m2, p<0.001). El kavrama kuvveti ile 
korelasyonlar incelendiğinde obez olmayan hastalarda 
tüm vücut ve üst ekstremite FFMI değerleri ile korelasyon 
saptanmıştır (sırasıyla, r= 0.41, p<0.001; r= 0.33, p:0.004). 
Obez olanlarda tüm vücut FFMI ile EKK arasında 
korelasyon bulunurken üst ekstremite FFMI ile EKK 
arasında korelasyon saptanmamıştır (sırasıyla r= 0.32, 
p<0.001; r= 0.09, p= 0.42). 

Sonuç: Üst ekstremite segmental BIA ölçümleri obez yaşlı 
yetişkin hastalarda EKK ile korelasyon göstermemektedir. 
Obez hastalarda segmental BIA kullanımına dair soru 
işaretlerini arttıran bu sonuçları geliştirebilmek için bu 
konuda daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Segmental, El kavrama kuvveti,  
Obezite 
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INVESTIGATION OF CORRELATION OF UPPER 
EXTREMITY SEGMENTAL BIOELECTRICAL IMPEDANCE 
ANALYSIS WITH HANDGRIP STRENGTH 

Serdar Ceylan1, Merve Guner Oytun1,  
Arzu Okyar Bas1, Yelda Ozturk1, Meltem Koca1,  
Burcu Balam Dogu1, Meltem Gulhan Halil1,  
Mustafa Cankurtaran1, Cafer Balci1 

1Hacettepe University Faculty of Medicine, Division of 
Geriatrics, Department of Internal Medicine 

Introduction: In bioelectrical impedance analysis (BIA) 
measurements, which is one of the methods used in the 
diagnosis of sarcopenia, it is suggested that the trunk 
constitutes only a small part of the impedance 
measurement, and extremity measurements are more 
important. The present study aims to investigate the 
relationship between handgrip strength (HGS), one of the 
basic tests in the detection of sarcopenia, and upper 
extremity segmental BIA measurements. 

Material and Method: It was carried out with patients 
who applied to the geriatrics outpatient clinic of a 
university hospital. Electrodes for whole-body BIA 
measurements were made by placing two electrodes 
proximal and distal to the patient's right hand and foot. 
For upper extremity segmental BIA measurements, 
electrodes were placed on prominentia laryngea and 
sternum and proximal and distal to the right hand. Those 
with a body mass index of 30 kg/m2 and above were 
considered obese. 

Results: There are 153 participants in the study. The 
median age was 71.0 (IQR: 67.0-76.0), while 66.7% 
(n=102) of the patients were female. Seventy-nine 
(51.6%) of the patients were obese. The mean HGS was 

18.3±4.6 kg for females and 29.0±7.4 kg for males. The 
mean whole-body fat percentage was 36.6±9.8, and the 
mean fat-free mass index (FFMI) was 18.9±3.2 kg/m2. The 
mean upper extremity fat percentage was 25.9±13.4, and 
the mean FFMI was 22.1±4.4 kg/m2. Whole-body and 
upper extremity FFMI values were higher in obese 
compared to non-obese (20.2±2.5 kg/m2 vs 17.5±3.3 
kg/m2, p<0.001; 23.5±4.2 kg/m2 vs 20.6±4.2 kg/m2, p< 
0.001). Correlations was found between whole body and 
upper extremity FFMI values and HGS in non-obese 
patients (r= 0.41, p<0.001; r= 0.33, p:0.004, respectively). 
While there was a correlation between whole-body FFMI 
and HGS in obese subjects, no correlation was found 
between upper extremity FFMI and HGS (r= 0.32, 
p<0.001; r= 0.09, p= 0.42, respectively). 

Conclusion: Upper extremity segmental BIA 
measurements do not correlate with HGS in obese older 
adult patients. More studies are needed to test these 
results, which raise the question marks about the use of 
segmental BIA in obese patients. 

Keywords: Segmental, Handgrip strength, Obesity 

 

 

 

Sık Görülen Geriatrik Sendromlara Pratik Yaklaşım (Ağrı, Uyku, 
Delirium) 
SS-27 
HASTANEYE YATIRILAN 65 YAŞ VE ÜZERİ BİREYLERDE 
MİNİ NÜTRİSYONEL DEĞERLENDİRME TESTİ ESPEN 
ÖNERİSİ OLAN ‘’OZMOLARİTE HESAPLANMASINA 
DAYALI DEHİDRATASYON’’ VARLIĞINI GÖSTEREBİLİR 
Mİ? 

Kaan İLTER, Neslihan KAYAHAN SATIŞ, İlker TAŞÇI 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi 
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye 

Giriş: Dehidratasyon, yaşlılarda önemli bir sıvı-elektrolit 
bozukluğudur ve hızlı şekilde tanı konmadığında yüksek 
mortalite oranı ile ilişkilidir. Beslenme bozukluğu 
olanlarda sıvı alımında azalma beklenen bir durumdur. 
Bununla birlikte, rutin kullanımda olan beslenme 
ölçeklerinin azalmış sıvı alımına bağlı dehidratasyon 
durumunu tahmin etme başarısı bilinmemektedir. Bu 
araştırmanın amacı yaşlı yatan hastalarda Mini 
Nütrisyonel Değerlendirme Testi-Kısa Versiyon (MNDT-
KV) beslenme ölçeğinin serum ozmolaritesi ve 
dehidratasyon ile ilişkisini incelenmektir. 

Materyal-Metod: Tek merkezli, retrospektif tasarımla 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği’nde 2016-2020 yılları 
arasında yatarak tedavi gören 65 yaş ve üzeri hastaların 
kayıtları incelendi. MNDT-KV toplam skoru ve alt 
bölümlerin puanları kaydedildi. Serum ozmolaritesi 
Khajuria-Krahn formülü ile hesaplandı. Basit korelasyon, 
çoklu regresyon ve lojistik regresyon yöntemleri ile 
MNDT-KV puanı ile ozmolarite ilişkisi, beslenme eksikliği 
kategorileri ile ozmolarite ve dehidratasyon ilişkisi 
incelendi. Dehidratasyon durumunu öngörebilen eşik 
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MNDT-KV puanlarının duyarlılık ve özgünlüğü ROC analizi 
ile araştırıldı. 

Bulgular: Toplam 412 hasta araştırmaya dahil edildi (yaş 
ortalaması: 78,4±7,6 yıl, kadın: %50). En sık eşlik eden 
hastalıklar hipertansiyon (%73,3), anemi (%48,8) ve 
diyabetes mellitus (%46,4) idi. Azalmış sıvı alımına bağlı 
dehidratasyon oranı %37,5’ti. MNDT-KV toplam puanına 
göre hastaların % 34,2’sinde normal beslenme durumu, % 
32,8’inde malnütrisyon riski, %33’ünde malnütrisyon 
mevcuttu. Çoklu regresyonda serum ozmolaritesi yaş ve 
MNDT-KV ile ters yönlü korelasyon, kronik böbrek 
hastalığı tanısı ve demans tanısı doğrusal ilişki gösterdi. 
Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde MNDT-KV 
toplam skoru ile azalmış sıvı alımına bağlı dehidratasyon 
varlığı arasında bağımsız ilişki bulundu (OR:0,885; %95 
GA: 0,815-0,961; p=0,004). Normal nütrisyonel durum 
(MNDT-KV skoru >11) daha düşük dehidratasyon olasılığı 
ile de ilişkili bulundu, ancak istatistiksel anlamlılık 
sınırdaydı (OO: 0,557, %95 GA: 0,305-1,020, p=0,058). 

Sonuç: Bu araştırmada yaşlı yatan hastaların üçte 
ikisinden fazlasında malnütrisyon riski veya mutlak 
malnütrisyon bulundu. Benzer şekilde hastaların üçte 
birinden fazlasında azalmış sıvı alımına bağlı 
dehidratasyon tespit edildi. MNDT-KV beslenme ölçeği ile 
serum ozmolaritesi arasında doğrusal ve bağımsız ilişki 
bulundu. Bununla birlikte, MNDT-KV ile yapılan 
nütrisyonel durum sınıflamalarının dehidratasyonu 
tahmin etmedeki etkinliği net olarak gösterilemedi. 

Anahtar Kelimeler: Dehidratasyon, Ozmolarite, 
Nütrisyonel Değerlendirme 

 

Sık Görülen Geriatrik Sendromlara Pratik Yaklaşım (Ağrı, Uyku, 
Delirium) 
SS-28 
İDİYOPATİK PARKİNSON HASTALIĞINDA DİSFAJİ 
DEĞERLENDİRMESİ VE KIRILGANLIK, MALNUTRİSYON, 
SARKOPENİ VE HAYAT KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ 

Serdar ÖZKÖK1, Zeynep TÜFEKÇİOĞLU2, Serkan  
BENGİSU3, Başar BİLGİÇ4, Haşmet HANAĞASI4, Gülistan 
BAHAT1 

1Geriatri Bilim Dalı, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul 
Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 
2Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp 
Fakültesi, İstanbul, Türkiye 

3Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi, İstinye Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 

4Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Bilim Dalı, 
Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul 
Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 

Giriş: Çalışmamızda ayaktan başvuran İdiyopatik Parkison 
Hastalığı (İPH) tanısı almış hastalarda i. Farklı tarama-
değerlendirme yöntemleri ile disfaji prevalansının 
belirlenmesini; ii. İPH hastalarında kırılganlık, 
malnutrisyon, sarkopeni ve düşük hayat kalitesi sıklığının 
belirlenmesini; iii. Disfajinin bahsedilen parametreler ile 
ilişkini değerlendirmeyi amaçlamaktayız. 

Materyal-Metod: Çalışma Ocak 2020-Ocak 2022 tarihleri 
arasında Hareket Bozuklukları polikliniğine başvuran ve 
İPH tanısı alan 18 yaş ve üzeri katılımcılar dahil edildi. 
Disfaji tek soruluk basit değerlendirme yolu (Katı ve/veya 
sıvı gıdaları yutarken güçlük çekiyor musunuz?) ve Yeme 
Değerlendirme Aracı-10 (EAT-10) ile, objektif olarak ise 
Gugging Yutma Tarama Testi (GUSS) ile değerlendirildi. 
Kırılganlık, malnutrisyon, sarkopeni riski ve hayat kalitesi 
sırasıyla FRAIL ölçeği, Mini-Nutrisyonel Değerlendirme-
Kısa Form (MNA-SF), SARC-F ve EQ-5D-3L ile 
değerlendirildi. Tek ve çok değişkenli analizler ile disfaji ile 
anlamlı ilişkili faktörler belirlendi. Disfaji değerlendirme 
ölçekleri arasındaki korelasyon Spearman analizi ile 
değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmadaki 112 hastadan %69’u (77) erkekti. 
Ortalama yaş 62±12.2 idi. Disfaji prevalansı tek soruluk 
değerlendirme ve EAT-10 ile sırasıyla %27.0 ve %31.5 
iken, GUSS ile %26.1’di. Hastaların %41.1’i kırılganlık 
öncesi evrede, %30.4’ü kırılgandı; %24.5’inde 
malnutrisyon riski ve %10’unda malnütrisyon; 
%35.4’ünde ise artmış sarkopeni riski vardı. EQ5D3L 
median skoru 8, EQ5D3L VAS median değeri ise %69’du. 
GUSS skorları ile tek soruluk değerlendirme ve EAT-10 
arasında zayıf-anlamlı korelasyon gözlendi (r=-0.388 ve 
0.430; p<0.001). Objektif disfaji ile hastalığın motor 
şiddeti, süresi, kırılganlık ve hayat kalitesi arasında anlamlı 
ilişki saptandı (p=0.03, 0.02, 0.008 ve <0.001). Çok 
değişkenli analizlerde kırılganlık, hastalığın süresi ve 
motor şiddeti bağımsız değişkenler olarak belirlendiğinde, 
kırılganlığın objektif disfaji riskini sekiz kat arttırdığı tespit 
edildi [OR (% 95 GA)=8.0 (1.2-52.8)]. Bunlara eklenen yaş 
ve ilaç sayısı ile oluşturulan ikinci modelde yine yalnızca 
kırılganlığın disfaji ile bağımsız ilişkili olduğu görüldü [OR 
(% 95 GA=15.8 (1.5-168.3)]. 

Sonuç: Çalışma sonuçları, kırılganlığın disfaji ile bağımsız 
ilişkili risk faktörü olabileceğini göstermektedir. Bu 
bağlamda, İPH hastalarının takibinde disfaji mutlaka 
sorgulanmalı ve değerlendirmesi atlanmamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: disfaji, kırılganlık, malnutrisyon, 
Parkinson hastalığı, sarkopeni 

 

OP-28 
ASSESSMENT OF DYSPHAGIA IN IDIOPATHIC 
PARKINSON’S DISEASE AND IDENTIFYING ITS 
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SARCOPENIA AND QUALITY OF LIFE 
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Introduction: In this study, we aimed to assess dysphagia 
with different methods; screen frailty, malnutrition, 
sarcopenia and reduced quality of life (QoL) and study the 
association of dysphagia with these parameters in 
patients with Idiopathic Parkinson's disease (IPH). 

Methods: We conducted the study between January 
2020-January 2022. We included participants older than 
18 years having IPD diagnosis. We assessed dysphagia via 
asking whether individuals having difficulty in swallowing 
food/drinks, Eating Assessment Tool-10 (EAT-10) and 
Gugging Swallowing Screen (GUSS). We screened for 
frailty via FRAIL scale, malnutrition via Mini Nutritional 
Assessment-Short Form, sarcopenia via SARC-F and QoL 
via EQ-5D-3L tests. Factors significantly associated with 
dysphagia were determined by univariate and 
multivariate analyses. Correlation between dysphagia 
assessment methods was evaluated by Spearman 
analysis. 

Results: Study group consisted of 112 individuals, 77 
(69%) were male. Mean age was 62.0±12.2. According to 
subjective dysphagia assessment, EAT-10 and GUSS; 
dysphagia prevalences were 27, 31.5 and 26.1%, 
respectively. There was a weak, but significant 
relationship between GUSS scores & subjective dysphagia 
and EAT-10 scores (r=-0.388 and -0430, respectively; 
p<0.001). Objective dysphagia (via GUSS) demonstrated a 
significant relationship with motor severity of the disease, 
duration of the disease, frailty and QoL (p=0.03, 0.02, 
0.008, and <0.001; respectively). According to Model 1, 
frailty increased the risk of dysphagia eight times, 
adjusted for duration of the disease and motor severity 
[OR (95%CI)=8.0 (1.2-52.8)]. Similarly, model 2 revealed 
that frailty was the only independently associated factor 
with objective dysphagia; adjusted for age, number of 
drugs, duration of the disease and motor severity [OR 
(95%CI)=15.8 (1.5-168.3)]. 

Conclusion: Our results revealed that physical frailty 
might be a significant risk factor for dysphagia. Therefore, 
we suggest that frailty assessment should be routinely 
performed in units where IPH patients are followed. 

Keywords: frailty, malnutrition, dysphagia, sarcopenia, 
Parkinson's disease 

 

Sık Görülen Geriatrik Sendromlara Pratik Yaklaşım (Ağrı, Uyku, 
Delirium) 
SS-29 
90 YAŞ VE ÜZERİ BİREYLERDE GERİATRİK SENDROM VE 
MORTALİTE ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÜÇ YILLIK 
RETROSPEKTİF LONGİTUDİNAL ÇALIŞMA 

Betül Gülsüm YAVUZ VEİZİ, Mehmet İlkin NAHARCI 

SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara,  
Türkiye 

Giriş: Geriatrik sendromların 90 yaş ve üzeri kişilerde 
mortaliteyi nasıl etkilediğine dair sınırlı kanıt vardır. Bu 
nedenle, bu çalışmayı bu yaş grubundaki geriatrik 
sendromlar ile ölüm riski arasındaki ilişkileri boylamsal 
olarak incelemek için tasarladık. 

Materyal-Metod: Bu çalışmaya, Kasım 2016 ile Ocak 2019 
tarihleri arasında üçüncü basamak bir geriatri 
polikliniğinde kapsamlı geriatrik değerlendirme yapılan 90 
yaş ve üzeri katılımcılar dahil edildi. Demografik özellikler, 
kronik hastalıklar ve geriatrik sendromlar ve geriatrik 
sendrom sayıları kaydedildi. Katılımcılar rutin olarak 
ayaktan takip edildi. Mortalite durumu 3 yıl sonunda 
değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmaya 235 yaşlı yetişkin (ortalama yaş 93.2 
yıl, %71.1 kadın) dahil edildi. 3 yılda ölüm oranı %66.8 idi. 
Ölenlerde depresyon, uyku bozukluğu, demans, 
malnütrisyon ve deliryum sıklığı daha yüksekti (sırasıyla 
p= 0.035, p=0.067, p=0.002, p=0.001 ve p=0.012). Ayrıca 
geriatrik sendrom sayısı bu grupta anlamlı olarak yüksek 
bulundu (p < 0,001). Her bir geriatrik sendromun yaşam 
beklentisi üzerindeki etkileri ayrı ayrı incelendiğinde, 
polifarmasi, demans, malnütrisyon ve demans önemli 
derecede olumsuz faktörler olarak bulundu (sırasıyla, 
p=0.046, p=0.003, p=0.001, p<0.001). Geriatrik 
sendromların mortalite riski üzerindeki kümülatif etkisi 
incelendiğinde, yetersiz beslenme ve deliryum varlığı 
artmış risk ile ilişkilendirildi [HR(95% Cl), p; 1.664(1.147-
2.414), p=0.007; 2.116(1.219-3.672), p=0.008; sırasıyla]. 
Ortak değişkenler için düzeltme yapıldıktan sonra demans 
ve deliryum ölüm riskini artırdı [HR(%95 Cl), p; 
1.591(1.012-2.500), p=0.044; 1.778(1.010-3.128), 
p=0.046; sırasıyla]. Katılımcılarda geriatrik sendrom sayısı 
arttıkça hem düzeltilmemiş hem de düzeltilmiş 
analizlerde ölüm riski arttığı saptandı [HR(95% Cl), p; 
1.195(1.086-1.314), p<0.001; 1.191(1.082-1.311), 
p<0.001; sırasıyla]. 

Sonuç: Giderek toplam nüfuski oranı artan bu kırılgan 
grupta; başta malnütrisyon, deliryum ve demans olmak 
üzere geriatrik sendromların erken teşhisi ve tedavisi 
yaşam beklentisini olumlu yönde etkileyebilir. 

Anahtar Kelimeler: Geriatrik sendromlar, Mortalite, Çok 
yaşlı bireyler 

 

OP-29 
ASSOCIATION BETWEEN GERIATRIC SYNDROME AND 
MORTALITY IN ADULTS AGED 90 YEARS AND OLDER: 
THREE YEARS RETROSPECTIVE LONGITUDINAL STUDY 

Betül Gülsüm YAVUZ VEİZİ, Mehmet İlkin NAHARCI 

Gulhane Faculty of Medicine & Gulhane Training and 
Research Hospital University of Health Sciences Division 
of Geriatrics Ankara/Türkiye  

Objectivity: There is limited evidence on how geriatric 
syndromes affect mortality in people aged 90 years and 
older. Therefore, we designed this study to longitudinally 
examine the relationships between geriatric syndromes 
and mortality risk in this age group. 

Method: This study included participants aged 90 years 
and older who underwent a comprehensive geriatric 
assessment at a tertiary geriatric outpatient clinic 
between November 2016 and January 2019. 
Demographic characteristics, chronic diseases and 
geriatric syndromes and count of geriatric syndromes 
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were recorded. Participants were followed up routinely as 
outpatients. The mortality status was assessed at 3 years. 

Results: The study included 235 older adults (mean age 
93.2 years, 71.1% women). The mortality rate at 3 years 
was 66.8%. The frequency of depression, sleep 
disturbance, dementia, malnutrition, and delirium were 
higher in participants who died (p= 0.035, p=0.067, 
p=0.002, p=0.001, and p=0.012, respectively). In addition, 
the number of geriatric syndromes was found to be 
significantly higher in this group (p < 0.001). When the 
effects of each geriatric syndrome on life expectancy 
were examined separately, polypharmacy, dementia, 
malnutrition, and dementia were found to be significantly 
unfavorable factors (p=0.046, p=0.003, p=0.001, p < 
0.001; respectively). When examining the cumulative 
impact of geriatric syndromes on mortality risk, the 
presence of malnutrition and delirium was associated 
with increased risk [HR(95% Cl), p; 1.664(1.147-2.414), 
p=0.007; 2.116(1.219-3.672), p=0.008; respectively]. 
After adjusting for covariates, dementia and delirium 
increased the risk of death [HR(95% Cl), p; 1.591(1.012-
2.500), p=0.044; 1.778(1.010-3.128), p=0.046; 
respectively]. As the number of geriatric syndrome 
participants increased, the risk of death increased in both 
the unadjusted and adjusted analyzes [HR(95% Cl), p; 
1.195(1.086-1.314), p<0.001; 1.191(1.082-1.311), 
p<0.001; respectively]. 

Conclusion: Early identification and treatment of geriatric 
syndromes, especially malnutrition, delirium, and 
dementia, in this vulnerable individuals may have a 
positive impact on life expectancy.  

Keywords: Geriatric Sydromes, Mortality, Oldest old  
people 

 

İleri Yaşta Sık Görülen Hastalıkların Tedavisi (DM, Tiroid, 
Osteoporoz) 
SS-30 
İNSULİN TEDAVİSİ ALTINDAKİ GERİATRİK HASTALARDA 
SANDALYE VE KRONOMETRE İLE HİPOGLİSEMİYİ  
ÖNGÖREBİLİR MİYİZ? 

Didem KARADUMAN, İrfan KARAHAN, Cansu ATBAŞ, 
Merve HAFIZOĞLU, Zeynep ŞAHİNER, Yasemin POLAT, 
Burcu Balam DOĞU, Mustafa CANKURTARAN, Meltem 
Gülhan HALİL, Cafer BALCI 

Hacettepe Üniversitesi/Geriatri BD, ANKARA, Türkiye 

Giriş: Hipoglisemi; insülin veya sektetagog kullanan 
diyabetik, yaşlı hastalarda yaygın görülen, morbidite ve 
mortaliteye yol açan önemli bir komplikasyondur (1,2). Bu 
çalışmanın amacı amacı insülin tedavisi gören geriatrik 
hastalarda Zamanlı Kalk ve Yürü Testi (ZKYT) ve 5 Defa 
Otur Kalk Testi (5DOKT) ile hipoglisemi riskini tahmin 
etmektir.  

Materyal-Metod: Bu kesitsel çalışmaya Hacettepe 
Üniversitesi geriatri polikliniğine ayaktan başvuran, 
insülin kullanan, diyabetik, altmış sekiz tane geriatrik 
hasta dahil edildi. Hiçbir hastada kronik karaciğer 
hastalığı, kronik böbrek yetmezliği, metastatik malignite, 
kronik alkolizm, adrenal yetmezlik öyküsü, sekretagog 
kullanımı, enteral veya parenteral beslenme yoktu. Tüm 

hastalara kapsamlı geriatrik değerlendirme yapıldı. Tüm 
ilaçlar, demografik veriler, ek hastalıklar, hipoglisemi 
farkındalığı, diyabetik vasküler komplikasyonlar ve 
diyabet süresi kaydedildi. Hipoglisemi, son 3 ay içinde 
evde glukometre takibi ile kan glukozu veya hastanede 
açlık plazma glukozunun ≤70 mg/dl olması olarak 
tanımlandı. Hipoglisemik grup, hipoglisemik olmayan 
grup ile ZKYT ve 5DOKT ile fiziksel aktivite açısından 
karşılaştırıldı.  

Bulgular: Hipoglisemik grup prevalansı %56 (n=38), 
hipoglisemik olmayan grup prevalansı %44 (n=30) idi. 
Ortalama yaş (min-maks); hipoglisemik olan ve olmayan 
grupta sırayla 73 (65-84) ve 70 (65-83) idi (p=0.43). Kadın 
cinsiyet oranı hipoglisemik olan ve olmayan grupta sırayla 
% 60 (n=23) ve % 50 (n=15) idi (p=0.46). İnsülin tedavisi 
altındaki geriatrik hastalarda hipoglisemiyi öngörmek için 
eşik değerler; ZKYT için >11.05 saniye (sensitivite 
0.81/spesifite 0.67/AUC 0.73, p<0.001) ve 5DOKT için 
>15.05 saniye (sensitivite 0.84/specifite 0.70/AUC 0.74, 
p<0.001) olarak bulundu.  

Sonuç: Bu kısa çalışma; hipogliseminin, ZKYT ve 5DOKT 
ölçümlerinde yavaşlama ile ilişkili olabileceğini 
göstermiştir. Ayrıca ölçümlerin analizine göre bu testlerin, 
insülin tedavisi altındaki geriatrik hastalarda hipoglisemi 
riskini öngörmede yardımcı ve kolay testler olarak 
uygulanabileceğine dikkat çekmektedir. Hipoglisemi ve 
fiziksel performans arasındaki ilişkiyi netleştirmek için 
daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. 

Referanslar: 
1. Just KS, Tittel SR, Bollheimer C, Naudolf M, Laubner K, 
Zimny S, et al. Hypoglycemia in Older Adults: Time Trends 
and Treatment Differences in Patients Aged ≥75 Years 
WithType 2 Diabetes. J Am Med Dir Assoc. 2021; 
22(9):1898-1905.e1. 
 2.Chow L, Seaquist ER. How Significant Is Severe 
Hypoglycemia in Older Adults With Diabetes? Diabetes 
Care. 2020;43(3):512-514. 

Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus, yaşlı erişkin, 
hipoglisemi, otur kalk testi, zamanlı kalk ve yürü testi 

 

OP-30 
CAN WE PREDICT HYPOGLYCEMIA WITH A CHAIR AND A 
STOPWATCH FOR OLDER ADULTS UNDER INSULIN 
THERAPY? 

Didem Karaduman٫ İrfan Karahan, Cansu Atbaş, Merve 
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Doğu, Mustafa Cankurtaran, Meltem Gülhan Halil,  
Cafer Balcı 

Department of Internal Medicine, Division of Geriatric 
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Ankara, Turkey 

Background & Aims: Hypoglycemia is a significant 
complication of diabetes mellitus, which is frequently 
seen in older patients receiving insulin or secretagogue 
therapy and causes morbidity and mortality (1,2).The aim 
of this study is to predict the risk of hypoglycemia in older 
adults under insulin therapy with Timed Up and Go (TUG) 
and 5 Times Sit-to-Stand Test (5XSST).  
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Methods: Sixty-eight older diabetic patients using insulin 
admitted to geriatric outpatient clinic were enrolled in 
this cross-sectional study. None of the patients had 
chronic liver disease, chronic renal failure, metastatic 
malignancy, chronic alcoholism, history of adrenal 
insufficiency, secretagogue use, enteral or parenteral 
nutrition. All patients underwent comprehensive geriatric 
assesment. All medications, demographic data, 
comorbidities, hypoglycemia awareness, diabetic 
vascular complications and diabetes mellitus duration 
were recorded. Hypoglycemia was defined as blood 
glucose with home glucometer monitoring in three 
months or fasting plasma glucose in hospital as ≤70 
mg/dl. The hypoglycemic group was compared with the 
non-hypoglycemic group in terms of physical activity with 
TUG and 5XSST.  

Results: The prevalence of the hypoglycemic and the non-
hypoglycemic group were 56% (n=38) and 44% (n=30), 
respectively. The mean (min-max) age of the 
hypoglycemic group and the non-hypoglycemic group 
were 73 (65-84) and 70 (65-83), respectively (p=0.43). The 
rate of female gender was in the hypoglycemic group and 
the non-hypoglycemic group were 60.5% (n=23) and 50% 
(n=15), respectively (p=0.46). The cut-off values to predict 
hypoglycemia in older adults under insulin therapy 
determined for TUG and 5XSST were >11.05 
seconds(sensitivity 0.81/specificity 0.67/AUC 0.73, 
p<0.001) and >15.05 seconds (sensitivity 0.84/specificity 
0.70/AUC 0.74, p<0.001), respectively.  

Conclusions: This brief study showed that hypoglycemia 
may be associated with slowdown in TUG and 5XSST test. 
TUG and 5XSST can easily help predict the occurrence of 
hypoglycemia in older adults under insulin therapy. 
Further investigations are needed to clarify the 
relationship between hypoglycemia and physical 
performance.  
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OSTEOPOROZ TEDAVİSİ İÇİN VERİLEN ZOLEDRONİK ASİT 
İNFÜZYONU KOGNİSYONU OLUMSUZ ETKİLİYOR MU? 

Berşan ÖZCAN, Serdar CEYLAN, Münevver ÖZCAN, Cafer 
BALCI, Meltem Gülhan HALİL, Mustafa CANKURTARAN, 
Burcu Balam DOĞU 

Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye 

Giriş: Zoledronik asit (ZA) yaşlı bireylerde osteoporoz 
tedavisinde sık kullanılan tedavi seçeneklerinden biridir. 
Zoledronik asidin kognisyon üzerindeki etkilerine dair 
çelişkili yayınlar bulunmaktadır (1, 2). Çalışmada, 
osteoporoz nedeni ile uygulanan ZA tedavisinin kognisyon 
üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Materyal-Metod: Retrospektif olarak gerçekleştirilen bu 
çalışmaya, bir üniversite hastanesi geriatri polikliğine 
başvuran, ≥65 yaş ve osteporoz tanısı nedeni ile ilk kez ZA 
tedavisi uygulanan hastalar dahil edilmiştir. Demans tanılı 
hastalar değerlendirmeye alınmamıştır ve hastaların 
kognitif durumları Mini-Mental Durum Testi ile 
değerlendirilmiştir. Mini-Mental Durum Testi ilk doz 
uygulanmadan önce ve ikinci doz uygulanmadan önce 
olmak üzere iki kez yapılmıştır. İkinci test ile birinci test 
arasında en az 11 ay, en fazla ise 18 ay bulunmaktadır. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 71 hastanın ortalama yaşı 
74.5±5.5 yıl iken 58’i (%81.7) kadındı. Ortalama takip 
süresi 14.2±2.3 aydı. Hastaların %33.8’i (n=24) okuryazar 
değildi. Zoledronik asit tedavisi sonrası total lomber (L1-
4), femur boyun ve total femur kemik mineral 
yoğunluklarında artış mevcuttu (p<0.001, p<0.001, 
p=0.001, sırasıyla). Mini-Mental Durum Testi skorunda ZA 
tedavisi sonrasında değişim yoktu (27.6±2.5&27.4±3.2, 
p=0.36). Katz Temel Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği, 
Lawton-Brody Entstrümental Günlük Yaşam Aktiviteleri 
Ölçeği ve Yesavage Geriatrik Depresyon Skalası 
puanlarında da değişim gözlenmedi (p= 0.78, p=0.24, 
p=0.23, sırasıyla).  

Sonuç: Osteoporoz nedeni ile ilk doz ZA tedavisi 
sonrasında kognisyonda olumsuz değişim izlenmemiştir. 
Daha uzun süreli takibi olan, daha fazla doz ZA tedavisi 
alan hastalarla yürütülecek çalışmalara ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
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Introduction: Zoledronic acid (ZA) is one of the most 
frequently used treatment options in the treatment of 
osteoporosis in older adults. Articles on the effects of ZA 
on cognition are controversial (1, 2). The present study 
aims to evaluate the effect of ZA treatment applied for 
osteoporosis on cognition. 

Materials and Methods: In this retrospective study, 
patients who applied to the geriatric medicine outpatient 
clinic of a university hospital, aged ≥65 years, and treated 
with ZA for the first time due to osteoporosis were 
included. Patients with dementia were excluded. 
Cognition was assessed with the Mini-Mental State 
Examination (MMSE). The Mini-Mental State Examination 
was performed twice, before the first and second doses. 
There was a minimum of 11 months and a maximum of 
18 months between the first test and the second one. 

Results: The mean age of 71 patients included in the study 
was 74.5±5.5 years, while 58 of them (81.7%) were 
female. The mean follow-up period was 14.2±2.3 months. 
Thirty-three point eight percent (n=24) of the patients 
were illiterate. After ZA treatment, there was an increase 
in total lumbal (L1-4), femoral neck, and total femur bone 
mineral densities (p<0.001, p<0.001, p=0.001, 
respectively). There was no change in MMSE score after 
ZA treatment (27.6±2.5&27.4±3.2, p=0.36). No change 
was observed in the Katz Index of Independence in 
Activities of Daily Living, Lawton-Brody Instrumental 
Activities of Daily Living Scale, and Yesavage Geriatric 
Depression Scale scores (p= 0.78, p=0.24, p=0.23, 
respectively).  

Conclusion: After the first dose of ZA treatment applied 
for osteoporosis, no negative change was observed in 
cognition. There is a need for studies to be conducted 
with patients who have longer follow-up periods and 
receive more doses of ZA therapy. 
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DİABETES MELLİTUSLU YAŞLI, KIRILGAN HASTALARI 
HALA AŞIRI TEDAVİ Mİ EDİYORUZ? 

Pelin ÜNSAL 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye 

Giriş: Yaşlı hastalarda diabetes mellitus (DM) en sık 
görülen kronik hastalıklardan biridir. Son kılavuzlar yaşlı 
hastalarda tedavi hedeflerinin hastaların kırılganlık 
düzeylerine göre belirlenmesini önermiştir. Bizde 
çalışmamızda hastaların kırılganlık durumlarına göre 
belirlenmiş HbA1c düzeylerini ve geriatrik sendromlar ile 
ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık. 

Materyal- Method: Çalışmamıza 01.Nisan.2022- 31.Mayıs 
2022 tarihleri arasında geriatri polikliniğine başvuran ve 
DM tanısı olan hastalar dahil edildi. Hastaların tüm 
geriatrik sendromları, kullandığı ilaçları sorgulandı. 
Kırılganlık düzeyleri klinik kırılganlık skalasına (CFS) göre, 
HbA1c hedefleri ise Amerikan Diyabet Derneği’nin 
2022’de yayınladığı kılavuz önerisine göre belirlendi. 

Bulgular: Çalışmaya 113 hasta dahil edildi. Hastaların yaş 
ortancası 75 (70,5-81) ve % 62,8’i (n=71) kadındı. HbA1c 
hedeflerine göre, 44 (%38,9) hasta düşük, 43 (%38,1) 
hasta yüksek ve 26 (%23) hasta uygun gruptaydı. Kırılgan 
hastaların %22,8’i uygun HbA1c hedefindeyken, %37’si 
yüksek, %40,2’sinin ise HbA1c düzeyi ise istenenden 
düşüktü (Figure-1). Hastaların demografik ve klinik 
özellikleri Tablo-1’de özetlenmiştir. Demansı olan 
hastaların 5’inin (%12,8) HbA1c düzeyi istenen hedefin 
altında, 7’sinin (%17,1) ise yüksekti, sadece 1 demans 
hastanın (%4) hedefte olduğu görüldü. Malnutrisyonu 
olan 11 hastanın (%28,9) HbA1c düzeyi düşük, 17 hastanın 
(%43,6) ise yüksekti. HbA1c düzeyi düşük olan hasta 
grubunda; DPP-4 inhibitörü [8 (%18,2) vs 11 (%42,3) vs 26 
(%60,5); p<0,001], SGLT-2 inhibitörü [1 (%2,3) vs 4 (%15,4) 
vs 8 (%18,6); p=0,030] ve bazal insulin [1 (%2,3) vs 6 
(%23,1) vs 8 (%18,6); p=0,008] kullanımı HbA1c düzeyi 
uygun ve yüksek olan gruba göre daha düşüktü. Yapılan 
regresyon analizinde kırılganlık (OR:1,898 %95 CI: 1,084-
3,324, p=0,025) ve bazal insulin kullanımı (OR: 0,09 %95 
CI: 0,009 -0,892, p=0,040) diğer tüm nedenlerden 
bağımsız olarak düşük HbA1c düzeyi ile ilişkili bulundu. 

Sonuç: Diabetes mellitusu olan yaşlı kırılgan hastalarda 
sıkı kan şekeri kontrolünün olası yan etkileri bilinse dahi 
çalışmamızda da birçok kırılgan hastanın HbA1c düzeyleri 
hedefte değildi ve kırılganlık düşük HbA1c ile bağımsız 
olarak ilişkiliydi.  

Tablo-1: Hastaların HbA1c hedeflerine göre demografik ve 
klinik özellikleri 

HbA1c istenen hedef 
Düşük 
(n=44) Uygun (n=26) 

Yüksek 
(n=43) p 

Yaş  76,4 ± 7,3 73,3 ± 6,7 76,4 ± 6,2 0,140 

Cinsiyet (Kadın)  23 (%52,3) 19 (%73,1) 29 (%67,4) 0,160 

Demans  5 (%12,8) 1 (%4) 7 (%17,1) 0,286 

Depresyon  28 (%71,8) 16 (%66,7) 21 (%53,8) 0,242 

İnsomnia  18 (%48,6) 12 (%52,2) 18 (%48,6) 0,957 

Malnutrisyon  11 (%28,9) 4 (%16) 17 (%43,6) 0,062 

Üriner inkontinans 21 (%60) 10(%47,6) 17 (%47,2) 0,500 

Osteoporoz  6 (%27,3) 9 (%34,6) 6 (%35,3) 0,824 

Düşme  11 (%33,3) 8 (%32) 15 (%40,5) 0,738 

Kırılganlık  37 (%84,1) 21 (%80,8) 34 (%79,1) 0,821 
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Polifarmasi  34 (%77,3) 16 (%61,5) 27 (%62,8) 0,249 

Metformin  28 (%63,6) 16 (%61,5) 29 (%67,4) 0,871 

Sulfonilüre  5 (%11,4) 3 (%11,5) 7 (%16,3) 0,771 

DPP-4 inhibitör  8 (%18,2) 11 (%42,3) 26 (%60,5) <0,001 

SGLT-2 inhibitör  1 (%2,3) 4 (%15,4) 8 (%18,6) 0,030 

TZD  0 1 (%3,8) 1 (%2,3) 0,527 

 Bazal insulin  1 (%2,3) 6 (%23,1) 8 (%18,6) 0,008 

Karışım insulin  3 (%6,8) 2 (%7,7) 4 (%9,3) 0,910 

Bazal- bolus  
insulin 2 (%4,5) 2 (%7,7) 7 (%16,3) 0,180 

 

Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus, Yaşlı hasta, Sıkı 
glisemik kontrol, Kırılganlık 
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ARE WE STILL OVERTREATING IN OLDER FRAIL 
PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS? 

Pelin Unsal 
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Training and Research Hospital 

Introduction: Diabetes mellitus (DM) is one of the most 
common chronic diseases in older patients. Recent 
guidelines have recommended that glycemic targets be 
set according to patients' frailty status in older patients. 
In our study, we aimed to evaluate the HbA1c levels 
determined according to the frailty status of the patients 
and their relationship with geriatric syndromes. 

Material-Method: Patients who applied to the geriatric 
outpatient clinic with the diagnosis of DM were included 
in our study. All geriatric syndromes and pharmacologic 
therapies were evaluated. Frailty levels were determined 
according to the clinical frailty scale (CFS), and HbA1c 
targets were decided according to the American Diabetes 
Association Older Adults: Standards of Medical Care in 
Diabetes—2022 guideline. 

Results: One hundred thirteen patients were included in 
the study. The median age of the patients was 75 (70.5-
81) and 62.8% (n=71) were women. According to HbA1c 
targets, 38.9% (n=44) of the patients were under target, 
38.1% (n=43) were over target, and 23% (n=26) were on 
target. While 22.8% of the frail patients were on target, 
37% had over target and 40.2% had under target (Figure-

1). The demographic and clinical characteristics of the 
patients are summarized in Table-1. In the patients with 
under target HbA1c levels; DPP-4 inhibitor (p<0.001), 
SGLT-2 inhibitor (p=0.030) and basal insulin (p=0.008) use 
were lower than the groups with optimal and high HbA1c 
level. In the regression analysis, frailty (OR: 1.898 95% CI: 
1.084-3.324, p=0.025) and basal insulin (OR: 0.09 95% CI: 
0.009 -0.892, p=0.040) were found to be related with low 
glycemic goals. 

Conclusion: Although the possible side effects of 
intensive control in frail older patients with diabetes 
mellitus are known, HbA1c levels of many frail patients 
were not on target, and frailty was independently 
associated with overtreatment.   

Table-1: Demographic and clinical characteristics of the 
patients according to HbA1c targets 

HbA1c targets  
Under target  

(n=44) 
On target  

(n=26) 
Over target  

 (n=43) p 

Age 76.4 ± 7.3 73.3 ± 6.7 76.4 ± 6.2 0.140 

Sex (female)  23 (52.3%) 19 (73.1%) 29 (67.4%) 0.160 

Dementia  5 (12.8%) 1 (4%) 7 (17.1%) 0.286 

Depression  28 (71.8%) 16 (66.7%) 21 (53.8%) 0.242 

 Insomnia  18 (48.6%) 12 (52.2%) 18 (48.6%) 0.957 

Malnutrition  11 (28.9%) 4 (16%) 17(43.6%) 0.062 

Urinary 
incontinence  21 (60%) 10 (47.6%) 17 (47.2%) 0.500 

Osteoporosis  6(27.3%) 9(34.6%) 6 (35.3%) 0.824 

Falling  11(33.3%) 8 (32%) 15 (40.5%) 0.738 

Frailty  37 (84.1%) 21 (80.8%) 34 (79.1%) 0.821 

Polypharmacy 34 (77.3%) 16 (61.5%) 27 (62.8%) 0.249 

 Metformin  28 (63.6%) 16 (61.5%) 29 (67.4%) 0.871 

Sulfonylurea  5 (11.4%) 3 (11.5%) 7 (16.3%) 0.771 

DPP-4 inhibitor  8 (18.2%) 11(42.3%) 26(60.5%) <0.001 

 SGLT-2 inhibitor 1 (2.3%) 4 (15.4%) 8 (18.6%) 0.030 

TZD  0 1 (3.8%) 1 (2.3%) 0.527 

Basal insulin 1 (2.3%) 6 (23.1%) 8 (18.6%) 0.008 

Mixed insulin  3 (6.8%) 2 (7.7%) 4 (9.3%) 0.910 

Basal- bolus  
insulin  2 (4.5%) 2 (7.7%) 7 (16.3%) 0.180 
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Yaşlı İhmal ve İstismarı 
SS-33 
GERİATRİK HASTALARDA YAŞLI İSTİSMARI SIKLIĞI VE 
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YAŞLI İSTİSMARI 
FARKINDALIĞI 

Semen Gökçe TAN, Pınar SOYSAL 

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi, İstanbul,  
Türkiye 

Amaç: Türkiye yaşlı ülkeler arasında yer almaya 
başlamıştır ve yaşlı nüfus da giderek artmaktadır. Bu 
durum yaşlıların korunmasına yönelik hizmetleri ve 
önlemleri daha fazla ön plana çıkarmaktadır. Öncelikle 
yaşlıların istismar edilme durumlarının ve istismarın ne 
şekilde gerçekleştiğinin belirlenmesine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu çalışmanın amacı geriatrik hastaların, 
istismar ve ihmalin sıklığının belirlenmesi, bu istismara 
maruz kalma sebeplerinin ve sonuçlarının saptanması, 
aynı zamanda sağlık çalışanlarının yaşlı istismarına ilişkin 
farkındalıklarını ve algılarını araştırmaktır. 

Materyal-Method: Hastaların yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, 
medeni durumu, yaşam durumu(eşiyle, yalnız, 
çocuklarıyla) gibi sosyodemografik bilgileri sorgulanıp 
kaydedildi ve Geriatrik İstismar Ölçeği uygulandı. Sağlık 
çalışanlarına ise sosyodemografik verileri (yaş, cinsiyet, 
deneyim yılı, çalıştığı klinik) içeren bir form ardından yaşlı 
istismarına ilişkin bilgi ve algılarına yönelik açık uçlu altı 
soruluk bir form uygulandı. 

Bulgular: Çalışmaya 121 geriatrik hasta katıldı. Ortalama 
yaş 76,4±7,5 yıldı. %72,7(n=88)’si kadındı. Hastaların 
%16,5’u psikolojik istismar, %0,8’i fiziksel istismar ve 
cinsel istismar, %10’u ekonomik istismara uğradığını 
belirtti. İhmal yoktu. Hastaların %20,6’sının en az bir 
istismara maruz kaldığı bulundu. Çalışmaya 271 sağlık 
çalışanı katıldı. Sağlık çalışanlarının %41,4'ü doktor, 
%34,7'si hemşireydi. Ortalama yaş 31,0±10 yıldı; %69,7'si 
kadındı. Katılımcıların %67,5'i yaşlı istismarı kavramını 

daha önce duyduğunu belirtti. Kadınlarda kavram 
farkındalığı daha yüksekti (p<0,05). Katılımcıların 
yarısından fazlası (%53) duygusal istismar cevabını verdi, 
bunu ekonomik istismar (%20), cinsel istismar (%16), 
ihmal (%8) ve sosyal istismar (%3) izledi. Yaşlı istismarı 
vakasıyla karşılaşma oranlarına baktığımızda; 
katılımcıların %26,9'u “Evet” cevabını belirtirken, 
müdahale edip etmediklerini sorduğumuzda katılımcıların 
%88,5'i “Hayır” cevabını vermiştir.  

Sonuç: Polikliniğe başvuran hastaların %20,6’sının en az 
bir istismara maruz kaldığı bulunmuştur. Sağlık 
çalışanlarının yaşlı istismarına ilişkin algı ve farkındalık 
düzeyi, özellikle müdahale prosedürleri açısından zayıftır. 
Yaşlı vaka yönetiminde önemli rol oynayan sağlık 
çalışanlarının bilgi ve farkındalık düzeyini artırmak için 
kapsamlı bir eğitim sağlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: yaşlı istismarı, ihmal 
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Aim: Turkey has started to take place among the elderly 
countries and the elderly population is increasing 
gradually. This situation brings to the fore the services 
and measures for the protection of the elderly more. First 
of all, there is a need to determine the abuse status of the 
elderly and how the abuse occurs. The aim of this study is 
to determine the frequency of abuse and neglect in 
geriatric patients, to determine the causes and 
consequences of exposure to this abuse, and to 
investigate the awareness and perceptions of health 
workers about elder abuse. 

Materials and Methods: Sociodemographic information 
such as age, gender, education level, marital status, living 
situation (with spouse, alone, with children) of the 
patients were questioned. The Geriatric Abuse Scale, 
consisting of 22 items, was applied to measure five 
different types of maltreatment of the elderly: physical 
abuse, emotional abuse, neglect, economic abuse and 
sexual abuse. Health workers were filled with a form 
containing sociodemographic data (age, gender, years of 
experience, clinic they work in) followed by an open-
ended six-question form regarding their knowledge and 
perceptions about elder abuse. 

Results: 121 geriatric patients participated in the study. 
The mean age was 76.4±7.5 years. 72.7% (n=88) of them 
were women. 16.5% of the patients stated that they were 
subjected to psychological abuse, 0.8% to physical abuse 
and sexual abuse, and 10% to economic abuse. There was 
no neglect. It was found that 20.6% of the patients were 
exposed to at least one abuse. 271 health workers 
participated in the study. The mean age was 31,0±10 
years; 69,7% were women. 41,4% of the health workers 
were doctors and 34,7% were nurses. 67,5% of the 
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participants stated that they had heard the concept of 
elder abuse before. Concept awareness was higher in 
women (p<0,05). When asking what the types of abuse 
health workers are aware ofknows, other than physical 
abuse, more than half of the participants (53%) answered 
emotional abuse, followed by financial abuse (20%), 
sexual abuse (16%), neglect (8%) and social abuse (3%). 
When we look at the rates of encountering elder abuse 
cases, 26.9% of the participants answered “Yes”, when we 
asked whether they intervened, 88.5% of the participants 
answered “No”. 

Conclusion: It was found that 20,6% of the patients who 
applied to the outpatient clinic were exposed to at least 
one abuse. The level of perception and awareness of elder 
abuse among health workers are poor, especially 
regarding intervention procedures. Comprehensive 
training should be provided to increase the level of 
knowledge and awareness of health workers who play an 
important role in elderly case management. 

Keywords: elder abuse, neglect 
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞ AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN  
TUTUMLARI VE İLİŞKİLİ ETMENLERİN BELİRLENMESİ 

Kamil KOÇAK, Hatice ŞİMŞEK 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye 

Giriş ve Amaç: Yaşlanarak değişen toplumlarda yaş 
ayrımcılığı gibi sorunlar da artabilmektedir. İnsanları 
yalnızca yaşlarından dolayı önyargılı düşünce ve 
tutumlara maruz bırakan yaş ayrımcılığı, bireylerin sağlık 
durumlarını, refahlarını olumsuz şekilde etkilemektedir. 
Araştırmanın amacı lise öğrencilerinin yaşlılara ilişkin 
tutumlarını ve ilişkili etmenleri belirlemektir. 

Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipteki araştırma, Konya’daki 
bir lisede 2021-2022 eğitim döneminde öğrenim gören 
660 öğrenciyi kapsamaktadır. Bağımlı değişken yaşlılara 
yönelik tutumdur ve Pozitif ve Negatif Yaşlı Ayrımcılığı 
(PNYAÖ) anketi kullanılarak belirlenmiştir. Ölçeğin Türkçe 
geçerlik güvenirliği Yurttaş ve Sarıkoca (2018) tarafından 
çalışılmıştır. Bağımsız değişkenler sosyodemografik 
değişkenler ve yaşlılara ilişkin deneyimlerdir. Veri 
öğrencilere dağıtılıp toplanan anket aracılığıyla toplanmış, 
Mann Whitney U ve Kruskal Wallis Analizi ile 
değerlendirilmiştir. Etik kurul onayı Dokuz Eylül 
Üniversitesi Girişimsel Olmayan Çalışmalar Etik 
Kurulundan alınmıştır.  

Bulgular: Araştırmaya toplam 509 öğrenci katılmıştır, 
%25,3'ü erkektir. Öğrencilerin, pozitif(PYA) ve negatif yaşlı 
ayrımcılığı(NYA) alt boyutlarından aldıkları puanların 
ortalaması sırasıyla 44.3±6.7 (20-62), 36.7±5.9 (18-50)’dir. 
Öğrencilerin %53.6’sı yaşlılığı olumsuz ifadelerle 
tanımlamaktadır. PYA ve NYA puanları yaşlı sağlığına 
ilişkin projede yer alanların (p=0.034, p=0.049), ileride 
ebeveynleri ile yaşamak isteyenlerin (p=0.010, p<0.001), 
bakımevi/huzurevinde çalışmak isteyenlerin ve yaşlı 
bireylerle iş arkadaşı olmak isteyenlerin (p<0.001, 

p<0.001) anlamlı olarak yüksektir yani yaşlılara ilişkin 
tutumları olumludur. 

Sonuç: Yaşlılara ilişkin projede çalışanların ve yaşlılarla 
birlikte yaşamak ve çalışmak isteyenlerin tutumları daha 
olumludur. 

Anahtar Kelimeler: yaş ayrımcılığı, yaşlı, tutum, öğrenci 

 

OP-34 
ATTITUDES OF HIGH SCHOOL STUDENTS REGARDING 
AGEISM AND DETERMINATION OF RELATED FACTORS 

Kamil Koçak, Hatice Şimşek 

Dokuz Eylül Universty Faculty of Medicine, Public Health 
Department 

Introduction and Purpose: In societies changing with 
aging, problems such as ageism may increase. Ageism, 
which exposes people to prejudiced thoughts and 
attitudes only because of their age, adversely affects the 
health status and well-being of individuals. The aim of the 
study is to determine the attitudes of high school 
students ageism and related factors. 

Materials and Methods: The cross-sectional study 
includes 660 students studying at a high school in Konya 
in the 2021-2022 academic year. The dependent variable 
is the attitude towards the elderly and it was determined 
using the Positive and Negative Age Discrimination 
(PNIAS) questionnaire. The Turkish validity and reliability 
of the scale was studied by Yurttaş and Sarıkoca (2018). 
The independent variables are sociodemographic 
variables and experiences with the elderly. Data were 
collected through a questionnaire distributed to students 
and evaluated with Mann Whitney U and Kruskal Wallis 
Analysis. Ethics committee approval was received from 
Dokuz Eylul University Non-Interventional Studies Ethics 
Committee. 

Results: A total of 509 students participated in the study, 
25.3% of which were male. The mean scores of the 
students in the sub-dimensions of positive (PA) and 
negative ageism (NA) were 44.3±6.7 (20-62), 36.7±5.9 
(18-50), respectively. 53.6% of the students define old age 
with negative expressions. The PA and NA scores of those 
who are involved in the project on elderly health 
(p=0.034, p=0.049), those who want to live with their 
parents in the future (p=0.010, p<0.001), those who want 
to work in a care home/nursing home, and those who 
want to be colleagues with the elderly (p< 0.001, p<0.001) 
is significantly higher, that is, their attitudes towards the 
elderly are positive. 

Conclusion: The attitudes of those working in the project 
regarding the elderly and those who want to live and work 
with the elderly are more positive. 

Keywords: ageism, elderly, attitude, student 
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Halime Seda KÜÇÜKERDEM, Olgu AYGÜN 

SBÜ. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi/Aile 
Hekimliği Kliniği, İzmir, Türkiye 

Giriş: Sağlık hizmeti sunumunda birinci basamak 
hekimleri sağlığın korunması konusuna da özel önem 
verirler. Küresel salgın gibi durumlarda kişilerin sağlık 
kararları bilgi düzeyleri, inanışları gibi konulardan 
etkilendiği gibi sonuçları toplum üzerine de etkilidir. 
Aşıların etkinlikleri ve güvenilirlikleri hakkında Dünya 
sağlık örgütü, sağlık bakanlığı gibi kurumlar tarafından 
yapılan bilgilendirmelere rağmen toplumun kararlarını 
etkileyen güvenilir olmayan bilgi kaynakları da 
bulunmaktadır. Bu çalışma ile toplumumuzda 65 yaş üzeri 
kişilerin Covid-19 aşısı hakkında verdikleri kararı etkileyen 
bilgi düzeyi, tutum ve anksiyetelerinin araştırılması 
amaçlanmıştır. 

Materyal-Metod: Çalışmamız 15.07.2022 tarihinde 
başlatılmış devam eden çalışmadır. İzmir ilinde bir eğitim 
ve araştırma hastanesi semt polikliniğinde aile hekimliği 
polikliniğine başvuran 65 üstü kişilere uygulanmaktadır. 
Araştırmacılar tarafından hazırlanan çalışma soruları; 
katılımcıların sosyodemografik özellikleri, aşı yaptırma 
kararı üzerine etkili bilgi ve tutumlarını sorgulamıştır. 
Biçer ve arkadaşları tarafından Türkçe geçerlilik ve 
güvenilirlik çalışması yapılmış olan 5 sorulu “Koronavirüs 
anksiyete ölçeği” uygulanmıştır. Cronbach Alfa güvenirlik 
katsayısı 0,832 olan ölçekten alınan 9 ve üzeri puanlar 
anksiyete seviyesi yüksek olarak yorumlanır (KAÖ). 
İstatistiksel analizler SPSS21.0 programı kullanılarak 
yapılmıştır. 

Bulgular:Ara bulgular için 17.08.2022 tarihine kadar 
tamamlanmış olan 56 anketten 65 yaş üzeri olan 51 kişinin 
verileri analiz edildi. Katılımcıların %60,8 i (n: 31) kadın, 
%39,2si (n:20) erkek, yaş ortalaması 65.1 (60-78) ±3,52’ti. 
Katılımcıların %3,9’u okuryazar, %3,9’u ilkokul mezunu, 
%9,8’i lise mezunu, %82,4’u yüksekokul mezunu idi. 
Katılımcıların %89’u evde ailesi ile ve %11’i evinde tek 
başına yaşamakta idi. Katılımcıların %74,5’u sigara 
kullanmıyordu. 

Katılımcıların %43,1’i Covid-19 tanısı almıştı. Katılımcıların 
%49’unun kronik hastalığı vardı. Covid aşısı olanların en 
sık belirttikleri nedenler; hastalığın kendilerine 
bulaşmaması ve salgının bitmesi için gerekli olduğunu 
düşünmeleri idi (%39,7). Covid aşıları hakkında en 
güvendikleri bilgi kaynağı, en sık bilim adamlarının 
görüşleri idi (%58,5). 

Katılımcıların %56,9 unun KAÖ skorları 9’un altında iken 
%43,1’unun KAÖ skoru 9’un üzerinde idi. Kronik hastalığı 
olanların KAÖ skorlarındaki yükseklik istatistiksel olarak 
anlamlı bulundu (p<0,00) 

Sonuç: Ön verileri sunulan çalışma halen sürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: aşı, covid-19, koruyucu sağlık, salgın 

 

OP-35 
THE RELATIONSHIP BETWEEN COVID-19 ANXIETY IN 
THE ELDERLY AND KNOWLEDGE AND ATTITUDE ON 
COVID VACCINES 
Halime Seda KÜÇÜKERDEM, Olgu AYGÜN 

SBU. İzmir Bozyaka Training and Research Hospital,  
Family Medicine Clinic 

Background: In the provision of health services, primary 
care physicians also attach special importance to the 
protection of health. In conditions such as a pandemic, 
people's health decisions are affected by issues such as 
their knowledge level and beliefs and and it is effective on 
the society. Despite the information provided by 
institutions such as the World Health Organization and 
the Ministry of Health about the efficacy and safety of 
vaccines, there are unreliable sources of information that 
affect the decisions of the society. With this study, it was 
aimed to investigate the level of knowledge, attitudes and 
anxieties of people over the age of 65 in our society that 
affect the Covid-19 vaccination desicion. 

Material-Method: Our study is an ongoing study started 
on 15.07.2022. It is applied to people over 65 who apply 
to the family medicine outpatient clinic of a training and 
research hospital polyclinic in Izmir. With the study 
questions prepared by the researchers, the 
sociodemographic characteristics of the participants and 
their knowledge and attitudes which are effective on the 
decision on vaccination were questioned. The 
"Coronavirus anxiety scale" (CAS) with 5 questions, of 
which Turkish validity and reliability studies were 
performed by Biçer et al., was applied. A score of 9 and 
above obtained from the scale with a Cronbach Alpha 
reliability coefficient of 0.832 is interpreted as a high level 
of anxiety. Statistical analyzes were performed using the 
SPSS21.0 program. 

Results: For interim findings, data of 51 people aged 65 
and over from 56 questionnaires completed until 
17.08.2022 were analyzed. 60.8% (n: 31) of the 
participants were female, 39.2% (n: 20) were male, mean 
age was 65.1 (60-78) ±3.52. 3.9% of the participants were 
literate, 3.9% were primary school graduates, 9.8% were 
high school graduates, and 82.4% were college graduates. 
89% of the participants were living at home with their 
families and 11% were living alone at home. 74.5% of the 
participants were non-smokers.  

43.1% of the participants had been diagnosed with Covid-
19. 49% of the participants had a chronic disease. The 
most common reasons for those who have been 
vaccinated against Covid were thoughts that, it was 
necessary for the disease not to be transmitted to them 
and for the epidemic to end (39.7%). The most trusted 
source of information about Covid vaccines was the 
opinions of scientists (58.5%). 

While the CAS scores of 56.9% of the participants were 
below 9, 43.1% of the participants had a CAS score over 
9. Higher CAS scores of patients with chronic disease were 
found to be statistically significant (p<0.00) 

Conclusion: The study with preliminary data is still in 
progress. 

Keywords: vaccine, Covid-19, vaccine compliance, 
preventive health, epidemic 
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COVID-19 Tedavisi ve Post COVID Sendromu 
SS-38 
İNME VE COVİD 19 İLİŞKİSİ 

Şennur DELİBAŞ KATI  

Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji, Antalya, 
Türkiye 

Giriş: Covid 19 pandemisi tüm yaş gruplarını ve tüm 
dünyayı etkilemiştir. Özellikle yaşlı hastalar 
komorbiditeler nedeniyle daha fazla etkilenmiştir. Yaşlı 
populasyonda bilindiği üzere inme de sık görülmektedir.  

Metod: Covid 19 enfeksiyonu sonrası inme polikliniğine 
başvuran hastalar incelenip yaş grupları arasındaki 
farklılıklar ve prognoz özellikleri kıyaslanmıştır. 

Bulgular: Özellikle aşı sonrası inme oranı hastalık sonrası 
inme oranına göre fazla bulundu. Hastaların 
serebrovasküler embolik olaya özellikle ilk 1 ayda daha 
yatkın olduğu görüldü. 

Sonuç: Bu çalışmada aşılama sonrası inme oranı hastalıkla 
ilişkili inmeye gore anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: covid, inme, aşı 

 

OP-38 
COVID RELATED STROKE 

Sennur Delibas Katı 

Antalya Training and Research Hospital Neurology  
Department 

Introduction: Covid 19 disease has spread all over the 
world including all ages. Elderly people seem to be 
affected more. Stroke is also more Frequent In Elderly 
People. 

Method: The patients who were diagnosed as Covid 
induced stroke are chosen for this study. The relationship 
between covid and stroke is evaluated for different ages. 

Results: The vaccine related stroke is much more 
common than the disease related stroke. The impact of 
cerebrovascular embolic event is mostly seen in the first 
month. 

Conclusion: In this study the vaccine related stroke is 
statistically higher than the disease related stroke. 

Keywords: covid, stroke, vaccine 

 

COVID-19 Tedavisi ve Post COVID Sendromu 
SS-39 
WHAT HAPPENED TO OLDER ADULTS AFTER COVID-19? 

Çağlar ÖZER AYDIN, Serdar ÖZKÖK, Duygu ERBAŞ SAÇAR, 
Mehmet Akif KARAN, Gülistan BAHAT ÖZTÜRK 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, 
Türkiye 

Giriş: Yaşlı erişkinlerde sarkopeni, kırılganlık ve beslenme 
açısından COVID-19 enfeksiyonu sonrası oluşabilecek 
değişiklikleri araştırmayı amaçladık. 

Yöntemler: Bu çalışma, üçüncü basamak bir sağlık 
merkezindeki COVID-19 Sonrası İzleme Merkezinde 
gerçekleştirilen retrospektif, boylamsal bir çalışmadır. 
Olası veya doğrulanmış COVID-19 teşhisi konan ve COVID-
19 Sonrası İzleme merkezine kabul edilen 65 yaş ve üstü 
toplumda yaşayan yaşlı yetişkinler, Mayıs 2020- Ağustos 
2021 tarihleri arasında takip birimine kabul edildi. 
Kırılganlık durumunu FRAIL ölçeği ile değerlendirdik ve 
sarkopeniyi SARC-F anketi ile taradık. Enfeksiyonun 
kırılganlık durumu ve sarkopeni riski üzerindeki etkilerini 
değerlendirmek için katılımcılardan önce geçmişe dönük 
(enfeksiyondan iki hafta önce) durumlarını, ardından 
mevcut durumlarını göz önünde bulundurarak soruları 
yanıtlamalarını istedik. Bu nedenle, COVID-19 öncesi ve 
COVID-19 sonrası olarak iki farklı FRAIL ve SARC-F puanı 
elde ettik. Her uygulama sırasında izleme merkezinde 
ölçümler yaptık. Uykuya dalmada, uykuyu sürdürmede 
zorluk yaşayıp yaşamadıklarını, yetersiz uyku olup 
olmadığını sorarak uyku bozukluklarını sorguladık. Ayrıca 
hastalara günlük yaşam aktivitelerini etkileyecek bir 
hafıza sorunu ya da depresif belirti ve/veya anhedoni olup 
olmadığını sorduk. 

Bulgular: % 52'si kadın olmak üzere toplam 120 hasta 
alındı.(Ortalama yaş: 72.8±6.5 yıl). Yatarak tedavi gören 
hastaların oranı %83.8 olup, ortalama hastanede kalış 
süresi 10 (1-41) gündü. %59'unda PCR testi sonucu 
pozitifti ve %56.1'inde şiddetli/orta derecede pnömoni 
vardı. Hastaların COVID-19 sonrası kırılganlık ve sarkopeni 
skorlarının istatistiksel olarak daha yüksek olduğu 
(p<0,05) ve COVID-19 hastalığının kilo kaybını anlamlı 
olarak arttırdığı (p<0,001) belirlendi. Uyku bozukluğu 
(%30) ve hafıza sorunları (%35) en sık görülen geriatrik 
sendromlar arasındaydı. 

Sonuç: Çalışmamız, yaşlı yetişkinlerin COVID-19 
enfeksiyonundan sonra çoğunlukla uyku ve hafıza 
sorunlarından şikayetçi olduğunu bildirmektedir. Ayrıca 
COVID-19'un yaşlı yetişkinlerde kilo kaybı, kırılganlık ve 
sarkopeni gibi olumsuz sonuçlarla ilişkili olduğunu bulduk. 
Bu sonuçların yaşlı erişkinlerde olumsuz etkileri vardır ve 
covid enfeksiyonu sonrası dönemde yönetilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Nutrisyon, Sarkopeni 
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Caglar OZER AYDİN, Serdar ÖZKÖK, Duygu ERBAŞ SAÇAR, 
Mehmet Akif KARAN, Gülistan BAHAT ÖZTÜRK 

Istanbul University Istanbul Medical School Department 
of Internal Medicine Division of Geriatrics Capa, 34093 
Istanbul, Türkiye 

Introduction: We aimed to study the changes that might 
have occured after COVID-19 in terms of sarcopenia, 
frailty and nutrition in older adults. 

Methods: This study is a retrospective, longitudinal study 
performed in Post-COVID-19 Monitoring Center in a 
tertiary health center. Community-dwelling older adults 
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aged 65 and over who recovered from their illness, 
diagnosed with probable or confirmed COVID-19 and 
admitted to the Post-COVID-19 Monitoring center, were 
enrolled and admitted to the follow-up unit between May 
2020 and August 2021. We evaluated frailty status via 
FRAIL scale and screened sarcopenia via SARC-F 
questionnaire. In order to evaluate the effects of infection 
on the frailty status and sarcopenia risk, we asked 
participants to answer the questions by first considering 
their situation retrospectively (two weeks before the 
infection), and then considering their current situation. 
Hence, we obtained two different FRAIL and SARC-F 
scores: pre-COVID-19 and post-COVID-19. We made 
measurements at the monitoring center during each 
application. We asked for sleep disorders, by asking 
whether they had trouble falling asleep, staying asleep, or 
if they thought they were having insufficient sleep or 
excessive sleepiness. In addition, we asked the patients 
whether they had a memory problem or depressive 
symptoms and/or anhedonia that would affect their daily 
life activities. 

Results: There were 120 patients (52% were women; 
mean age: 72.8±6.5 years). Patients having inpatient 
treatment had a rate of 83.8% and the average hospital 
stay was 10 (1-41) days. 59% had positive PCR test results 
and 56.1% had severe/moderate pneumonia. It was 
determined that the patients' post-COVID-19 frailty and 
sarcopenia scores were statistically higher (p<0.05), and 
COVID-19 disease increased weight loss significantly 
(p<0.001). Sleep disturbance (30%) and memory 
problems (35%) were among the most common geriatric 
syndromes. 

Conclusions: Our study reports that older adults mostly 
suffer from sleep and memory problems after COVID-19 
infection.We also found that COVID-19 was associated 
with adverse outcomes in weight loss, frailty, and 
sarcopenia in the elderly. These consequences have 
detrimental effects in older adults and should be 
managed in post covid era. 

Keywords: Covid-19, Nutrition, Sarcopenia 

 

Sarkopeni 
SS-40 
REVEALING CHAIR-SIT-TO-STAND TEST CUT OFF POINT 
TO DETERMINE LOW MUSCLE STRENGTH AND 
PROBABLE SARCOPENA: A REAL LIFE DATA 

Çağlar ÖZER AYDIN, Serdar ÖZKÖK, Cihan KILIÇ, Mehmet 
AKİF KARAN, Gülistan BAHAT ÖZTÜRK 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul,  
Türkiye 

Giriş: EWGSOP2, el kavrama kuvvetinin (HGS) 
değerlendirilmesi mümkün olmadığında, kas kuvvetinin 
bir göstergesi olarak sandalyeden kalkma testinin (CSST) 
uygulanmasını önerir. Önerilen CSST sınırı 15 saniyedir. Bu 
çalışmada düşük HGS'nin vekili olarak kullanılabilecek 
CSST cut-off değerlerini belirlemeyi amaçladık. Ayrıca 
daha iyi işlevsellik ve fiziksel performans ile ilişkili CSST 
cut-off değerlerini belirlemeyi amaçladık. 

Yöntemler: Bu retrospektif kesitsel çalışmaya, Kasım 2016 
ile Aralık 2021 tarihleri arasında bir üniversite hastanesine 
ayaktan başvuran 60 yaş üstü toplumda yaşayan 
yetişkinler dahil edildi. Hepsi, el kavrama kuvveti (Jamar 
el dinamometresi), olağan yürüyüş hızı, kısa fiziksel 
performans bataryası ve işlevsellik [günlük yaşam 
aktiviteleri (ADL), enstrumental günlük yaşam aktiviteleri 
(IADL)] açısından değerlendirildi. Düşük kas gücü (olası 
sarkopeni), FRAIL ölçeği ve EWGSOP2'nin önerdiği el 
kavrama gücü değerleri ile değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmaya 543 yaşlı yetişkin dahil edildi (%69'u 
kadın; ortalama yaş: 74.1±6.4 yıl). Düşük kas gücünün 
varlığını en iyi tahmin eden CSST değeri 11.9 saniyeydi. 
Düşük olağan yürüme hızı (UGS), bozulmuş SPPB ve ADL 
için karşılık gelen CSST cut-off değeri 13.6 sn;kırılganlık 
için 13,5 sn;bozulmuş IADL için, 12.2 sn. idi. Kullanımı 
kolaylaştırmak için yuvarlatılmış rakamlar olarak, CSST 
cut-off değerleri, düşük HGS ve bozulmuş IADL için 12 sn. 
ve bozulmuş UGS, SPPB ve kırılganlık için 14 sn. idi. 

Sonuç: Çalışmamızda gerçek yaşam verilerine dayanan 
CSST cut-off değerlerini bildirdik. Bu cut-off değerleri, 
olası sarkopeni tanısının koyulmasında ve pratikte optimal 
CSST seviyelerine karar verirken kullanılma potansiyeline 
sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: El kavrama kuvveti, Sandalyeden 
kalkma testi, Sarkopeni 
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REVEALING CHAIR-SIT-TO-STAND TEST CUT OFF POINT 
TO DETERMINE LOW MUSCLE STRENGTH AND 
PROBABLE SARCOPENIA: A REAL LIFE DATA 

Caglar OZER AYDİN, Serdar ÖZKÖK, Duygu ERBAŞ SAÇAR, 
Mehmet Akif KARAN, Gülistan BAHAT ÖZTÜRK 

Istanbul University Istanbul Medical School Department 
of Internal Medicine Division of Geriatrics Capa, 34093 
Istanbul, Türkiye 

Background/ Aim: EWGSOP2 recommends the 
assessment of the chair-sit-to-stand test (CSST) as a proxy 
marker for muscle strength when the assessment of 
handgrip strength (HGS) is not convenient. The 
recommended CSST cut-off is 15 seconds and is arbitrary. 
We aimed to determine the CSST cut-offs that can be used 
as a proxy marker of low HGS. In addition, we aimed to 
determine CSST cut-offs that are associated with better 
functionality, physical performance, and fitness. 

Participants and Methods: This retrospective cross-
sectional study included community-dwelling adults over 
60 years of age who presented as outpatients to a 
university hospital between November 2016 and 
December 2021. All were evaluated for, handgrip 
strength (Jamar hand dynamometer), usual gait speed, 
short physical performance battery, and functionality 
[activities of daily living (ADL), instrumental activities of 
daily living (IADL)]. Low muscle Strength (probable 
sarcopenia) was evaluated by the FRAIL scale and 
handgrip strength evaluation according to EWGSOP2. We 
performed ROC analyses to identify the CSST cut-offs that 
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were associated with better functionality, performance 
and fitness. 

Results: Included in the study were 543 older adults (69% 
were women; mean age: 74.1±6.4 years). The CSST cut-
off that best predicted the presence of low muscle 
strength was 11.9 seconds. Corresponding CSST cut-offs 
for low UGS, impaired SPPB, and ADL were 13.6 sn; for 
frailty, it was 13.5 sn; for impaired IADL, 12.2 sn. As 
rounded figures to ease use, CSST cut-offs were 12 sn for 
low HGS and impaired IADL and 14 sn for impaired UGS, 
SPPB, and frailty. 

Conclusion: To our knowledge, our study reported the 
CSST cut-offs based on real-life data rather than arbitrary 
considerations. These cut-offs have the potential to be 
used while diagnosing probable sarcopenia and deciding 
the optimal CSST levels in practice. 

Keywords: Chair sit to stand test, Handgrip strenght, 
Sarcopenia 

 

Geriatri Uzmanlık Eğitiminin Sorgulanması 
SS-41 
SOSYAL ÇALIŞMACILARA YÖNELİK YAŞLI SAĞLIĞI 
EĞİTİM PROGRAMI GEREKSİNİM BELİRLEME ÇALIŞMASI 

Selman BÖLÜKBAŞI1, Nilüfer DEMİRAL YILMAZ2,  
Fisun ŞENUZUN AYKAR3, Sevnaz ŞAHİN4 
1Yaşlı Hizmetleri Birimi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl 
Müdürlüğü, Manisa, Türkiye 

2Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Ege Üniversitesi, 
İzmir, Türkiye 
3Hemşirelik Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 
Tınaztepe Üniversitesi, İzmir, Türkiye 

4İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Ege 
Üniversitesi, İzmir, Türkiye 

Giriş: Bu çalışmada amaç sosyal çalışmacılara yönelik yaşlı 
sağlığı eğitim programı geliştirmek için sosyal 
çalışmacıların konuya yönelik mevcut durumlarını ve 
gereksinimlerini belirlemektir. 

Materyal – Metod: Araştırma, kesitsel tipte olup; 1619 
sosyal hizmet uzmanı ile yürütülmüştür. Çalışmada veriler 
Geriatrik Sosyal Hizmet Yetkinlik Ölçeği, UCLA Geriatrik 
Tutumlar Ölçeği ile Google Forms üzerinden toplanmıştır. 
Geriatrik Sosyal Hizmet Yetkinlik Ölçeği dört alt ölçekten 
(değer, değerlendirme, müdahale ve hizmetler) 
oluşmakta ve 40 maddeyi kapsamaktadır. Ölçekten 
alınabilecek puan 40-160 arasında değişmektedir. UCLA 
Geriatrik Tutumlar Ölçeği ise 14 maddeyi içermektedir. 
Ölçekten alınabilecek puan 14-70 arasındadır. Her iki 
ölçek 5’li Likert ile puanlanmaktadır. Veriler IBM SPSS 
Statistics 26.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. 

Bulgular: Katılımların %53,8’i kadın; ortanca yaş 32’dir. 
Geriatrik Sosyal Hizmet Yetkinlik Ölçeğinden elde edilen 
puan ortalamasına bakıldığında; yaş ile yetkinlik arasında 
negatif bir ilişki olduğu, mesleki tecrübe ile değer ve 
değerlendirme arasında pozitif bir ilişki olduğu, yaşanılan 
yaşlı birey sayısıyla yetkinlik arasında pozitif ilişki olduğu 
bulunmuştur. Katılımcıların %43,3’ü değer alt ölçeğinde, 

%45,2’sinin değerlendirme alt ölçeğinde, %46’sının 
müdahale alt ölçeğinde, %47,6’sının hizmetler alt 
ölçeğinde puanlarının ortalamanın altında olduğu 
görülmüştür.UCLA Geriatrik Tutumlar Ölçeği puan 
ortalamasına göre; sosyal çalışmacıların yaşları ile 
yaşlılara karşı tutumları arasında negatif ilişki olduğu, 
mesleki tecrübe ile tutum arasında pozitif bir ilişki olduğu, 
yaşlılıkla ilgili alınan hizmet içi eğitimin tutumu pozitif 
yönde etkilediği belirlenmiştir. 

Sonuç: Sosyal çalışmacıların yaşlı sağlığına yönelik 
geliştirilecek eğitim programına gereksinimleri vardır. 
Geriatrik yetkinlik ve tutum yaş, alandaki deneyim, mezun 
olunan fakülte, yaşlılık konusunda alınan hizmet içi eğitim, 
yaşlıyla birlikte yaşama durumuna göre değişmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Geriatri, sosyal çalışmacılar, tutum, 
sağlık eğitimi 

 

OP-41 
NEEDS DETERMINATION STUDY OF ELDERLY HEALTH 
EDUCATION PROGRAM FOR SOCIAL WORKERS 

Selman BOLUKBASI1, Nilufer DEMIRAL YILMAZ2,  
Fisun SENUZUN AYKAR3, Sevnaz SAHIN4 
1Department of Elderly Services, Family and Social 
Services Provincial Directorate, Manisa, Turkey 

2Department of Medical Education, Faculty of Medicine, 
Ege University, Izmir, Turkey 
3Department of Nursing, Faculty of Health Sciences, 
Tinaztepe University, Izmir, Turkey 

4Department of Internal Medical Sciences, Faculty of 
Medicine, Ege University, Izmir, Turkey 

Introduction: The aim of this study is to determine the 
current situation and needs of social workers in order to 
develop an elderly health education program for social 
workers. 

Materials and Methods: The research is of cross-sectional 
type; It was conducted with 1619 social workers. In the 
study, data was collected using the Geriatric Social Work 
Competency Scale, UCLA Geriatric Attitudes Scale and 
Google Forms. The Geriatric Social Work Competency 
Scale consists of four subscales (value, assessment, 
intervention and services) and includes 40 items. The 
score that can be obtained from the scale varies between 
40-160. The UCLA Geriatric Attitudes Scale includes 14 
items. The score that can be obtained from the scale is 
between 14-70. Both scales are scored with a 5-point 
Likert scale. The data was analysed using the IBM SPSS 
Statistics 26.0 program. 

Results: 53.8% of the participants were women; the 
median age is 32. As a result of the average score 
obtained from the Geriatric Social Work Competency 
Scale, it was determined that the geriatric competencies 
of social workers were not very high, there was a negative 
relationship between age and competency, a positive 
relationship between professional experience and value 
and evaluation, and a positive relationship between the 
number of elderly people lived with and competency. As 
a result of the UCLA Geriatric Attitudes Scale average 
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score, it was determined that there was a negative 
relationship between the age of social workers and their 
attitudes towards the elderly, there was a positive 
relationship between professional experience and 
attitude, and in-service training about old age had a 
positive effect on attitudes. Social workers are below the 
average of 43.3% value, 45.2% evaluation, 46% 
intervention, 47.6% services subscales. 

Conclusion: Social workers need a training program to be 
developed for elderly health. Geriatric competence and 
attitude change according to age, experience in the field, 
graduated faculty, in-service training on old age, and 
living with the elderly. 

Keywords: Geriatrics, social workers, attitude, health 
education 

 

İleri Yaşta Sık Görülen Hastalıkların Tedavisi (DM, Tiroid,  
Osteoporoz) 
SS-42 
65 YAŞ VE ÜZERİ HASTALAR İLE 65 YAŞ ALTI  
HASTALARDA LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ ANALİZ 
SONUÇLARIMIZ 

Tuba ATAK 

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi, Bursa, Türkiye 

Giriş: Kolelitiazis, abdominal cerrahi için en yaygın 
endikasyonlardan biri olup insidansı yaşla birlikte 
artmaktadır. Genel popülasyonda laparoskopik 
kolesistektominin (LK) gold standart tedavisi olarak kabul 
edilmektedir (1-3). Bu yazıda <65 yaş ve 65 altı ve 
üzerinde elektif laparoskopik kolesistektomi uygulanan 
hastaların analiz sonuçlarının incelenmesi amaçlanmıştır. 

Materyal-Metod: Bursa Çekirge Devlet Hastanesi Genel 
Cerrahi Kliniği’nde Ocak 2016-Mayıs 2022 tarihleri 
arasında 65 yaş altı ve üzerinde laparoskopik 
kolesitektomi uygulanan 184 hasta çalışmaya dahil edildi. 
Sistemden rastgele seçilen hastalar 65 yaş ve üzeri (Grup 
1) ve 65 yaş altı (Grup 2) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Tüm 
ameliyatlar genel anestezi altında göbekten girilen Veres 
iğnesiyle karbondioksit verilerek pnömoperitoneum 
oluşturulup (10-12 mmHg) standart 4 port tekniğiyle aynı 
cerrah tarafından gerçekleştirildi. Hastaların demografik 
özellikleri, ek hastalıkları, ameliyat endikasyonu, kolesistit 
geçirme öyküsü, pankreatit geçirme öyküsü, yatış süresi 
ve komplikasyon bilgileri retrospektif dosya incelemesi ve 
eksik bilgiler telefon görüşmeleri ile tamamlanarak not 
edildi. 

Bulgular: Grup 1’de 92 ve Grup 2’de 92 hasta olmak üzere 
toplam 184 hasta çalışmaya dahil edildi. Grup-1’de yaş 
ortalaması 70,22±4,4 iken Grup-2’de yaş ortalaması 
42±9,4 olarak belirlenmiştir. Grup-1’de 74 (%80,4) 
kadın,18 (%19,6) erkek yer alırken; Grup-2’de 74 (%80,4) 
kadın, 18(%19,6) erkek yer almıştır. Ek hastalık varlığı 
açısından karşılaştırıldığında da 65 yaş üzeri hastalarda ek 
hastalık oranı %35,9 iken 65 yaş altında bu oran %17,4 
olarak daha düşük tespit edilmiş olup bu fark istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmuştur (p=0,005). Ameliyat 
endikasyonları incelendiğinde Grup 1’de 58 (%63) hastada 
Grup 2’de 67 (%72,8) hastada kronik semptomlu 
kolelitiyazis nedeniyle cerrahi uygulandı. Grup 1’de 24 

(%26,1), Grup 2’de 23 (%25) hasta medikal tedavi edilen 
subakut kolesistit sonrası cerrahi uygulandı. Grup 1’de 3 
(%3,3) biliyer pankreatite bağlı verilen tedavi sonrası 
kolesistektomi uygulandı.  

Hastaların özgeçmişinde Grup 1’de 34 hasta (%37), Grup 
2’de 22 hastada (%23,9) atak geçirme öyküsü mevcuttu. 
Grup 1’de 27 hasta (%29,3) Grup 2’de 20 hastada (%21,7) 
ameliyat öncesi kolesistit geçirme öyküsü mevcuttu. Grup 
1’de 11 hasta (%12) Grup 2’de 2 hastada (%2,2) ameliyat 
öncesi pankreatit geçirme öyküsü mevcuttu. Pankreatit 
geçirme öyküsü açısından karşılaştırıldığında Grup 1’deki 
hastaların pankreatit öyküsü oranı (%12) Grup 2’dekilerin 
(%2,2) oranına göre daha yüksek bulunmuştur. Pankreatit 
öyküsü açısından karşılaştırıldığında istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık bulunmuştur (p=0,010). Grup 1’de 1 
hastada (%1,1) umbilikal port yerinde yara yeri 
enfeksiyonu gelişti. Çalışmamızda her iki grup arasında 
komplikasyonlar açısından anlamlı bir fark izlenmedi 
(p=1,000). Histopatolojik incelemede Grup 1’de 87 hasta 
(%94,6) kronik taşlı kolesistit, 4 hasta (%4,3) akut atak 
gösteren kronik taşlı kolesistit, 1 hasta (%1,1) gangrenöz 
kolesistit olarak rapor edilirken Grup 2’de 90 hasta 
(%97,8) kronik taşlı kolesistit, 2 hasta (%2,2) akut atak 
gösteren kronik taşlı kolesistit olarak rapor edildi.  

Sonuç: Ek hastalıklar yaşlı hastalarda daha sık izlenmesine 
rağmen, komplikasyon ve hastanede kalış sürelerinin 
genç grupla benzer olması, geriatrik yaşlarda da 
laparoskopik kolesistektominin güvenle yapılabileceğini 
desteklemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Geriatri, Laparoskopi, Kolesistektomi 

 

OP-42 
OUTCOMES ANALYSIS OF LAPAROSCOPIC  
CHOLECYSTECTOMY IN PATIENTS AGED 65 YEARS AND 
OVER AND AGED BELOW 65 YEARS 

Tuba Atak 

Bursa Çekirge State Hospital, Bursa, Turkey 

Introduction: Cholelithiasis is one of the most common 
indications for abdominal surgery, and its incidence 
increases with age. Laparoscopic cholecystectomy (LC) 
has been the gold-standard treatment in the general 
population (1-3). In this study, we aimed to examine the 
treatment outcomes in elective LC in patients aged under 
and over 65 years and diagnosed with cholelithiasis. 

Material and Methods: The study included 184 patients 
who underwent laparoscopic cholecystectomy between 
January 2016 and May 2022 in the General Surgery Clinic 
of the Bursa Çekirge State Hospital. Patients were 
randomly selected from the patient record system and 
categorized into two groups: patients aged 65 and over 
(Group 1) and under 65 (Group 2). The same surgeon 
performed all surgeries under general anesthesia by 
giving carbon dioxide with a Veress needle inserted 
through the umbilicus and creating pneumoperitoneum 
(10-12 mmHg) using the standard 4-port technique. Data 
were obtained from the clinical patient records 
retrospectively, including demographic characteristics of 
the patients, comorbidities, indications for surgery, 
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history of cholecystitis, history of pancreatitis, length of 
hospital stay, and information on surgical complications. 
We collected the missing information through telephone 
interviews. 

Results: The study comprised 184 patients: 92 patients in 
Group 1 and 92 patients in Group 2. The mean age was 
70.22±4.4 in Group 1 and 42±9.4 in Group 2. There were 
74 (80.4%) women and 18 (19.6%) men in Group 1 and 74 
(80.4%) women and 18 (19.6%) men in Group 2. The rate 
of comorbidity was 35.9% in patients aged 65 and over 
and 17.4% in patients under 65, and the difference was 
statistically significant (p=0.005). 58 (63%) patients in 
Group 1 and 67 (72.8%) patients in Group 2 underwent 
surgery due to chronic symptomatic cholelithiasis. 24 
(26.1%) patients in Group 1 and 23 (25%) patients in 
Group 2 underwent surgery after medically treated 
subacute cholecystitis. In Group 1, 3 (3.3%) patients 
underwent post-treatment cholecystectomy due to 
biliary pancreatitis. The medical history of the patients 
revealed that 34 (37%) patients in Group 1 and 22 (23.9%) 
patients in Group 2 had a history of relapse. 27 (29.3%) 
patients in Group 1 and 20 (21.7%) patients in Group 2 
had a history of preoperative cholecystitis. 11 (12%) 
patients in Group 1 and 2 (2.2%) patients in Group 2 had 
a history of preoperative pancreatitis. Group 1 (12%) had 
higher rates of pancreatitis history when compared to 
Group 2 (2.2%), and this difference was statistically 
significant (p=0.010). 1 (1.1%) patient in Group 1 
developed a surgical infection at the umbilical port. There 
were no statistically significant differences in surgical 
complications between the two groups (p=1,000). In the 
histopathological examination, 87 (94.6%) patients in 
Group 1 had chronic calculous cholecystitis; 4 patients 
(4.3%) had an acute relapse of chronic calculous 
cholecystitis; 1 patient (1.1%) had gangrenous 
cholecystitis. In Group 2, 90 patients (97.8%) had chronic 
cholecystitis with gallstones; 2 patients (2.2%) had an 
acute relapse of chronic cholecystitis. 

Conclusions: Although comorbidities were observed 
more frequently in older patients, the findings that there 
were no differences between the two groups in terms of 
complications and hospital stay support that the 
laparoscopic cholecystectomy can be performed safely in 
geriatric patients. 

Keywords: Geriatrics, Laparoscopy, Cholecystectomy 

 

Yaşlı Bireylerde Sık Görülen Enfeksiyonlar (Alt Solunum Yolu, 
Üriner) 
SS-43 
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE SEPTİK HASTALARDA 
NÖTROFİL/LENFOSİT ORANI VE DİĞER ENFEKSİYON 
BELİRTEÇLERİNİN BAKTERİYEMİYİ ÖNGÖRMEDEKİ ROLÜ 

Pınar ŞEN, Tuna DEMİRDAL, Salih Atakan NEMLİ, İlknur 
VARDAR, Mehmet KIZILKAYA, Atilla ŞENCAN, Huriye  
ERBAK YILMAZ 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye 

Giriş: Sepsis, enfeksiyona karşı gelişen sistemik konak 
yanıtı olup özellikle yoğun bakım ünitelerinde önemli 

mobidite ve mortalite nedenidir. Sepsisin tanısında altın 
standart kan kültüründe mikroorganizmanın 
izolasyonudur. Biyokimyasal belirteç olarak sepsiste 
erken tanı koydurucu ve prognozu belirleyici optimal bir 
yöntem bulunmamaktadır. Çalışmamızda sepsis tanılı 
hastalarda bakteriyemiyi öngörmede nötrofil/lenfosit 
oranı (NLO), C-reaktif protein (CRP), prokalsitonin (PCT), 
neopterin (NPT) ve pro-adrenomedüllin (pro-ADM) 
düzeylerinin tanısal ve prognostik değerini araştırmak 
amaçlanmıştır. 

Materyal-Metod: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım 
Ünitesi’nde Aralık 2014-Temmuz 2015 tarihleri arasında 
SIRS, sepsis ve septik şok tanılarıyla takip edilen 
hastalarda yapılan çalışma prospektif kohort olarak 
gerçekleştirildi. Çalışmamıza toplam 156 hasta dahil 
edildi. Sepsis tanısında 2012 ESICM uzlaşı toplantısında 
oluşturulmuş olan kriterler kullanıldı. Alınan kan 
kültüründe etken üreme saptanan 64 hasta çalışma 
grubu, üreme olmayan 92 hasta ise kontrol grubu olarak 
ayrıldı. NLO ve diğer enfeksiyon belirteçlerinin 
bakteriyemiyi öngörmedeki değerleri araştırıldı. 

Bulgular: Çalışmaya alınan 156 hastanın 99 (%63.5)’u 
erkekti. Yaş ortalaması 60.5±16.7 yıl idi. Hastaların yoğun 
bakım ünitesine yatışlarının ilk 24 saatinde saptanan 
laboratuvar değerleri, vital bulguları ve skorlama sistemi 
puanları incelendiğinde gruplar arasında anlamlı fark 
bulunmadı (p>0.05)(Tablo 1). 

Hastaların yoğun bakım ünitesine yatışlarının ilk 24 
saatinde hesaplanan NLO, ilk yatışlarında alınan 
serumlarda bakılan NPT ve pro-ADM düzeylerinin 
bakteriyemiyi tahmin etmedeki gücü istatistiksel olarak 
anlamlı bulunmadı (Tablo 2). 

Mortal seyreden hastaların NLO, CRP, NPT ve pro-ADM 
düzeyleri sağ kalan hastaların düzeylerine göre anlamlı 
farklılık göstermezken; PCT düzeyleri mortal seyreden 
hastalarda sağ kalan hastaların değerlerinden istatistiksel 
olarak anlamlı yüksek bulundu (p<0.000).  

Sonuç: Sepsisi, bakteriyemiyi ve mortaliteyi öngörmede 
bu belirteçlerin birlikte kullanımı, tek başına 
değerlendirilmelerine göre daha fazla yarar sağlayabilir. 
Bu belirteçler bakteriyemiyi öngörmekten ziyade erken 
dönemde tedavi gerekliliğini ya da tedaviye yanıtsızlığı 
ortaya koyarak mortaliteyi azaltmada fayda 
sağlamaktadır. 
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OP-43 
THE SIGNIFICANCE OF NEUTROPHIL-TO-LYMPHOCYTE 
RATIO AND THE OTHER INFECTION MARKERS ON 
PREDICTING BACTEREMIA AND PROGNOSIS IN SEPTIC 
PATIENTS IN INTENSIVE CARE UNIT 

Pınar ŞEN, Tuna DEMİRDAL, S.Atakan NEMLİ, İlknur  
VARDAR, Mehmet KIZILKAYA, Atilla ŞENCAN, Huriye  
ERBAK YILMAZ 

Izmir Katip Celebi University Ataturk Training and 
Research Hospital 

Background: Sepsis is defined as uncontrolled immune 
response against the infections and it remains a serious 
clinical problem with high mortality rate. The gold 
standard for the diagnosis of sepsis is the presence of 
infection with the isolation of microorganisms in blood 
culture. As a biochemical marker, there is no optimal 
method for early diagnosis and prognosis in sepsis. In this 
study it is aimed to evaluate the prognostic and diagnostic 
value of neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR), neopterin 
(NPT), pro-adrenomedullin (pro-ADM) and the other 
infection markers to determine bacteremia and prognosis 
in patients with SIRS, sepsis and septic shock. 

Methods: A prospective study was conducted on patients 
with SIRS, sepsis and septic shock in intensive care unit at 
a tertiary care center between December 2014-July 2015. 

ESICM consensus criteria (2012) were used in the 
diagnosis of sepsis. Blood cultures and blood samples for 
NPT, pro-ADM and the other infection markers were 
taken within the first 24 hours of their admission. 
Statistical analysis was performed to determine the value 
of the NLCR and other infection markers for predicting 
bacteremia between study and control groups. 

Results: Totally 156 patients were included in the study. 
The study group was consisted of 64 bacteremic patients 
and the control group was consisted of 92 non-
bacteremic patients. The mean age±standart deviation 
(SD) was 60.5±16.7 years. Of these patients, 99 (63.5%) 
were male. When the laboratory values, vital signs and 
scoring system scores determined in the first 24 hours of 
the patients' admission to the intensive care unit were 
examined, no significant difference was found between 
the groups (p>0.05)(Table 1). 
NLR, NPT and pro-ADM levels were insignificant in 
predicting bacteremia (p<0.05) (Table 2). NLR, CRP, NPT 
and pro-ADM levels in patients who died did not differ 
significantly from those who survived. Only procalcitonin 
levels were significant predictor of mortality (p<0.000). 

Conclusion: Combination of these markers will be more 
useful to predict sepsis, bacteremia and mortality. These 
markers may be useful in reducing mortality by revealing 
the necessity of treatment or nonresponse to treatment 
at an early stage. 

Keywords: bacteremia, sepsis, intensivecare 

 

Yaşlı Bireylerde Sık Görülen Enfeksiyonlar (Alt Solunum Yolu, 
Üriner) 
SS-44 
COVID-19 DÖNEMİNDE DÜŞME İLE BAŞVURULAN YAŞLI 
HASTA, OLGU SUNUMU 

Pınar BÜCÜK, Sumru SAVAŞ, Sevnaz ŞAHİN 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Geriatri 
Bilim Dalı, İzmir, Türkiye 

Giriş: Geriatrik sendromları olan, kırılgan yaşlılarda 
Koronavirüs Hastalığı (Coronavirus disease 2019-COVID-
19) ve komorbid hastalıklarda morbidite ve mortalite 
artmaktadır. COVID-19’da önerilen steroid tedavisi de 
dirençli sekonder enfeksiyonlara yatkınlığa neden 
olabilmektedir.  

Olgu: 91 yaşında erkek hasta genel durum bozukluğu, 
ateş, solunum sıkıntısı nedeniyle Ege Üniversitesi Acil 
Servise başvurmuş. Düşme sonrası intrakranial kanama 
nedeniyle yatırıldığı dışmerkez Nöroşirurji servisinden 3 
gün önce taburcu olmuş. Özgeçmişinde Atrial fibrilasyon, 
kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), Sjögren, 
Parkinson tanıları mevcut. Kalp pili, levodopa+benserazid, 
furosemid, spironolakton, levatirasetam, finasterid, 
prednizolon 5 mg kullanıyormuş. Acilde yapılan tetkikler 
sonucunda KOAH atak, pnömoni, üriner sistem 
enfeksiyonu ve kalp yetmezliği nedeniyle İç Hastalıkları 
Yoğun Bakıma yatırılmış. Takibinde kranial şift nedeniyle 
opere olmuş. Yatışında negatif olan COVİD-19 PCR 
preoperatif pozitif saptanmış. Operasyondan 1 hafta 
sonra ekstübe edilen, yoğun bakım endikasyonu olmayan 
hasta Geriatri Servisine devralındı. Kalp yetmezliği, KOAH, 
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Parkinson tedavileri düzenlendi. Genel durumu iyi, 
vitalleri stabil, akut faz parametreleri normal sınırlarda, 
kontrol kan ve idrar kültürlerinde üreme olmadı. 
Meropenem, moksifloksasin ve flukanazol tedavisi 14 
güne tamamlanarak kesildi. 36 saat sonra genel durum 
bozukluğu ve deliryum gelişti. Kranial BT’de progresyon 
saptanmadı. HRCT’de regrese pnömonik infiltrasyonlar 
(COVID için nonspesifik) ve plevral efüzyon gözlendi. 
Septik hastaya yatışından itibaren sebat COVID PCR(+)’liği 
ve steroid tedavisi öyküsü ampirik antibiyoterapi ve 
molnupiravir başlandı. Kültürlerde kanda Teikoplanin 
duyarlı E. faecium, idrarda flukanazol duyarlı C. albicans, 
DTA’ da dirençli A. baumanni üredi. CMV DNA (+) 
saptanarak gansiklovir eklendi. Takiplerinde solunum 
güçlüğü gelişti. Pozitif inotrop ve yakın monitörizasyon 
amacıyla yoğun bakıma devredilen hasta tedaviye yanıt 
vermedi ve kaybedildi. 

Sonuç: Geriatrik sendromlardan biri olan düşmenin 
tetiklediği hastaneye yatış öyküsü, enfeksiyonlar ve 
steroid tedavisi sonrası dirençli enfeksiyonlarla hasta 
kaybedilmiştir. Bu vaka ile sık görülen düşmelere ve 
yaygın kullanılan steroidlerin yaşlılardaki 
komplikasyonlarına dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: düşme, COVID-19, enfeksiyonlar 

 

OP-44 
A CASE REPORT, OLDER PATIENT PRESENTING WITH A 
FALL IN THE COVID-19 ERA 

Pınar SIRMATEL BÜCÜK, Emine Sumru SAVAŞ, Sevnaz 
ŞAHİN  

Ege University, Department of Internal Medicine, 
Department of Geriatrics, Bornova/İzmir/Turkey 

Introduction: Morbidity and mortality are increasing in 
frail elderly with geriatric syndromes in Coronavirus 
disease 2019 (COVID-19) and comorbid diseases. Steroid 
therapy recommended in COVID-19 may also predispose 
to resistant secondary infections. 

Case: 91-year-old male applied to the Emergency 
Department with fever and respiratory distress. He was 
discharged from neurosurgery service due to intracranial 
bleeding after a fall. He had atrial fibrillation, chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD), Sjogren and 
Parkinson Disease, pacemaker, and on 
levodopa+benserazid, furosemide, spironolactone, 
levatiracetam, finasteride, prednisolone 5 mg. He was 
admitted to Intensive Care Unit due to COPD attack, 
pneumonia, urinary system infection and heart failure, 
operated for cranial shift in the follow-up. PCR was 
negative on admission, and positive preoperatively. The 
patient was extubated one week after the operation and 
was transferred to the Geriatrics Service. General 
condition was good, vitals were stable, acute phase 
parameters were within normal limits and no growth in 
cultures. So, meropenem, moxifloxacin and fluconazole 
treatment were completed in 14 days. Delirium 
developed 36 hours after antibiotic therapy was 
discontinued. No progression was detected in cranial CT. 
HRCT showed regressed pneumonic infiltrates 
(nonspecific for COVID). Empirical antimicrobial 

traetment and molnupiravir were started for persistent 
COVID PCR(+) and a history of steroid therapy. 
Teicoplanin sensitive E. faecium in blood, fluconazole 
sensitive C. albicans in urine, resistant A. baumanni in DTA 
were grown in cultures. Ganciclovir was added with CMV 
DNA (+). Respiratory distress developed, and he was 
transferred to intensive care unit and died. 

Conclusion: The patient died due to a history of 
hospitalization triggered by a fall, which is one of the 
geriatric syndromes, infections, and resistant infections 
after steroid treatment. By this case, it is aimed to draw 
attention to the frequent falls and the complications of 
commonly used steroids in the elderly. 

Keywords: fall, COVID-19, infections 

 

Yaşlıda Vitamin ve Mineral Kullanımı 
SS-45 
TÜRKİYE'DE ZORUNLU İYODİNİZASYON SONRASI 
YAŞLILARDA FONKSİYONEL TİROİD HASTALIKLARI VE 
İYOT DÜZEYİ:20. YIL SONUÇLARI 

Emine GEMCİ, Volkan ATMIŞ 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı,  
Ankara, Türkiye 

Giriş: Türkiye'de 1994 yılında iyot eksikliğini gidermek 
amacıyla Tuz İyotlama Programı başlatılmış ve 1999 
yılında sofra tuzunun iyotlanması zorunlu hale 
getirilmiştir. Ancak tuz iyotlanmasının 10. yılında 
toplumda yaşayan 65 yaş üstü bireylerde iyot düzeylerinin 
halen istenilen seviyelere ulaşmadığı, iyot tedavisi sonrası 
guatr ve hipertiroidi prevalansının azaldığı, hipotiroidi 
prevalansının ise arttığı gösterilmiştir. Çalışmamız sofra 
tuzu iyotlamasının 20. yılında yaşlılarda yeterli iyot alımını 
araştırmayı amaçlamaktadır.  

Materyal-Metod: Çalışmamız kesitsel bir çalışma olup 
araştırmaya 60 yaş ve üstü 113 kişi alındı. Hastaların 
sosyodemografik verileri, tıbbi bilgileri kaydedildi. Çok 
yönlü geriatrik değerlendirme, antropometrik ölçümler 
kaydedildi. Yeterli iyot alımı idrar iyot düzeyleri ölçülerek 
değerlendirildi. Tüm katılımcıların tiroid ultrason 
görüntülemeleri yapıldı.  

Bulgular: Katılımcıların %55.7’si kadın olup, median yaş 73 
(60-92) idi. Tüm katılımcıların %31’inde herhangi bir tiroid 
hastalığı öyküsü mevcuttu. Bu katılımcıların %16.7’sin L-
tiroksin kullanmaktaydı. Katılımcılar arasında antitiroid 
ilaç kullanan ya da radyoaktif iyot öyküsü olan 
bulunmamaktaydı. 11 (%9.3) katılımcının geçirilmiş tiroid 
operasyon öyküsü vardı. Tuz kullanımı sorgulandığında 
katılımcıların %64.3’ü iyotlu tuz kullandığını bildirdi. Tiroid 
ultrason incelemelerinde %65 katılımcıda tiroid 
parankiminde ılımlı-orta-ciddi heterojenite izlendi. 37 
(%32.7) katılımcının tek ve 40 (%35.4) katılımcının 
multiple tiroid nodülü bulunmaktaydı. Nodüllerin %31.9’u 
bilateral ve %20.3’ü sağ yerleşimli idi. İdrar iyot 
düzeylerine göre iyot alımları incelendiğinde katılımcıların 
%43.5’inde idrar iyot düzeyleri beklenenin altında (<100 
μg/l) bulundu. Günlük iyot alımı ve tiroid hastalığı ilişkisi 
incelendiğinde iyot alım düzeyleri düşük olan 
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katılımcıların, normal olanlara göre daha düşük tiroid 
hastalık sıklığına sahip olduğu görüldü (p<0.001). 

Sonuç: İyot eksikliği bir ülkenin genel sağlığı ve üretkenliği 
üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir ve sosyoekonomik 
kalkınmayı engeller. Zorunlu iyodinizasyonun 20. yılında 
da yaşlılarda iyot alımı istenilen düzeylere ulaşamamıştır. 
Geriatrik popülasyonda iyot alımını destekleyecek başka 
çözümlere ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: İyot eksikliği, Tuz iyotlama programı, 
Tiroid 

 

OP-45 
FUNCTIONAL THYROID DISEASES AND IODINE LEVELS IN 
THE ELDERLY AFTER MANDATORY IODIZATION IN 
TURKEY: 20. YEAR RESULTS 

Emine GEMCİ, Volkan ATMIŞ 

Ankara University School of Medicine, Department of  
Geriatrics 

Introduction: Salt Iodization Program was started in 1994 
in Turkey to eliminate iodine deficiency and in 1999 
iodization of table salt became mandatory. However, in 
the 10th year of salt iodization, it has been shown that 
iodine levels in individuals over the age of 65 living in the 
community still do not reach the desired levels, the 
prevalence of goiter and hyperthyroidism decreases after 
iodine treatment, and the prevalence of hypothyroidism 
increases. Our study aims to investigate adequate iodine 
intake in the elderly in the 20th year of table salt 
iodization. 

Material-Methods: Our study is a cross-sectional study 
and 113 people aged 60 and over were included in the 
study. Sociodemographic data and medical information of 
the patients were recorded. Comphrensive geriatric 
assessment and anthropometric measurements were 
recorded. Adequate iodine intake was assessed by 
measuring urinary iodine levels. Thyroid ultrasound 
imaging of all participants was performed. 

Results: 55.7% of the participants were female, and the 
median age was 73 (60-92). 31% of all participants had a 
history of thyroid disease. 16.7% of these participants 
were using L-thyroxine. None of the participants were 
using antithyroid drugs or had a history of radioactive 
iodine. 11 (9.3%) participants had a history of previous 
thyroid operation. When salt use was questioned, 64.3% 
of the participants reported that they used iodized salt. In 
thyroid ultrasound examinations, moderate to severe 
heterogeneity was observed in the thyroid parenchyma in 
65% of the participants. 37 (32.7%) participants had single 
and 40 (35.4%) participants had multiple thyroid nodules. 
31.9% of the nodules were bilateral and 20.3% were 
located on the right. When iodine intakes were analyzed 
according to urinary iodine levels, urinary iodine levels 
were found below the expected (<100 μg/l) in 43.5% of 
the participants. When the relationship between daily 
iodine intake and thyroid disease was examined, it was 
observed that participants with low iodine intake levels 
had a lower frequency of thyroid disease than those with 
normal intake (p<0.001). 

Conclusion: Iodine deficiency has a negative impact on a 
country's overall health and productivity and hinders 
socioeconomic development. In the 20th year of 
compulsory iodination, iodine intake in the elderly could 
not reach the desired levels. Other solutions are needed 
to support iodine uptake in the geriatric population. 

Keywords: Iodine deficiency, Salt iodization program, 
Thyroid 

 

Sarkopeni 
SS-46 
SERUM RETİNOL BINDING PROTEİN DÜZEYLERİ VE  
SARKOPENİ İLİŞKİSİ 

Emine GEMCİ1, Melih Gaffar GÖZÜKARA2, Yavuz METİN3, 
Büşra YÜRÜMEZ KORKMAZ1, Seher YİĞİT1, Sinan ARI1, 
Ahmet YALÇIN1, Sevgi ARAS4, Murat VARLI1, Volkan  
ATMIŞ1 
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı,  
Ankara, Türkiye 

2Ankara Sincan Toplum Sağlığı Merkezi, Ankara, Türkiye 
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim 
Dalı, Ankara, Türkiye 

4İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, 
Türkiye 

Giriş: Sarkopeni, ilerleyici kas kütlesi ve fonksiyon kaybı ile 
karakterizedir. Retinol bağlayıcı protein (RBP), retinolü 
taşıyan bir proteindir. RBP düzeyleri kronik inflamasyon, 
beslenme bozuklukları ve malabsorbsiyon durumlarında 
azalır. Bu çalışmanın amacı, yaşlı erişkinlerde serum RBP 
seviyesinin sarkopeni ile ilişkisini değerlendirmektir. 

Materyal-Metod: Çalışmamız kesitsel bir çalışma olup 
araştırmaya 60 yaş ve üstü 108 kişi alındı. Hastaların 
sosyodemografik verileri, tıbbi bilgileri kaydedildi. Çok 
yönlü geriatrik değerlendirme, antropometrik ölçümler 
kaydedildi. Sarkopeni tanısında bioimpedans analiz (BIA) 
yöntemi kullanıldı. Katılımcıların serum RBP düzeyleri 
ölçüldü.  

Bulgular: Katılımcıların %58.3’ü kadın olup, median yaş 67 
(60-89) idi. Sarkopenisi olan katılımcıların RBP düzeyleri 
sarkopenik olmayan katılımcılara göre daha düşüktü 
ancak fark istatiksel anlamlılığa ulaşamadı (p=0.161). 
Kırılganlık ve RBP düzeyleri karşılaştırıldığında ise RBP 
düzeyleri sırasıyla prefrail ve frail gruptan daha yüksek 
bulundu (p=0.420). 

Sonuç: Sarkopeni taraması çeşitli ölçeklerle yapılıp tanıda 
kas kuvvet ve kütle ölçümleri kullanılmaktadır. Fiziksel 
engellilik, ölüm gibi kötü klinik sonuçlarla ilişkili bu 
geriatrik sendromun taramasında çeşitli biyomarkerlar 
kullanılması erken tanı koymada yol gösterici olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Sarkopeni, Retinol binding protein, 
Geriatrik sendrom 
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OP-46 
THE RELATIONSHIP OF SERUM RETINOL BINDING  
PROTEIN LEVELS AND SARCOPENIA 

Emine GEMCİ1, Melih Gaffar GÖZÜKARA2, Yavuz METİN3, 
Büşra YÜRÜMEZ KORKMAZ1, Seher YİĞİT1, Sinan ARI1, 
Ahmet YALÇIN1, Sevgi ARAS4, Murat VARLI5, Volkan  
ATMIŞ5 

¹Ankara University School of Medicine, Department of 
Geriatrics 

2Ankara Sincan Community Health Center 

3Ankara University School of Medicine, Department of 
Radiology 

4Istanbul Medipol University Faculty of Medicine 

Introduction: Sarcopenia is characterized by progressive 
loss of muscle mass and function. Retinol binding protein 
(RBP) is a protein that carries retinol. RBP levels are 
reduced in chronic inflammation, nutritional disorders, 
and malabsorption. The aim of this study was to evaluate 
the association of serum RBP level with sarcopenia in 
older adults. 

Material-Methods: Our study is a cross-sectional study, 
and 108 people aged 60 and over were included in the 
study. Sociodemographic data and medical information of 
the patients were recorded. Comphrensive geriatric 
assessment and anthropometric measurements were 
recorded. Bioimpedance analysis (BIA) method was used 
in the diagnosis of sarcopenia. Serum RBP levels of the 
participants were measured. 

Results: 58.3% of the participants were female, and the 
median age was 67 (60-89). Participants with sarcopenia 
had lower RBP levels than non-sarcopenic participants, 
but the difference did not reach statistical significance 
(p=0.161). When frailty and RBP levels were compared, 
RBP levels were found to be higher than the prefrail and 
frail groups, respectively (p=0.420). 

Conclusion: Sarcopenia screening is done with various 
scales; muscle strength and mass measurements are used 
for diagnosis. The use of various biomarkers in the 
screening of this geriatric syndrome, which is associated 
with poor clinical outcomes such as physical disability and 
death, may guide early diagnosis. 

Keywords: Sarcopenia, Retinol binding protein, Geriatric 
syndrome 

 

İleri Yaşta Sık Görülen Hastalıkların Tedavisi (DM, Tiroid,  
Osteoporoz) 
SS-47 
AYAK BİLEĞİ-BRAKİYAL İNDEKSİ İLE DİYABET 
KOMPLİKASYONLARININ İLİŞKİSİ YAŞA GÖRE FARKLILIK 
GÖSTERİYOR MU? 

Ahmet KARAKARÇAYILDIZ, Fatma EROL, Zeliha Fulden 
SARAÇ 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları 
Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı, İzmir, Türkiye 

Giriş: Diyabetes mellitus (DM) çeşitli mikrovasküler ve 
makrovasküler komplikasyonlara neden olan yaygın bir 
metabolik hastalıktır. Bu komplikasyonlardan biri olan 
periferik arter hastalığı (PAH) tanısında kullanılan Ayak 
bileği-brakiyal indeksi (ABİ), maliyeti düşük ve kolay 
uygulanabilir bir tetkiktir. Çalışmamızda ABİ’nin 60 yaş altı 
ve 60 yaş üstü diyabetik hastalarda, diyabet 
komplikasyonları ile ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık. 

Materyal - Metod: Çalışmaya geriatri ve dahiliye 
polikliniğine başvuran diyabet tanılı hastalar dahil edildi. 
Hastaların sosyodemografik özellikleri, HbA1c düzeyi, 
diyabet süresi ve diyabet komplikasyonları kaydedildi. 
Hastaların ABİ değerleri ayak bileği ve brakial arterden 
sfigmomanometre ve el doppleri kullanılarak hesaplandı. 
ABİ değerinin <0,9 olması patolojik kabul edildi. 

Bulgular: Çalışmaya toplam 811 hasta alındı (≥60 yaş: 
583,%71.9). 60 yaş ve üzerindeki grupta 160 (%31.4) 
hastanın ABİ değeri <0,9 idi. Bu hastaların 103 (%64, 
p:<0.001)’ ünde nöropati, 67 (%41.8, p:<0.001)’sinde 
retinopati, 59 (%36.8, p:<0.001)’unda koroner arter 
hastalığı (KAH), 38 (%23.7, p:0.009)’inde mikroalbüminüri 
(MAÜ) saptandı. 60 yaş altında ABİ değeri <0,9 olan 34 
(%14.9) hastanın; 16 (%47.1, p:<0.001)’sında nöropati, 14 
(%41.1, p:<0.001)’ünde retinopati, 8 (%23.5, 
p:0.002)’inde MAÜ, 3 (%8.8, p:0.182)’ünde KAH saptandı. 
Tüm hastalar içerisinde PAH olan 50 hastanın 12 (%24, 
p:0.841)’sinde ABİ değeri <0.9 saptandı. Tüm yaş 
gruplarında kötü glisemik kontrol ABİ değerinin <0.9 
olmasıyla ilşikili (p<0.005) iken; diyabet süresinin uzun 
olması ise sadece 60 yaş ve üzerindeki hastalarda ABİ 
değerinin <0.9 olmasıyla ilişkili bulundu (p:0.005).  

Sonuç: 60 yaş ve üzeri hastalarda <0.9 ABİ değeri ile 
nöropati, retinopati, MAÜ ve KAH arasında istatiksel 
olarak anlamlı ilişki varken 60 yaş altı grupta ise <0.9 ABİ 
değeri ile sadece nöropati, retinopati ve MAÜ arasında 
istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bilek brakial indeksi, Diyabet 
komplikasyonları, Yaşlı 

 

OP-47 
DOES THE ASSOCIATION OF ANKLE BRACHIAL INDEX 
WITH DIABETES COMPLICATIONS DIFFER BY AGE? 

Ahmet Karakarcayildiz, Fatma Erol, Zeliha Fulden Sarac 

Division of Geriatrics, Department of Internal Medicine, 
Ege University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey 

Introduction: Diabetes mellitus (DM) is a common 
metabolic disease that causes various vascular 
complications. Ankle-brachial index (ABI), is a low-cost, 
easily applicable test and used for diagnosis of peripheral 
arterial disease (PAH) which is a diabetic complication. In 
our study, we aimed to evaluate the association of ABI 
with diabetes complications in diabetic patients under 
and over 60 years of age. 

Material-Methods: The diabetic patients who admitted 
to the geriatrics and internal medicine outpatient clinics 
were included. Sociodemographic characteristics, level of 
HbA1c, duration of diabetes and diabetic complication 
status were recorded. ABI values were measured on the 
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ankle and brachial artery by sphygmomanometer and 
hand doppler. The ABI values <0.9 were considered 
pathological. 

Results: A total of 811 patients were enrolled and 
evaluated in two groups by age (≥60 years: 583,71.9%). In 
the older group, 160 (31.4%) patients’ ABIs were <0.9. Of 
these 160 patients, 103 (64%,p:<0.001) had neuropathy, 
67 (41.8%,p:<0.001) had retinopathy, 59(36.8%,p:<0.001) 
had coronary artery disease (CAD), 38 (23.7%,p:0.009) 
had microalbuminuria (MAU). In the younger group, 34 
(14.9%) patients’ ABIs were <0.9. Of these 34 patients, 16 
(47.1%,p:<0,001) had neuropathy, 14 (41.1%,p:<0.001) 
had retinopathy, 8 (23.5%,p:0.002) had microalbuminuria 
(MAU), 3 (8.8%, p:0.182) had coronary artery disease 
(CAD). 12 (24%,p:0.841) of 50 patients with PAH had <0.9 
ABI values among all patients. While poor glycemic 
control was associated with the values of ABI <0.9 in both 
groups (p<0.005); long duration of diabetes was found to 
be associated with values of ABI <0.9 only in the older 
group (p:0.005). 

Conclusion: While there was a statistically significant 
correlation between <0.9 ABI values and neuropathy, 
retinopathy, MAU and CAD in patients aged 60 years and 
above, in the group under 60 years of age there was a 
statistically significant correlation between <0.9 ABI 
values and only neuropathy, retinopathy and MAU. 

Keywords: Ankle brachial index, Diabetes complications, 
Elderly 

 

Kırılganlık (Fiziksel ve Sosyal) 
SS-48 
GERİATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN 
İDEAL VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN BELİRLENMESİ 
Gülçin ÖZALP, Meriş Esra BOZKURT, Cihan KILIÇ, Çağlar 
ÖZER AYDIN, Mehmet Akif KARAN, Gülistan BAHAT  
ÖZTÜRK 

İstanbul Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye 

Giriş: Optimal kas kuvveti, fonksiyonellik, fiziksel 
performans, beslenme ve yaşam kalitesi için ideal vücut 
kitle indeksi (BMI) aralığını belirlemeyi amaçladık. 

Materyal-Metod: Retrospektif kesitsel bir çalışma 
tasarladık ve Kasım 2012-Aralık 2021 arasında polikliniğe 
başvuran yaşlı hastaları dahil ettik. Hastaların demografik 
özelliklerini, eşlik eden hastalık sayısını, ilaç sayısını, 
düşmeleri ve BMI’ları not edildi. . Fonksiyonel durum, 
Lawton-enstrümental-günlük yaşam aktiviteleri (IADL) ile 
değerlendirildi. Beslenme değerlendirmesi Mini 
Nutrisyonel Değerlendirme (MNA) testi ile yapıldı. 
Zamanlı Kalk ve Yürü testi (TUG), yürüme hızı testi (UGS), 
EuroQol-5 Dimensio (EQ-5D) ve el kavrama kuvveti(HGS) 
ölçümü hasta kayıtlarından alındı. Optimal vücut indeksini 
belirlemek için çalışma parametreleri ROC analizi ile 
değerlendirildi. 

Bulgular: 1789 katılımcıyı dahil ettik. Olguların yaş 
ortalaması 74,8±7,1 olup, olguların %68,3'ü kadındı. Kas 
kuvvetinin korunması, fiziksel performans, işlevsellik, 
normal beslenme ve daha iyi yaşam kalitesi için optimum 
BMI 28-29 kg/m2 arasındaydı. (HGS: 28.4 kg/m2 
[AUC(95%): 0.66, p: 0.00 Sensitivite (Se)( %): 

60.8,Spesifite (Sp) (%): 60.4 ], UGS: 29.2 kg/m2 
[AUC(95%): 0.60, p:0.00 Se( % ): 51.0, Sp(%): 48.4], TUG: 
29.9 kg/m2 [AUC(95%): 0.36, p: 0.00 Se( % ): 52.5, Sp(%): 
48.6], IADL: 29.0 kg/m2 [ AUC(95%): 0.60, p:0.00 Se( % ): 
56.3, Sp(%): 53.7], MNA: 28.3 kg/m2 [AUC(95%): 0.65, 
p:0.00 Se( % ): 64.6, Sp(%): 64.6], EQ-5D: 29.0 kg/m2 
[AUC(95%): 0.57, p:0.01 Se( % ): 58.5, Sp(%): 56.6]). 

Sonuç: Ayaktan polikliniğe başvuran yaşlı hastalarda 
optimal BMI 28-29 kg/m2 olarak tespit edilmiştir. Daha 
fazla longitudinal çalışma, olası neden-sonuç ilişkisini 
kurma potansiyeline sahip olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: vücut kitle indeksi, optimal, 
fonksiyon, beslenme, kuvvet 

 

OP-48 
DETERMINING THE IDEAL BODY MASS INDEX IN OLDER 
GERIATRIC OUTPATIENTS  

Gulcin Ozalp, Meris Esra Bozkurt, Cihan Kilic, Caglar Ozer 
Aydın, Mehmet Akif Karan, Gulistan Bahat Ozturk 

Istanbul University, Istanbul Medical School, Department 
of Internal Medicine, Division of Geriatrics, Capa;34093 
Istanbul, Turkey 

Introduction: We aimed to study determine the ideal 
body mass index (BMI) range for optimal strength, 
functionality, physical performance, nutrition and quality 
of life. 

Methods: We designed a retrospective cross-sectional 
study and included older outpatients admitted between 
November 2012-December 2021. We noted the patients’ 
demographic characteristics, number of comorbid 
diseases, number of drugs, falls and BMI. Functional 
status was evaluated with Lawton-instrumental-
activities-of-daily-living (IADL). Nutritional assessment 
was performed by Mini-Nutritional-Assessment (MNA) 
test. Timed Up and Go test (TUG) ,gait speed test(UGS), 
EuroQol-5 Dimensio (EQ-5D) and handgrip strength (HGS) 
measurement were extracted from patient records. We 
performed ROC analyses to determine the optimal body 
index for the study parameters. 

Results: We included 1789 participants. The mean age of 
the cases was 74.8±7.1, and 68.3% of the cases were 
women. Optimum BMI was between 28-29 kg/m2 for the 
sake of preserved muscle strength, physical performance, 
functionality, normal nutrition and better quality of life ( 
HGS: 28.4 kg/m2 [AUC(95%): 0.66, p: 0.00 senstivity (Se)( 
%): 60.8, specificity (Sp) (%): 60.4 ], UGS: 29.2 kg/m2 
[AUC(95%): 0.60, p:0.00 Se( % ): 51.0, Sp(%): 48.4], TUG: 
29.9 kg/m2 [AUC(95%): 0.36, p: 0.00 Se( % ): 52.5, Sp(%): 
48.6], IADL: 29.0 kg/m2 [ AUC(95%): 0.60, p:0.00 Se( % ): 
56.3, Sp(%): 53.7], MNA: 28.3 kg/m2 [AUC(95%): 0.65, 
p:0.00 Se( % ): 64.6, Sp(%): 64.6], EQ-5D: 29.0 kg/m2 
[AUC(95%): 0.57, p:0.01 Se( % ): 58.5, Sp(%): 56.6]). 

Conclusions: The optimal BMI in older outpatients has 
been detected as 28-29 kg/m2. Further longitudinal 
studies will have the potential to establish the possible 
cause-effect relationship. 
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Kırılganlık (Fiziksel ve Sosyal) 
SS-49 
İZMİR’DE BİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE BAŞVURAN 
YAŞLI BİREYLERDE KIRILGANLIK DÜZEYİ 

Elif BONCUKÇU EREN, Reyhan UÇKU 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı 
Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye 

Giriş ve Amaç: Kırılganlık kişide kötü sağlık sonuçları 
riskini artıran endojen ve ekzojen stresörlere karşı aşırı 
duyarlı olma durumudur. Çalışmanın amacı İzmir’de bir 
aile sağlığı merkezine (ASM) başvuran yaşlı bireylerin 
kırılganlık düzeyini saptamaktır.  

Gereç ve Yöntem: Kesitsel çalışmaya Narlıdere’de bir 
ASM’ye başvuran 65 yaş üzeri 271 birey katılmıştır. 
Bireylerin onamı alındıktan sonra yüz yüze anket 
uygulanmıştır. Kırılgan olma durumu Tilburg Kırılganlık 
Ölçeği kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın diğer 
değişkenleri; yaş, cinsiyet, gelir-gider algısı, çalışma 
durumu, medeni durum, çocuk sayısı ve öğrenim 
durumudur. Analizlerde kırılganlık ölçek puanları, fiziksel, 
psikolojik ve sosyal bileşenlerin puanları ortalama, 
standart sapma, ortanca, minimum, maksimum değerleri 
ile sunulmuş ve kırılganlık prevalansı hesaplanmıştır. Yaş 
ve cinsiyete göre kırılganlık prevalansı ki-kare analizi ile 
karşılaştırılmış; SPSS 22.0 programı kullanılmıştır. 
Araştırma öncesi kurum ve etik kurul izni alınmıştır. 

Bulgular: Araştırma grubunun %52,4’ü kadın, %20,7’si 80 
yaş ve üzeridir. Katılımcıların %69,4’ü evli; ortalama çocuk 
sayısı 2,5+1,4’dir. Diplomasız oranı %11,1iken, %31,7’si 
üniversite mezunudur. Bireylerin %4,8’i aktif olarak 
çalışmakta, %42,1’i gelirinin giderinden az olduğunu 
düşünmektedir. Kırılganlık prevalansı %49,8 olarak 
bulunmuştur. Ölçek puanı ortalaması 4,9+3, ortancası 4, 
minimum 0, maksimum 14’tür. Ölçeğin fiziksel, psikolojik, 
sosyal bileşeninin puan ortalaması, sırasıyla2,8+2, 
1,1+1,0, 1,0+0,8‘dir. Kadınların %59,2’si erkeklerin 
%39,6’sı kırılgandır (p=0,001). Seksen yaş ve üzeri grupta 
kırılganlık %64,3 iken, 65-79 yaş grubunda %46,0’dır 
(p=0,015).  

Sonuç ve Öneriler: Yaşlıların yaklaşık yarısı kırılgandır; 
kırılganlık kadınlarda ve 80 yaş üzeri grupta daha 
yüksektir. Müdahale edilebilir ve geri döndürebilir bir 
klinik durum olan kırılganlık, birinci basamakta da 
önemsenmeli ve yaşlılar bu açıdan değerlendirilmelidir.  

Anahtar Kelimeler: kırılganlık, yaşlılık, kırılgan yaşlı 

 

OP-49 
PREVALENCE OF FRAILTY IN ELDERLY PEOPLE IN A  
PRIMARY CARE UNIT IN İZMİR 

Elif Boncukçu Eren, Reyhan Uçku 

Dokuz Eylül University Medical Faculty, Department of 
Public Health  

Objective: Frailty is a clinical condition characterized by 
the individual's increased vulnerability to endogenous 
and exogenous stressors. This study aimed to determine 
the prevalence of frailty in elderly people admitted to a 
Primary Care Unit in a district of Izmir. 

Methods: We conducted a cross-sectional study of 271 
individuals aged 65 years and over. Data were collected 
face-to-face using a questionnaire. To determine frailty, 
Tilburg Frailty Index(TFI) was used. The other variables 
were age, gender, marital status, self-perceived income, 
number of children, education status and working status. 
In our analyses the score of TFI, and the score of physical, 
psychological, and social components were presented 
with mean, standard deviation, minimum, maximum 
values and frailty prevalence was calculated. The chi-
square test was used to analyse age and gender 
associated with frailty and the data were analysed using 
SPSS 22. Ethical approval and permission from the 
institution were obtained. 

Results: In this study, 52.4% of the elderly were women 
20.7% were aged 80 and over, 69.4% were married. The 
mean of children was 2.5+1.4. Eleven percent of the 
participants had no degrees and 31.7% were university 
graduates. About five percent (4.8%) of individuals were 
still working and 42% thought their income was lower 
than their expenses. The prevalence of frailty was 49.8%. 
The mean, median, minimum and maximum of index 
scores were 4.9+3, 4, 0 and 14, respectively. The mean 
scores of physical, psychological and social components 
were 2.8+2, 1.1++1.0, 1.0+0.8, respectively. According to 
study results, 59.2% of women and 39.6% of men were 
frail (p=0,001). While the prevalence of frailty in aged 80 
and over were 64.3%, in aged group 65-79 were 46,0% 
(p=0,015). 

Conclusion: About half of the elderly are frail; prevalence 
of frailty is higher in women either aged 80 years and 
over. The frailty can be prevented and reversed, so older 
people should be assessed for frailty in primary health 
care. 

Keywords: Elderly, Frailty, Frail Elders, prevalence 

 

Kırılganlık (Fiziksel ve Sosyal) 
SS-50 
GERİATRİK HASTALARDA TİROİD FONKSİYONLARININ 
KIRILGANLIK ÜZERİNE ETKİLERİNİN EDMONTON, SOF VE 
FRAIL KIRILGANLIK ÖLÇEKLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Galip Can UYAR1, Mustafa Kemal KILIÇ2, Gül GÜRSOY2 

1Ankara Mamak Devlet Hastanesi, Ankara, Türkiye 
2Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye 

Giriş: Kırılganlık, yaşlanmayla gelişebilen fiziksel 
aktivitede ve yürüme hızında azalma, kilo kaybı, kas gücü 
kaybı ve tükenmişlik gibi bileşenlerin oluşturduğu 
geriatrik sendromdur.Tiroid disfonksiyonu ise yaşlılıkta 
atipik semptomlarla ortaya çıkabilen bir 
komorbiditedir.Bu çalışmada geriatrik hastalarda tiroid 
hastalıklarında TSH, sT4, sT3 değerlerinin ve tiroid 
peroksidaz otoantikoru (Anti-TPO)’nun kırılganlık üzerine 
etkilerini;eşlik eden kronik hastalıkların, sosyodemografik 
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durumların kırılganlık ile ilişkisini ve geriatrik hastalar için 
optimal TSH düzeyleri SOF,Edmonton ve FRAIL kırılganlık 
ölçekleri ile değerlendirmek amaçlandı. 

Materyal-Metod: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Geriatri, Dahiliye ve Endokrinoloji polikliniklerine 
başvuran 65 yaş ve üzeri, aşikâr veya subklinik hipotiroid, 
ötiroid, aşikâr veya subklinik hipertiroid durumda olup 
medikal tedavi alan veya tedavisiz ötiroid olan 220 hasta 
çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, sigara ve 
alkol kullanma durumları, komorbid hastalıkları ve 
demografik verileri sorgulandı. Tiroid fonksiyon testleri 
istendi.SOF, Edmonton ve FRAIL kırılganlık ölçekleri 
uygulanarak sonuçlar kaydedildi. 

Bulgular:220 hastanın 150’si (%68,2) kadın,yaş ortancası 
73 (65-96)’dü.Kronik hastalıklardan en sık hipertansiyon 
(%64,1) ve diyabetes mellitus (%46,4) eşlik ediyordu. 
Kırılganlık yüzdeleri SOF kırılganlık ölçeğinde 
%44,5,Edmonton'da %30,4 ve FRAIL'de 
%36,4'dü.Anormal TSH değerleri ile kırılganlık arasındaki 
ilişkinin değerlendirildiği tek değişkenli analizde TSH: 0,5-
6 mIU/L değerlerinin dışında olan hastalarda kırılganlığın 
bu aralıkta bulunan hastalara kıyasla daha sık 
idi(p<0,001).TSH kategorileri arasında anlamlı olarak farklı 
bulunan parametreler çok değişkenli lojistik regresyon 
analizine dahil edildi.SOF kırılganlık ölçeğine göre kırılgan 
olmak [OR:7,71;95% CI=(3,66-16,23);p<0,001], Anti-TPO 
pozitifliği [OR:5,01;95% CI=(2,29-10,97);p<0,001] anlamlı 
farklılık gösterdi.Edmonton kırılganlık ölçeğine göre 
yapılan kırılganlık sınıflamasında kategoriler arasında sT3 
seviyesinin ve sT3/sT4 oranının;FRAIL 'de sT3 seviyesinin; 
SOF'da ise sT3 seviyesinin ve sT3/sT4 oranının anlamlı 
seviyede farklı olduğu görüldü (p<0,001,p=0,01, 
p=0,002,p=0,003, p=0,03). 

Sonuç: Tiroid fonksiyonlarından sT3 seviyesinin ve 
sT3/sT4 oranının kırılganlık düzeyini değerlendirmede 
önemli bir belirteç olabileceği gösterildi.Optimal TSH 
düzeyinin kırılganlık düzeyinin azalmasında etkili olduğu 
ve yaşlı hastaların anormal TSH düzeylerinde SOF 
kırılganlık ölçeğine göre kırılganlık artışı ile bağımsız ilişkili 
olduğu görüldü.Eşlik eden kronik hastalıkların,tiroid ilacı 
kullanımının,kadın cinsiyetin,yaş ve eğitim düzeyinin 
kırılganlığa etkili faktörler olabileceği görüldü. 

Anahtar Kelimeler: Edmonton Kırılganlık Ölçeği, FRAIL 
Kırılganlık Ölçeği, SOF Kırılganlık Ölçeği, Tiroid Fonksiyon 
Testleri, Yaşlanma 

 

OP-50 
EVALUATION OF THE EFFECTS OF THYROID FUNCTIONS 
ON FRAILTY IN GERIATRIC PATIENTS WITH EDMONTON, 
SOF AND FRAIL FRAILTY SCALES 

Galip Can UYAR1, Mustafa Kemal KILIÇ2, Gül GÜRSOY2 

1Ankara Mamak State Hospital 

2Ankara Training and Research Hospital 

Introduction: Frailty is a geriatric syndrome composed of 
decrease in physical activity and walking speed,weight 
loss,muscle strength loss and burnout.Thyroid 
dysfunction is a comorbidity that can occur with atypical 
symptoms at later ages.In this study,it was aimed to 

evaluate the effects of TSH,fT4,fT3 and thyroid peroxidase 
autoantibody (Anti-TPO)values,concomitant chronic 
diseases on frailty in different groups of thyroid disease 
and the relationship between sociodemographic 
conditions and frailty; and to demonstrate the optimal 
TSH levels for geriatric patients with the SOF,Edmonton 
and FRAIL frailty scales. 

Materials-Methods: 220 patients aged 65 and over,overt 
or subclinical hypothyroid,euthyroid, overt or subclinical 
hyperthyroidism,who received medical treatment or 
were euthyroid without treatment,who applied to the 
Geriatrics,Internal Medicine and Endocrinology 
outpatient clinics of Ankara Training and Research 
Hospital were included in the study.Age,gender,smoking 
and alcohol use,comorbid diseases and demographic data 
of the patients were questioned.Thyroid function tests 
were evaluated.SOF,Edmonton and FRAIL frailty scales 
were applied and recorded. 

Results: Of the 220 patients,150 (68.2%) were female, 
and the median age was 73(65-96). Hypertension 
(64.1%)and diabetes mellitus (46.4%) were the most 
common chronic diseases.Frailty percentages were 44.5% 
on SOF,30.4% in Edmonton and 36.4% in FRAIL fraility 
scale.In the univariate analysis evaluating the relationship 
between abnormal TSH values and frailty, frailty was 
more common in patients with TSH values outside of 0.5-
6 mIU/L values compared to patients in this 
range(p<0,001). Parameters that were found to be 
significantly different between TSH categories were 
included in the multivariate logistic regression analysis. 
Among these,being frail according to the SOF frailty 
scale[OR:7.71; 95% CI=(3.66-16.23); p<0.001],Anti-TPO 
positivity [OR:5.01;95% CI=(2.29-10.97);p<0.001] showed 
a statistically significant difference. In the fraility 
classification made among categories; fT3 level and 
fT3/sT4 ratio in Edmonton fraility scale, fT3 level in 
FRAIL;fT3 level and fT3/fT4 ratio in SOF were found to be 
statistically significant(p<0.001, 
p=0.01,p=0.002,p=0.003,p=0.03). 

Conclusion: In this study, the importance of fT3 level and 
fT3/fT4 ratio was demonstrated in evaluating the frailty 
level.It was observed that optimal TSH level was effective 
in decreasing frailty level and abnormal TSH levels of 
elderly patients were independently associated with 
increased frailty according to SOF frailty scale.It was also 
shown that concomitant chronic diseases,use of thyroid 
medication,female gender,older age and education level 
have significant effects on fraility. 

Keywords: Edmonton Fraility Scale, FRAIL Fraility Scale, 
SOF Fraility Scale, Thyroid Function Tests, Aging 
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GERİATRİK HASTALARDA MALİGNİTE TANISINDA  
PET-BT'NİN ROLÜ 

Bahar BEKTAN KANAT, Alper DÖVENTAŞ 
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp  
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Amaç: Amacımız son yıllarda kullanımı giderek artan 
pozitron emisyon tomografi-bilgisayarlı tomografi (PET-
BT)’nin yaşlı hastalarda malignite tanısındaki efektivitesini 
belirlemek ve atlayabileceği maligniteleri ortaya 
koymaktır. 

Yöntem: Ocak 2017 ve Ocak 2022 tarihleri arasındaki 5 
yıllık süreçte kliniğimizde çeşitli nedenlerle yatan 1104 
hasta dosyası geriye dönük olarak incelendi ve 
maligniteye işaret eden en az 1 semptom veya bulgu 
nedeniyle yatırılan 197 hasta çalışmaya dahil edildi. 
Hastaların demografik verileri, kronik hastalıkları ve PET-
BT raporları geriye dönük olarak ayrıntılı bir şekilde analiz 
edildi.  

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 197 hastanın (106 kadın) 
ortalama yaşları 78.22±7.27 idi. Hastaların 65'i (%33) 
malignite tanısı almıştı. Hastaların %42’si (n=84) 
diyabetikti. Malignite şüphesiyle yatan hastaların 
%43,6’sına (n=86) PET-BT çekilmiş olup yapılan çekimlerin 
%84’ü (n=72) tanısal amaçlıydı. PET-BT çekilen hastaların 
%53,4’ünün (n=46) malignite tanısı aldığı görüldü. PET-BT 
ile en sık tanı konan maligniteler akciğer, hepatobiliyer 
sistem ve pankreas kanserleriydi. PET-BT’de hastalık 
lehine bulgu tespit edilmeyip malignite tanısı alan 12 
(%13,9) hasta olup bu maligniteler hematolojik 
malignitelerin (n=8) yanı sıra erken evre mide kanseri 
(n=1), rektum kanseri (n=1), mesane kanseri (n=1) ve 
kolanjiyosellüler karsinomdu (n=1).  

Sonuç: Çalışmamız yaşlı hastalarda sıklığı giderek artan 
kanserlerin tanısında PET-BT kullanımının yaygınlığını 
ortaya koymuştur. Özellikle hematolojik malignitelerde ve 
erken evre kanserlerde patolojik florodeoksi glukoz (FDG) 
tutulumu olmayabileceği ve malignite tanısının 
atlanabileceği akıldan çıkarılmamalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Malignite, Kanser, Geriatrik, PET-CT, 
FDG 

 

OP-51 
THE ROLE OF PET-CT IN THE DIAGNOSIS OF  
MALIGNANCY IN GERIATRIC PATIENTS 

Bahar Bektan Kanat, Alper Döventaş 

İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of 
Medicine 

Objective: Our aim is to determine the effectiveness of 
positron emission tomography-computed tomography 
(PET-CT), which has been increasingly used in recent 
years, for the diagnosis of malignancy in older adults and 
to reveal the malignancies that can be missed.  

Methods: During the 5-year period between January 
2017 and January 2022, data of 1104 patients hospitalized 
in our clinic for various reasons were reviewed 
retrospectively, and 197 patients hospitalized for at least 
1 symptom or finding indicating malignancy were 
included in the study. Demographic data, chronic diseases 
and PET-CT reports of the patients were analyzed 
retrospectively in detail. 

Results: The mean age of 197 patients (106 women) 
included in the study was 78.22±7.27. Sixty-five (33%) 

patients were diagnosed with malignancy. PET-CT was 
performed in 43.6% (n=86) of the patients hospitalized 
with suspicion of malignancy, and 84% (n=72) of the scans 
were for diagnostic purposes. It was observed that 53.4% 
(n=46) of the patients who underwent PET-CT were 
diagnosed with malignancy. The most common 
malignancies diagnosed with PET-CT were lung, 
hepatobiliary system and pancreas cancers. There were 
12 (13.9%) patients who were diagnosed with malignancy 
without any finding in favor of the disease in PET-CT, and 
the missed malignancies were early-stage gastric cancer 
(n=1), rectal cancer (n=1), bladder cancer (n=1), and 
cholangiocellular carcinoma (n=1), as well as 
hematological malignancies (n=8). 

Conclusion: Our study revealed the prevalence of PET-CT 
in the diagnosis of cancers, with increasing frequency in 
elderly patients. In addition, it should be kept in mind that 
there may not be pathological fluorodeoxy glucose (FDG) 
uptake especially in hematological malignancies and early 
stage cancers and the diagnosis of malignancies may be 
missed. 

Keywords: Malignancy, Cancer, Geriatric, PET-CT, FDG 

 

Sık Görülen Geriatrik Sendromlara Pratik Yaklaşım (Ağrı, Uyku, 
Delirium) 
SS-52 
ÜRİNER İNKONTİNANS VE SIK GÖRÜLEN GERİATRİK 
SENDROMLARLA İLİŞKİSİ 

Gülru ULUGERGER AVCI, Deniz SUNA ERDİNÇLER 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi/Geriatri 
Kliniği, istanbul, Türkiye 

Amaç: Üriner inkontinans (Üİ) yaşlılarda sık görülen bir 
sorundur. Yaşlanma süreci ve geriatrik sendromlar Üİ'ye 
katkıda bulunur. Bu çalışmamızda geriatrik hastalarda Üİ 
ve sık görülen ilişkili geriatrik sendromları 
değerlendirmeyi amaçladık. 

Materyal-Metod: Çalışmamıza İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi geriatri polikliniklerine Eylül 
2021-Mart 2022 tarihleri arasında başvurmuş olan 60 yaş 
ve üzeri hastalar alındı. Hastaların dosyaları retrospektif 
olarak tarandı. İnkontinans tanısı İnkontinans Anketi Kısa 
Formu (ICIQ-SF) testine göre kondu. Anamnez ve klinik 
değerlendirme sonucunda urge, stres veya mikst Üİ olan 
hastalar çalışmaya dahil edildi. Demanslı hastalar çalışma 
dışı bırakıldı. Hastaların sosyo-demografik verileri, ilaçları, 
antropometrik ölçümleri, kapsamlı geriatrik 
değerlendirme parametreleri kaydedildi. El 
dinamometresi ile el kavrama kuvveti (HGS) ölçüldü. 
Fiziksel performans, 6 m olağan yürüyüş hızı (UGS) ile 
değerlendirildi. İskelet kası kütlesini (SMMI) ölçmek için 
biyoelektrik empedans analizi kullanıldı. Beslenme 
durumu bir mini beslenme değerlendirmesi (MNA) ile 
tarandı. Bilişsel işlev Mini-Zihinsel Durum Muayenesi 
(MMSE) ile değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmaya toplam 180 hasta dahil edildi. 
Deneklerin yaşı 60 ile 93 arasındaydı (ortalama yaş: 76 ± 
7.7 yıl). Yaşlı hastalarda Üİ prevalansı %54.4 idi. (n:98). 
İnkontinansı olan ve olmayan gruplar arasında yaş, 
cinsiyet, polifarmasi ve GDS, MNA, MMSE puanları 
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açısından anlamlı fark gözlenmedi. İnkontinansı olan 
grubunun el kavrama kuvveti daha düşüktü (p: 0.004) ve 
yürüme hızı anlamlı olarak daha yavaştı (p: 0.001). 
İnkontinans ile kas kitle indeksi arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmadı. 

Sonuç: Geriatrik bireylerde düşük yürüme hızı ve düşük el 
kavrama gücü, artmış üriner inkontinans riski ile ilişkili 
bulundu. 

Anahtar Kelimeler: Üriner İnkontinans, Geriatrik 
sendromlar, İlişkili Faktörler, İleri Yaş 
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URINARY INCONTINENCE AND RELATED COMMON  
GERIATRIC SYNDROMES 

Gulru ULUGERGER AVCI, Deniz SUNA ERDINCLER  

Division of Geriatric Medicine, Department of Internal 
Medicine, Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul 
University-Cerrahpasa, Istanbul, Turkey  

Aim: Urinary incontinence (UI) has been known as a 
problem in elderly. The aging process and geriatric 
syndromes contribute to UI. We aimed to assess UI and 
related geriatric syndromes in geriatric patients. 

Materials and Method: We designed a retrospective 
study on patients aged ≥ 60 years, who were admitted to 
the geriatric outpatient clinics of Istanbul University 
Cerrahpasa Medical Faculty from September 2021 to 
March 2022. The effect of UI on quality of life was 
evaluated with The International Consultation on 
Incontinence Questionnaire Short Form (ICIQ-SF) test. As 
a result of anamnesis and clinical evaluation, patients 
with urge, stress, or mixed UI were included in the study. 
Patients with dementia were excluded from the study. 
Information on socio-demographic data, medications, 
anthropometric measurements, comprehensive geriatric 
assessment parameters were recorded to investigate the 
related factors for UI. Handgrip strength (HGS) was 
measured with a hand-dynamometer. Physical 
performance was assessed by 6-m usual gait speed (UGS). 
Bioelectrical impedance analysis was used to measure 
skeletal muscle mass (SMMI). Nutritional status was 
screened by a mini-nutritional assessment (MNA). 
Cognitive function was assessed from the Mini-Mental 
State Examination (MMSE). 

Results: A total of 180 patients were included in the 
study. Age of subjects was ranging between 60 and 93 
years old (average age: 76 ± 7.7 years). The prevalence of 
UI among older patients was 54.4%. (n:98). No significant 
difference was observed between the incontinence and 
non-incontinence groups in terms of age, sex, 
polypharmacy, and GDS, MNA, MMSE scores. The 
handgrip strength of the incontinence group was lower 
(p: 0.004) and the gait speed of the incontinence group 
was significantly slower (p: 0.001). There was no 
significant relation between incontinence and muscle 
mass index. 

Conclusion: Low gait speed and low handgrip strength 
were associated with increased risk of urinary 
incontinence in elderly. 

Keywords: Urinary incontinence, geriatric syndromes, 
associated factors, elderly 
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Alzheimer Hastalığı (Biyobelirteç ve Yeni Gelişmeler ve Tedavi) 
SS-55 
NÖRODEJENERATİF DEMANS HASTALARININ  
DEMOGRAFİK VE NÖROPSİKOLOJİK PROFİLLERİ: 
ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR MERKEZİN SONUÇLARI 
Pınar GELENER1, Sevda DİKER2, Emine GEMCİ3 
1Girne Üniversitesi, Girne, KKTC 

2Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lefkoşa, KKTC 

3Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye 

Giriş: Demans gibi kronik ve yaşa bağımlı hastalıklarda 
artış izlenmektedir. 60 yaş üzeri genel popülasyonda 
demansın global prevalansı % 5-7’ dir. Bu çalışma, üçüncü 
basamak bir merkezde nörodejeneratif demans tanısı 
almış hastaların demografik ve nöropsikolojik özelliklerini 
incelemeyi amaçlamıştır.  

Materyal-Metod: Nörodejeneratif demansı olan 105 
hastanın verileri retrospektif olarak toplandı. Hastalara 
nörolojik muayene, nöropsikolojik muayene ve 
nörogörüntüleme dahil tanısal tetkikler yapıldı. Tüm 
hastalara anadillerine göre, Türkçe ya da İngilizce dilinde 
nöropsikolojik testler uygulandı. Nöropsikolojik test 
bataryası 14 testi içermekteydi: Mini-Mental Durum 
Muayenesi, Sayı Dizisi Testi, İz Sürme Testi, Sözel Akıcılık 
Testi, Saat Çizme Testi, Stroop Renk Kelime Testi, 
Benzerlikler (WAIS-R subtest), Luria Testi, Benton Çizgi 
Yönünü Belirleme Testi , Benton Yüz Tanıma Testi, Şekil 
Kopyalama Testi, Boston İsimlendirme Testi, Oktem Sözel 
Bellek Süreçleri Testi ve Geriatrik Depresyon Ölçeği.  

Bulgular: Çalışmaya dejeneratif demansı olan 105 hasta 
alındı. Hastaların 58’i ( % 55.2) kadın idi. Tanı anındaki 
ortalama yaş 74.34±10.41 idi. Demans sebebpleri 77 
(%73.3) hastada Alzheimer hastalığı(AH), 13 (%12.4) 
frontotempotal demans(FTD), altı (%5.7) hastada Lewy 
cisimcikli demans (LCD) ve dokuz (%8.6) hastada 
Parkinson hastalığı demansı(PHD) idi.  

Başlangıçtaki ortalama MMSE skoru 20 (dağılım: 14-23) 
idi. Tanı anında, MMSE skorlarına göre, 43 (%41.7) 
hastada ciddi demans, 37 (%35.9) hastada hafif demans 
mevcuttu.  

Geriatric depresyon ile MMSE skorları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı ilişki mevcuttu(p<0.05). Hafif 
demansı olanlarda daha yüksek depresyon skorları 
saptandı. Kategorik akıcılık ile daha yüksek depresyon 
skorları arasında pozitif bir ilişki mevcuttu(p< 0.05).  

Görsel-uzaysal beceriler AH’a göre LCD, FTD ve PHD’da 
daha fazla etkilenmişti(p<0.05). 

Benton yüz tanıma testi PHD’ı diğer demans tiplerinden 
ayırt etmede istatistiksel olarak daha anlamlı 
bulunmuştur(p<0.05). 
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Sonuç: En sık gözlenen demans tipi AH, takiben LCD ve 
FTD idi. Depresyon erken dönemlerde ve daha hafif 
demanslarda daha sık izlenmiştir. Görsel-uzaysal beceriler 
AH ile karşılaştırıldığında LCD ve FTD’da daha fazla 
etkilenmişti. Prosopagnozi PHD’nı diğer demans 
tiplerinden ayırt etmede anlamlı bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: demans, nörodejeneratif,  
nöropsikolojik testler 
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DEMOGRAPHIC AND NEUROPSYCHOLOGIC PROFILES OF 
PATIENTS WITH NEURODEGENERATIVE DEMENTIA: 
RESULTS FROM A TERTIARY REFERRAL CENTER 

Pınar Gelener1, Sevda Diker2, Emine Gemci3 

1Kyrenia University, Dr Suat Günsel Hospital, Department 
of Neurology, Kyrenia, Cyprus 
2Cyprus International University, Faculty of Medicine, 
Department of Neurology, Nicosia, Cyprus 

3Ankara University, School of Medicine, Department of 
Geriatric Medicine, Ankara,Turkey 

Aim: There is a growing probability of chronic and age-
associated diseases such as dementia. The global 
prevalence of dementia in the general population older 
than 60 years is 5-7%. This study aimed to evaluate the 
demographic and neuropsychological characteristics of 
patients diagnosed with neurodegenerative dementia at 
a tertiary referral centre. 

Material and Methods: Data from 105 patients with 
neurodegenerative dementia were collected 
retrospectively. The patients underwent diagnostic 
procedures involving neurological examination, 
neuropsychologic examination, and neuroimaging. 
Neuropsychological tests were performed on all patients 
in Turkish or English according to the patient’s native 
language. The neuropsychological test battery included 
14 tests: the Mini-Mental State Test, Digit Span Test, Trail 
Making Test, Verbal Fluency , Clock Drawing Test, Stroop 
Color Word Interference Test , Similarities (WAIS-R 
subtest), Luria Test, Benton Line Judgment Orientation 
Test, Benton Facial Recognition Test , Figure Copying Test, 
Boston Naming Test, Oktem Verbal Memory Processes 
Test and Geriatric Depression Scale.  

Findings: The study included 105 patients with 
degenerative dementia. Of the 105 patients, 58 (55.2%) 
were female. The mean age at diagnosis was 74.34±10.41. 
The causes of dementia were Alzheimer’s disease (AD) in 
77 (73.3%), frontotemporal dementia (FTD) in 13 (12.4%), 
dementia with Lewy bodies (DLB) in six (5.7%), and 
Parkinson’s disease dementia(PDD) in nine (8.6%) 
patients. 

The initial median MMSE score at diagnosis was 20 
(range: 14–23). According to the MMSE scores, 43 (41.7%) 
patients had severe dementia, and 37 (35.9%) had mild 
dementia at the time of diagnosis.  

There was a statistically significant association between 
geriatric depression and MMSE score (p<0.05). Higher 
depressive scores were observed in the patients with mild 

dementia. Categorical fluency was positively associated 
with higher depressive scores (p< 0.05).  

Visuospatial functions were affected more in DLB, FTD, 
and PDD than in AD (p<0.05). 

The Benton facial recognition test was statistically 
significant for the differential diagnosis of Parkinson’s 
dementia from other dementia types (p<0.05). 

Conclusion: The most common dementia type was AD, 
followed by DLB, and FTD. Depression occurred more in 
earlier stages and milder cases. The visuospatial functions 
were affected more in DLB and FTD patients when 
compared to patients with AD. Prosopagnosia was 
meaningful for the differential diagnosis of PDD from 
other forms of dementia. 

Keywords: dementia, neurodenerative,  
neuropsychological tests 
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SS-56 
LEWY CİSİMCİKLİ DEMANS HASTALARINDA İKİ YILLIK 
MORTALİTENİN ÖNGÖRÜCÜLERİ 

Neslihan KAYAHAN SATIŞ, Mehmet İlkin NAHARCI 

S.B.Ü Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Geriatri 
Bilimdalı, Ankara, Türkiye 

Giriş: Lewy Cisimcikli Demans (LCD) hastalarının hayatta 
kalma süresine ilişkin veriler sınırlıdır. Tedavi 
seçeneklerinin azlığı nedeniyle olumsuz prognostik 
faktörlerin belirlenmesi, kritik öneme sahiptir. Bu 
çalışmanın amacı, LCD'li hastalarda 2 yıllık mortalite 
öngörücülerini belirlemektir.  

Materyal-Metod: 2006-2021 yılları arasında üçüncü 
basamak geriatri polikliniğinde izlenen 60 yaş ve üzeri LCD 
demans tanılı bireyler, tıbbi kayıtlar ve/veya hasta 
dosyaları kullanılarak retrospektif olarak değerlendirildi. 
LCD hastalarının tanıdan sonraki ikinci yıldaki mortalite 
durumları belirlendi. Bireylerin demografik ve klinik 
özellikleri, mortaliteyi öngörme üzerindeki etkileri 
açısından araştırıldı. 

Bulgular: Çalışmaya LCD'li toplam 108 hasta dâhil edildi. 
Ortalama yaş 78,9±6,6 yıl olup %49,1'i kadındı. İki yıllık 
takip sonunda, 23 hasta (%21,3) öldü ve 85 hasta (%78,7) 
hala hayattaydı. Malnütrisyon, kognitif ve fonksiyonel 
bozukluk, mortalite grubunda anlamlı olarak daha 
yaygındı. Yaş, kadın cinsiyet, fonksiyonel bozukluk, orta ila 
şiddetli klinik demans derecesi ve malnütrisyon artan 
mortalite riski ile ilişkiliydi. Ancak çok değişkenli analizde 
malnütrisyon (HR=5,00; %95 CI: 1,64-15,24; p: 0,005), iki 
yıllık mortalitenin tek bağımsız belirleyicisiydi. 

Sonuç: LCD hastalarının prognozları kötüdür. Bu hassas 
grupta, malnütrisyonun önlenmesine yönelik yaklaşımlar 
süreci iyileştirebilir ve erken mortaliteyi azaltabilir. Ancak 
bu popülasyonda mortalite ilişkili risk faktörlerini 
belirlemek için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Lewy Cisimcikli Demans, Mortalite, 
Prognoz 
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PREDICTORS OF TWO-YEAR MORTALITY IN PATIENTS 
WITH DEMENTIA WITH LEWY BODIES 

Neslihan KAYAHAN SATIŞ, Mehmet İlkin NAHARCI 

University of Health Sciences GulhaneTraining and 
Research Hospital Geriatric Department 

Objective: Data on the survival time of patients with 
Dementia with Lewy Bodies (DLB) is limited. Determining 
unfavorable prognostic factors is critical due to the 
scarcity of treatment options. This study aimed to 
evaluate the predictors of mortality at two years in 
patients with DLB. 

Methods: Individuals aged ≥ 60 years with a diagnosis of 
DLB that was followed in a tertiary-referral geriatric 
outpatient clinic between 2006 and 2021 were 
retrospectively evaluated using medical records and/or 
patient charts. The mortality status of DLB patients at the 
second year after diagnosis was determined. 
Demographics and clinical characteristics of the 
individuals were investigated for their effects on mortality 
prediction. 

Results: A total of 108 patients with DLB were included in 
this study. The mean age was 78.9± 6.6 years, and 49.1% 
were females. By the end of the two-year follow-up, 23 
(21.3%) patients had died and 85 (78.7%) patients were 
still alive. Malnutrition, and cognitive and functional 
impairment were significantly more common in the 
mortality group. Age, female gender, functional 
impairment, moderate-to-severe clinical dementia rating, 
and malnutrition were associated with an increased 
mortality risk. On the multivariable analysis, malnutrition 
(HR=5.00; 95% CI: 1.64-15.24; p: 0.005) was the only 
independent predictor of two-year-mortality. 

Conclusion: Patients with DLB have an unfavorable 
prognosis. Approaches to prevent malnutrition can 
improve the prognosis and reduce early mortality in this 
vulnerable group. However, further studies are needed to 
determine mortality risk factors in this population. 

Keywords: Lewy Body Dementia, Mortality, Prognosis 
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MALNÜTRİSYON, İNFLAMASYON VE VASKÜLER 
KALSİFİKASYONUN, HEMODİYALİZ HASTALARINDA 5 
YILLIK MORTALİTE ÜZERİNDEKİ ROLÜ 

Yelda Öztürk1, Merve Güner2, Meltem Halil2,  
Neval Duman3 

1Eskişehir Şehir Hastanesi, Eskişehir, Türkiye 

2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye 
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Giriş: Malnütrisyon ve inflamasyon hemodiyaliz 
hastalarında sık görülmekte olup vasküler kalsifikasyona 
neden olarak artmış morbidite ve mortaliteye yol açar. Bu 
çalışmada malnütrisyon, inflamasyon ve vasküler 
kalsifikasyonun hemodiyaliz hastalarında 5 yıllık mortalite 
üzerine etkisini belirlemeyi amaçladık. 

Materyel ve Metod: Hemodiyalize giren hastalarda 
retrospektif kohort çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışma 
2015 yılında yürütülen bir çalışmanın mortalite analizi 
olarak gerçekleştirildi. Demografik veriler, laboratuar 
değerleri, abdominal aortik kalsifikasyon (AAK) skorları 
(Kauppila metodu), nabız dalga hızı (NDH), FGF-23 ve 
Fetuin-A düzeyleri kayıt edildi. Geriatrik nütrisyonel risk 
indeksleri (GNRI) hesaplandı. Hastaların sağkalıö 
durumları Türkiye ulusal ölüm kayıt sistemi üzerinden 
tarandı. Değişkenler ortanca (25-50 persentil) olarak 
sunuldu. Cox regresyon analizi ve ROC analizi uygulandı. 

Bulgular: Çalışmaya %46.8’i kadın olan 79 hasta dahil 
edildi. 5 yıllık takipte 25 (%31.6) hastada ölüm rapor 
edildi. Ölen gruptaki hastalar, sağ kalan gruptaki hastalara 
göre daha yaşlı idi. Ölen grupta GNRI daha düşükken; AAK 
skoru, NDH ve CRP daha yüksekti (Tablo-1). Yaş, GNRI ve 
diyaliz giriş öncesi ortalama sistolik kan basıncı bağımsız 
olarak 5 yıllık mortalite ile ilişkili idi. AAK skoru, NDH, 
GNRI, CRP ve albumin için 5 yıllık mortaliteyi en iyi tahmin 
eden kesim değerleri sırasıyla >3 (AUC:0.682), >8.1 
(AUC:0.727), ≤99.2 (AUC:0.663), >14 (AUC:0.707) ve 
≤4.03 (AUC:0.653) olarak tanımlandı.  

Sonuç: GNRI, CRP ve AAK skorları hemodiyaliz 
hastalarında mortaliteyi belirlemede kullanılabilir. 
Lomber lateral grafiden hesaplanan AAK skoru vasküler 
kalsifikasyonu belirlemede kolay ve basit bir metoddur. 
Lomber lateral grafi, özellikle geriatrik hastalarda 
osteoporoz değerlendirmesinde sıklıkla kullanılmakta 
olup, pratikte vasküler kalsifikasyonu değerlendirmede 
kullanılabilir. AAK skoru hastalık yükünü belirlemede bir 
marker olarak kullanılabilir ve gelecekte kırılganlık 
değerlendirmesinde yer alabilir.  

Tablo-1: 5 yıllık takipte ölen ve sağ kalan grupta 
malnütrisyon, inflamasyon ve vasküler kalsifikasyon ilişkili 
parametrelerin karşılaştırılması 

Değişkenler Sağ kalım (n=54) 
 

Ölüm (n=25) 
 p 

Yaş, ortanca (min-maks) 53.5 (20-77) 64 (23-81) 0.001 

Cinsiyet, kadın, n(%) 29 (53.7) 8 (32.0) 0.072 

Hemodiyaliz süresi, ay 37.5(18.5-75.0) 44.0(30.5-84.0) 0.476 

GNRI 102.7 (98.7-104.3) 99.0(95.9-102.9) 0.019 

AAK skoru 0 (0-13.7) 12.5(3.0-19.2) 0.009 

NDH, m/s 7.9(6.9-9.9) 9.5(8.6-12.5) 0.003 

FGF-23, pg/ml 118.4(37.3-311.7) 263.5(71.5-943.7) 0.159 

Fetuin-A, ng/ml 38.1(29.2-42.9) 34.9(28.8-46.7) 0.883 

CRP, mg/L 7.1(2.2-11.8) 14.4(7.3-28.0) 0.003 

Anahtar Kelimeler: malnütrisyon, vasküler kalsifikasyon, 
inflamasyon, böbrek yetmezliği 
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Division of Geriatric Medicine Eskisehir, Turkey 

Introduction: Malnutrition and inflammation are 
commonly seen in patients receiving hemodialysis (HD), 
and cause vascular calcification leading to increased 
morbidity and mortality. In this study, we aimed to define 
the role of malnutrition, inflammation, and vascular 
calcification to predict 5-year mortality in hemodialysis 
patients. 

Material and Method: A retrospective cohort study was 
performed on maintenance HD patients. It was the 
mortality analysis of the study which was conducted in 
2015. At baseline, demographic data, laboratory values, 
abdominal aortic calcification (AAC) scores (Kauppila 
method), pulse wave velocities (PWV), FGF-23, and 
Fetuin-A levels were recorded. Geriatric nutrition risk 
index (GNRI) was calculated for all. The survival of all 
participants was recorded from the Turkish national 
death registry. The variables were presented as median 
(25p-75p). Cox regression and ROC (Receiver Operating 
Characteristics) curve analysis were used. 

Results: The study included 79 patients (46.8 % female). 
During the 5-year follow-up, 25 (31.6%) patients died. The 
patients in the deceased group were older than the alive 
group. Whereas GNRI was lower; AAC score, PWV, and C-
reactive protein (CRP) were higher in the deceased group 
(Table-1). Age, GNRI, and mean systolic blood pressure 
before hemodialysis were independently associated with 
5-year mortality. The best cut-off values to predict 5-year 
mortality for AAC score, PWV, GNRI, CRP, and albumin 
were defined as >3 (AUC:0.682), >8.1 (AUC:0.727), ≤99.2 
(AUC:0.663), >14 (AUC:0.707) and ≤4.03 (AUC:0.653), 
respectively. 

Conclusion: GNRI, CRP, and AAC scores may be used for 
mortality prediction in hemodialysis patients. AAC score 
calculated by lumbar lateral graphy is an easy and simple 
method to define vascular calcification. Lumbar lateral 
graphy is occasionally used for osteoporosis assessment, 
especially in geriatric patients, and may be assessed for 
vascular calcification in practice. AAC score can be a 
marker of disease burden and take place in frailty 
assessment in the future.  

Table-1: The comparison of parameters related to 
malnutrition, inflammation and vascular calcification 
between alive and deceased group after 5-year follow-up. 

Variables  Alive (n=54) Deceased (n=25) p 

Age, median (min-max) 53.5 (20-77) 64 (23-81) 0.001 

Sex, female, n(%) 29 (53.7) 8 (32.0) 0.072 

Duration of hemodialysis, 
month 37.5(18.5-75.0) 44.0(30.5-84.0) 0.476 

GNRI 102.7 (98.7-104.3) 99.0(95.9-102.9) 0.019 

AAC score 0 (0-13.7) 12.5(3.0-19.2) 0.009 

PWV, m/s 7.9(6.9-9.9) 9.5(8.6-12.5) 0.003 

FGF-23, pg/ml 118.4(37.3-311.7) 263.5(71.5-943.7) 0.159 

Fetuin-A, ng/ml 38.1(29.2-42.9) 34.9(28.8-46.7) 0.883 

CRP, mg/L 7.1(2.2-11.8) 14.4(7.3-28.0) 0.003 

Keywords: malnutrition, vascular calcification,  
inflammation, renal failure 
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EGE ÜNİVERSİTESİ İÇ HASTALIKLARI YOĞUN BAKIM 
ÜNİTESİ’NDE YATAN 65 YAŞ ÜZERİ AKUT HEMODİYALİZ 
İHTİYACI OLAN VE RUTİN HEMODİYALİZ PROGRAMI İLE 
TABURCU OLAN HASTALARIN RETROSPEKTİF  
DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Giriş: Akut böbrek yetmezliği (ABY)’nin, özellikle yoğun 
bakımda kısa dönem mortaliteyi arttırdığı birçok 
çalışmada bildirilmiştir. Sağ kalan hastalarda ise altta 
yatan hastalığın ciddiyeti, eşlik eden komorbiditeler 
nedeniyle böbrek yetmezliği düzelmeyebilir ve hastalar 
rutin hemodiyaliz programı ile taburcu edilebilir. Bu 
alanda yapılmış çalışmalar oldukça azdır. Bu çalışmada 
yoğun bakıma yatışında ve/veya izleminde akut 
hemodiyaliz ihtiyacı olan hastalarda taburculukta rutin 
hemodiyaliz programına alınan hastaların 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Materyal-Metod: Çalışmaya 2010-2022 yılları arasında 
yoğun bakıma yatan ve akut hemodiyaliz yapılan 65 yaş 
üzeri hastalar dahil edilerek elektronik hasta dosya 
sisteminden veriler elde edildi. Son dönem böbrek 
yetmezliği nedeniyle diyaliz başlanan hastalar çalışmaya 
dahil edilmemiştir.İstatistiksel analizler IBM SPSS 25.0 ile 
analiz edildi. Tanımlayıcı istatistikler, rutin hemodiyaliz ile 
taburcu edilen ve diyalizsiz taburcu edilen hastalar 
arasında nümerik değişkenlerin karşılaştırılması Man 
Whitney U test ve İki grup arasında kategorik 
değişkenlerin karşılaştırılması Ki-Kare testi ile 
gerçekleştirildi.  

Bulgular: 65 yaş üzeri toplam 274 hasta akut hemodiyalize 
alınmıştır. Hastane içi mortalite %47.4 saptanmıştır. Sağ 
kalan 144 hastadan 28 tanesi rutin hemodiyaliz programı 
ile taburcu edilmiştir. İki grup arasındaki değişkenler 
karşılaştırıldığında yatış süresi, yatış zamanında bakılan 
CRP, kreatinin ve taburculuk zamanında bakılan troponin 
ve kreatinin rutin hemodiyaliz grubunda anlamlı yüksek 
bulunmuştur. Eşlik eden komorbiditeler incelendiğinde 
ise KAH, KKY, HT ve DM sıklığı açısından anlamlı fark 
saptanmazken KBY sıklığı rutin hemodiyaliz programına 
alınan hastalarda anlamlı yüksek bulunmuştur. 

Bulgular: 65 yaş üzeri toplam 274 hasta akut hemodiyalize 
alınmıştır. Hastane içi mortalite %47.4 saptanmıştır. Sağ 
kalan 144 hastadan 28 tanesi rutin hemodiyaliz programı 
ile taburcu edilmiştir. İki grup arasındaki değişkenler 
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karşılaştırıldığında yatış süresi, yatış zamanında bakılan 
CRP, kreatinin ve taburculuk zamanında bakılan troponin 
ve kreatinin rutin hemodiyaliz grubunda anlamlı yüksek 
bulunmuştur. Eşlik eden komorbiditeler incelendiğinde 
ise KAH, KKY, HT ve DM sıklığı açısından anlamlı fark 
saptanmazken KBY sıklığı rutin hemodiyaliz programına 
alınan hastalarda anlamlı yüksek bulunmuştur. 

Sonuç: Herhangi bir nedenle ABY gelişen hastaların 
%28’inde renal fonksiyonların geri dönmediği ve kronik 
böbrek yetmezliği geliştiği bildirilmiştir. ABY gelişen %18.9 
hastada ise renal fonksiyonlar rutin hemodiyaliz 
gerektirmekte olduğu bildirilmiştir. Bu hasta gruplarına 
heterojendir. Çalışmamızda sadece yoğun bakım hastaları 
dahil edilmiş ve altta yatan hastalığın daha kritik olması 
beklenmekle birlikte taburculukta rutin hemodiyaliz 
programına alınan hasta oranımız literatürden düşüktür. 
Diyalizsiz taburcu edilen hastaların uzun dönem takibi ile 
daha detaylı sonuçlar elde edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: akut böbrek yetmezliği, hemodiyaliz, 
yoğun bakım, 65 yaş üzeri, rutin hemodiyaliz programı 
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ÜNİTESİ’NDE YATAN 65 YAŞ ÜZERİ AKUT HEMODİYALİZ 
İHTİYACI OLAN VE RUTİN HEMODİYALİZ PROGRAMI İLE 
TABURCU OLAN HASTALARIN RETROSPEKTİF  
DEĞERLENDİRİLMESİ 

İlkçe Akgün Kurtulmuş, Şükriye Miray Kılınçer Bozgül, 
Güneş Ak, Figen Yargucu Zihni, Devrim Bozkurt 

Ege University Faculty of Medicine İzmir, Turkey 

Introduction: It has been reported in many studies that 
acute renal failure (ARF) increases short-term mortality, 
especially in intensive care. In surviving patients, renal 
failure may not improve due to the severity of the 
underlying disease and accompanying comorbidities, and 
the patients can be discharged with a routine 
hemodialysis program. Studies in this area are very few. 
In this study, it was aimed to evaluate the patients who 
were included in the routine hemodialysis program at 
discharge in patients who needed acute hemodialysis 
during their admission and/or follow-up to the intensive 
care unit. 

Material and Method: Data were obtained from the 
electronic patient file system by including patients over 
the age of 65 who were admitted to the intensive care 
unit and underwent acute hemodialysis between 2010 
and 2022. Patients who started dialysis due to end-stage 
renal disease were not included in the study. Statistical 
analyzes were analyzed with IBM SPSS 25.0. Descriptive 
statistics, comparison of numerical variables between 
patients discharged with routine hemodialysis and 
patients discharged without dialysis Man Whitney U test 
and comparison of categorical variables between the two 
groups with Chi-square test. 

Findings: A total of 274 patients over the age of 65 were 
taken to acute hemodialysis. In-hospital mortality was 
47.4%. Of the 144 surviving patients, 28 were discharged 
with a routine hemodialysis program. When the variables 

between the two groups were compared, the duration of 
hospitalization, CRP measured at the time of 
hospitalization, creatinine, and troponin and creatinine 
measured at the time of discharge were found to be 
significantly higher in the routine hemodialysis group. 
When the accompanying comorbidities were examined, 
no significant difference was found in terms of the 
frequency of CAD, CHF, HT and DM, while the frequency 
of CRF was found to be significantly higher in patients who 
were included in the routine hemodialysis program. 

Result: It has been reported that 28% of patients who 
developed ARF for any reason did not return to their renal 
functions and chronic renal failure developed. It has been 
reported that renal functions require routine 
hemodialysis in 18.9% of patients who developed ARF. 
These patient groups are heterogeneous. In our study, 
only intensive care patients were included, and although 
the underlying disease is expected to be more critical, the 
rate of patients included in the routine hemodialysis 
program at discharge is lower than the literature. More 
detailed results will be obtained with long-term follow-up 
of patients discharged without dialysis. 
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ÜNİTESİ’NDE YATAN 65 YAŞ ÜZERİ AKUT HEMODİYALİZ 
İHTİYACI OLAN HASTALARDA İLAÇ ETİYOLOJİSİNİN YERİ 

Zehra Tuba KARAMAN1, Görkem KÖYMEN1, Ş. Miray  
KILINÇER BOZGÜL1, Güneş AK2, Devrim BOZKURT1, Figen 
YARGUCU ZİHNİ1 

1Ege Üniversitesi İç Hastalıkları AnaBilim Dalı, İzmir,  
Türkiye 

2Ege Üniversitesi Klinik Biyokimya AnaBilim Dalı, İzmir, 
Türkiye 

Giriş: Akut böbrek hasarı (ABH), sıklıkla hastaneye 
yatışlarda özellikle de kritik hastalıkların seyrinde görülen 
ciddi bir durumdur. Diyaliz gerektiren ABH olması 
durumunda hem hastane içi hem de taburculuk sonrası 
mortalite ve morbidite artmaktadır. Son yıllarda diyaliz 
gerektiren ABH insidansında yıllık %10 artış bildirilmiştir. 
Bu artışa sebep olan önemli faktörlerden biri de nüfusun 
yaşlanmasıdır. Kronik hastalıkların artması, birçok 
nefrotoksik ilaç, böbreklerde meydana gelen yapısal ve 
fonksiyonel azalma sonucu; ABH gelişimine duyarlılık 
artmıştır. Bu çalışmada İç Hastalıkları Yoğun Bakım 
ünitesine yatan 65 yaş üzeri akut hemodiyaliz yapılan 
hastalarda önlenebilir etiyoloji olması nedeniyle ilaçların 
araştırılması amaçlanmıştır. 

Materyal-Metod: Çalışmaya 2010-2022 yılları arasında 
yoğun bakıma yatan ve akut hemodiyaliz yapılan 65 yaş 
üzeri hastalar dahil edilerek elektronik hasta dosya 
sisteminden veriler elde edildi. İstatistiksel analizler IBM 
SPSS 25.0 ile analiz edildi. Tanımlayıcı istatistikler, ölen ve 
sağ kalan gruplar arasında nümerik değişkenlerin 
karşılaştırılması t test ve İki grup arasında kategorik 
değişkenlerin karşılaştırılması Ki-Kare testi ile 
gerçekleştirildi.  
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Bulgular: 65 yaş üzeri 232 hastanın akut hemodiyalize 
alındığı görüldü. Bu hastalardan 43 tanesinde (%18.5) 
etiyolojinin ilaç olduğu saptandı. Hastaların yaş ortalaması 
74.8 +6.0 idi. Hastaların 18’i ( % 41.9) erkek,26’sı 
(%58.1)kadındı. Hastanede yatış süresi ortalama 7 gündü. 
Hastaların 22 (%51.2)sinde DM, 31 (%72.1)’inde HT, 
8(%18,6)’inde KBY, 7(%16.3)’sinde KKY mevcuttu. 13 
(%30.2) hastada inotrop ihtiyacı gelişti. 8 hasta (%18.6) ex 
oldu. 19(%44.2) hastada nonsteroid antiinflamatuar ilaç, 
5 (%11.6)hastada lityum, 3(%7) hastada digoxin,1 (%2.3) 
ürikoliz, 15(%34.9) hastada diğer ilaçlar yer aldı. Ölen ve 
sağ kalan hastaların klinik ve demografik verileri 
karşılaştırıldığında ölen hastalarda DM ve HT sıklığı, 
inotrop ihtiyacı olması anlamlı saptandı. SOFA skoru ölen 
hastalarda anlamlı yüksek saptandı (7.5±2.8; 4.85±1.7, p< 
0.02). Taburculuk sonrasında hastaların 10 (%23.3) tanesi 
rutin hemodiyaliz programına alındı. 

Sonuç: Mortalitenin yoğun bakım hastasında yüksek 
olduğu ve akut diyaliz ihtiyacı olan hastalarda 
mortalitenin daha da artacağı göz önüne alındığında 
ilaçlar önlenebilir etiyolojiler içinde yer aldığından dikkat 
edilmeli, polifarmasiden kaçınılmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: akut böbrek yetmezliği ilaç geriatrik 
hasta 
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Introduction: Acute kidney injury (ABD) is a serious 
condition that is often seen in hospital admissions, 
especially in the course of critical illnesses. In the case of 
ABD requiring dialysis, mortality and morbidity increase 
both in-hospital and after discharge. In recent years, a 
10% annual increase in the incidence of ABD requiring 
dialysis has been reported. One of the important factors 
causing this increase is the aging of the population. As a 
result of an increase in chronic diseases, many 
nephrotoxic drugs, a structural and functional decrease in 
the kidneys; sensitivity to the development of ABH has 
increased. In this study, it was aimed to investigate the 
drugs due to the preventable etiology in patients 
undergoing acute hemodialysis over the age of 65 who 
were hospitalized in the Internal Medicine Intensive Care 
unit. 

Material and Method: The study included patients over 
the age of 65 who were hospitalized in intensive care and 
underwent acute hemodialysis between Dec010 and 
2022 and obtained data from the electronic patient file 
system. Statistical analysis was performed using IBM SPSS 
25.0 for Windows. Descriptive statistics, comparison of 
numerical variables between Dec Decedent and survivor 

groups were performed with the t-test and comparison of 
categorical variables between the two groups was 
performed with the Chi-Square test. 

Results: It was observed that 232 patients over the age of 
65 were taken for acute hemodialysis. In 43 of these 
patients (18.5%), the etiology was determined to be 
medication. The mean age of the patients was 74.8 +6.0 
years. Of the patients, 18 ( 41.9%) were male and 26 
(58.1%) were female. The average length of 
hospitalization was 7 days. DM was present in 22 (51.2%) 
of the patients, HT was present in 31 (72.1%), CRP was 
present in 8 (18.6%), and CHF was present in 7(16.3%) of 
the patients. in 13 (30.2%) patients, the need for inotropy 
developed. 8 patients (18.6%) were ex. 19(44.2%) 
patients received nonsteroidal anti-inflammatory drugs, 5 
(11.6%) patients received lithium, 3(7%) patients received 
digoxin, 1 (2.3%) uricolysis, 15(34.9%) patients received 
other drugs. When the clinical and demographic data of 
the deceased and surviving patients were compared, the 
frequency of DM and HT in the deceased patients and the 
need for inotropes were found to be significant. The SOFA 
score was significantly higher in deceased patients 
(7.5±2.8; 4.85±1.7, p< 0.02). After discharge, 10 (23.3%) 
of the patients were enrolled in a routine hemodialysis 
program. 

Conclusion: Mortality is high in intensive care patients, 
and increased mortality in dialysis patients who need 
acute considering it should be noted that drugs in the 
etiology of preventable falls, polifarmasi should be 
avoided. 

Keywords: akut kidney injury, hemodialysis, geriatric  
Patients 
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FİBRİLASYON VE ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMASI  
SIKLIĞI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER 
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2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim 
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3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Samsun, Türkiye 
4Johns Hopkins University School of Medicine, Division of 
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Türkiye 

Giriş: Hem atriyal fibrilasyon (AF) hem de abdominal aort 
anevrizması (AAA), sıklığı ilerleyen yaşla birlikte giderek 
artmaktadır. Bu çalışmada amacımız geriatrik 
popülasyonda AF, AAA ve ilişkili faktörleri belirlemektir. 
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Materyal-Metod: Çalışmamız kesitsel bir çalışma olup 
araştırmaya Ankara/Altındağ Belediyesi’nde yaşayan 65 
yaş ve üstü kişiler alındı. Hastaların sosyodemografik 
verileri, tıbbi bilgileri kaydedildi. Çok yönlü geriatrik 
değerlendirme, antropometrik ölçümler kaydedildi. 
Katılımcılardan 12 derivasyonlu EKG çekilerek ritm 
değerlendirmesi yapıldı, ultrasonografi ile AA çapı 
ölçüldü. 

Bulgular: AAA çalışma grubunu oluşturan 599 hastanın 
ortanca yaşı 68 (65-72) yıldı. Çalışma grubunu oluşturan 
hastaların %4’ünde (n=24) AA çapı 3 cm’nin üzerinde 
bulundu. Sigara kullanma oranı ve alkol kullanma oranı AA 
çapı > 3 cm olan grupta daha fazla bulundu (p= 0.024 ve 
p< 0.001). AA çapı ≤ 3 cm olan grupta mini-mental durum 
değerlendirme skoru (MMSE) ve geriatrik depresyon 
ölçeği (GDS) daha yüksekti (24 (20.25-27) vs. 26 (24-28), 
p= 0.025; 2 (1-3) vs. 4 (2-7), p=0.009; 0 (0-1.75) vs. 1 (0-3), 
p=0.038). Kadın cinsiyet, yüksek MMSE skoru, yüksek GDS 
skoru, yüksek FRAIL skoru ve yüksek SARC-F skoru AA 
çapının > 3 cm olması için negatif prediktif faktörlerdi. 
Buna karşılık sigara kullanımı ve alkol kullanımı AA çapının 
> 3 cm olması için pozitif prediktif faktörler olarak 
bulundu. Çoklu değişkenli regresyon analizlerinde ise 
alkol kullanımı (OR= 7.590, %95 CI: 2,075-27,755, p= 
0.002) AA çapının > 3 cm olması için pozitif bağımsız 
prediktif faktör, yüksek MMSE skoru (OR= 0.873, %95 CI= 
0,801-0,951, p= 0.002) ise negatif bağımsız prediktif 
faktör olarak bulundu. 

AF çalışma grubunu oluşturan 606 hastanın ortanca yaşı 
68 (65-72) yıldı. Çalışma grubunu oluşturan hastaların 
%4,5'inde (n=27) AF olduğu görüldü. AF pozitif olan 
grupta konjestif kalp yetmezliği (KKY) ve koroner arter 
hastalığı (KAH) oranları daha fazlaydı (p= 0.002, p= 0.007 
ve p= 0.019). Kullanılan ilaç sayısı da AF pozitif grupta 
daha fazlaydı (p< 0.001). Hem üriner hem de fekal 
inkontinans görülme oranı AF pozitif grupta daha fazlaydı 
(p= 0.031 ve p=0.005). AF pozitif grupta GDS, FRAIL, Beck 
skorları daha yüksek ve mini nutrisyon değerlendirme 
(MNA) skoru daha düşük bulundu (p= 0.032, p< 0.001, p< 
0.001, p= 0.037 ve p= 0.025). Fazla sayıda ilaç kullanımı, 
KKY, KAH, üriner ve fekal inkontinans ve yüksek FRAIL 
skoru ise AF pozitifliği için pozitif prediktif faktörler olarak 
bulundu. 

Sonuç: AAA için ileri yaşta da sigara, alkol kullanımı ve 
cinsiyet gibi klasik risk faktörleri geçerliliğini 
korumaktadır. AF grubunda ise geriatrik sendrom ilişkisi 
nedeniyle hastalar bütüncül bir yaklaşım ile ele 
alınmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Atriyal fibrilasyon, abdominal aort 
anevrizması, geriatrik sendrom 
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Background: The incidence of both atrial fibrillation (AF) 
and abdominal aortic aneurysm (AAA) increases with 
advancing age. Our aim in this study is to determine AF, 
AAA and related factors in the geriatric population. 

Methods: Our study is a cross-sectional study and people 
aged 65 and over living in Ankara/Altındağ were included. 
Sociodemographic data and medical information of the 
patients were recorded. Geriatric assessment and 
anthropometric measurements were recorded. A 12-lead 
ECG was taken from the participants and rhythm 
evaluation was performed. AA diameter was measured by 
ultrasonography. 

Results: The median age of 599 patients in the AAA study 
group was 68 (65-72) years. AA diameter was found to be 
greater than 3 cm in 4% (n=24) of the patients. The rate 
of smoking and alcohol use were higher in the group with 
AA diameter > 3 cm (p= 0.024 and p< 0.001). Mini-mental 
state examination (MMSE) and geriatric depression scale 
(GDS) scores were higher in the group with AA diameter ≤ 
3 cm (24 (20.25-27) vs. 26 (24-28), p= 0.025; 2 (1- 3) vs. 4 
(2-7), p=0.009; 0 (0-1.75) vs. 1 (0-3), p=0.038). Female 
gender, high MMSE, high GDS, high FRAIL and high SARC-
F scores were found to be negative predictive factors for 
AA diameter > 3 cm. Smoking and alcohol use were found 
to be positive predictive factors for AA diameter > 3 cm. 
In multivariate regression analysis, alcohol use (OR= 
7.590, 95% CI: 2.075-27.755, p= 0.002) was a positive 
independent predictive factor for AA diameter > 3 cm, 
high MMSE score (OR= 0.873, 95% CI= 0.801). -0.951, p= 
0.002) was found to be a negative independent predictive 
factor. 

The median age of 606 patients in the AF study group was 
68 (65-72) years. AF was observed in 4.5% (n=27) of the 
patients. Congestive heart failure (CHF) and coronary 
artery disease (CAD) rates were higher in the AF positive 
group (p= 0.002, p= 0.007 and p= 0.019). The number of 
drugs used was also higher in the AF positive group (p< 
0.001). The incidence of both urinary and fecal 
incontinence was higher in the AF positive group (p= 
0.031 and p=0.005, respectively). GDS, FRAIL, Beck scores 
were higher and mini-nutrition assessment (MNA) scores 
were lower in the AF positive group (p= 0.032, p< 0.001, 
p< 0.001, p= 0.037 and p= 0.025). Excess drug use, CHF, 
CAD, urinary and fecal incontinence, and high FRAIL score 
were found to be positive predictive factors for AF 
positivity. 

Conclusions: Classical risk factors for AAA, such as 
smoking, alcohol use, and gender, are still valid at an 
advanced age. In the AF group, patients should be 
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handled with a holistic approach because of the relation 
with geriatric syndrome. 

Keywords: Atrial fibrillation, abdominal aortic aneurysm, 
geriatric syndrome 

 

Kardiyoloji (Hipertansiyon, Kapak Hastalıkları, YOAK) 
SS-61  
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Türkiye 

Giriş: Venöz tromboembolizm (VTE) riski yatan hastalarda 
önemli bir sorundur ve antikoagülan ile profilaktik tedavi 
gerektirir. İleri yaş VTE riskinde artışla ilişkilidir. Bu 
araştırmanın amacı hastaneye yatan yaşlı hastalarda 
yüksek VTE riskiyle bağımsız ilişkili geriatrik değişkenleri 
incelemekti. 

Materyal-Metod: Prospektif hasta kayıtlı araştırmaya 
üçüncü basamak eğitim hastanesinde iç hastalıkları 
kliniklerinde yatan 65 yaş ve üzeri hastalar dahil edildi. 
VTE riski Padua Risk Ölçeği (4 ve üzeri skor risk artışını 
gösterir) ile değerlendirildi. Temel özelliklerin yanında 
incelenen değişkenler demans, depresyon, haftalık evden 
dışarı çıkma sayısı, yatış öncesi ev içi ve ev dışı bağımsız 
olma durumu, son bir yılda hastaneye yatmış olma, 
malnütrisyon, disfaji, düşme, uyku bozukluğu ve 
polifarmasiydi. Depresyon PHQ ve malnütrisyon MUST 
ölçekleriyle tarandı. 

Bulgular: Toplam 241 hasta ile analiz yapıldı (yaş 
ortalaması, ort±SS: 86,4±8,0; kadın: %53,5). 
Hipertansyion %73,9 (n=178), diyabetes mellitus %46,5 
(n=112), kardiyovasküler hastalık (kompozit) %45,2 
(n=109), demans %21,2 (n=51) hastada mevcuttu. Padua 
risk skoruna göre VTE riski yüksekliği %44,8 (n=108) 
bulundu. Çok değişkenli lojistik regresyon analizine göre 
yatışta kardiyovasküler hastalık (OR: 3.773, %95 GA: 
1.943-7.326, p<0.001), demans (OR: 2.637, %95 GA: 
1.117-6.225, p=0.027) ve malnütrisyon (OR: 2.486, %95 
GA: 1.184-5.220, p=0.016) yüksek VTE riski ile bağımsız 
ilişkiliydi. Depresyon, haftalık evden dışarı çıkma sayısı, 
yatış öncesi ev içi ve ev dışı bağımsız olma durumu, son bir 
yılda hastaneye yatmış olma, disfaji, düşme, uyku 
bozukluğu ve polifarmasi yüksek VTE riski ile bağımsız 
ilişkili bulunmadı. 

Sonuç: Bu araştırmada iç hastalıkları kliniklerinde yatan 
geriatrik hastaların yarıya yakını yeni VTE açısından risk 
altında bulundu. Bunun yanında kardiyovasküler hastalık 
demans ve malnütrisyon durumu yüksek VTE riskinde 
artışla bağımsız ilişkili faktörler olarak gözlendi.  

Anahtar Kelimeler: Venöz tromboembolizm, Padua Risk 
Skorlaması, kardiyovasküler hastalık, demans,  
malnütrisyon 
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SS-62 
KAS KUVVETİNDE AZALMA OLAN BAKIMEVİ 
SAKİNLERİNDE OBEZİTE MORTALİTE RİSKİNİ  
AZALTABİLİR Mİ? 

Serdar ÖZKÖK1, Birkan İLHAN1, Aslı TUFAN ÇİNÇİN1, 
Hafize DOĞAN2, Mehmet Akif KARAN1, Gülistan BAHAT1 

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç 
Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı, İstanbul, 
Türkiye 

2İstanbul Kayışdağı Bakımevi, Aile Hekimliği, İstanbul, 
Türkiye 

Giriş: Obezitenin mortalite riskini arttırdığı bilinmekte 
olup, aynı durumun heterojen bir topluluk olan yaşlı 
nüfusun tamamında geçerli olup olmadığı aydınlatılmayı 
bekleyen bir konudur. Zira, bakımevi sakinlerinde fazla 
yağ dokusunun mortalite yönünden koruyucu 
olabileceğini öne süren çalışmalar vardır. Yine bakımevi 
sakinlerinde kas kuvveti değerlendirmesinin dolaylı, ancak 
pratik bir yöntemle, 'el kavrama kuvvetinde azalmanın 
sorgulanması' yolu ile yapılabileceği öne sürülmüştür. Bu 
bağlamda, bu çalışmanın amacı el kavrama kuvvetinin 
azaldığını düşünen bakımevi sakinlerinde obezite 
varlığının mortalite riskini arttırıp arttırmadığını 
değerlendirmektir. 

Materyal-Metod: Çalışma geriye dönük, boylamsal takip 
çalışması olarak planlanmış olup; yaş, nütrisyonel durum, 
hastalık ve ilaç sayıları kaydedilmiştir. Kas kuvvetinde 
azalma, "sağlıklı akranlarınıza kıyasla el kavrama 
kuvvetinizin azaldığını düşünüyor musunuz?" sorusu ile 
değerlendirilmiştir. Obezite Tanita BC-532 biyoelektrik 
impedans analizi cihazı kullanılarak, yağ yüzdesi yöntemi 
ile değerlendirilmiştir. "Yalnızca kuvveti azalmış" olan 
grupla "obez+kuvveti azalmış" grup, düzeltilmiş mortalite 
analizinde birebir kıyaslanarak hangi profilin mortalite ile 
daha fazla ilişkili olduğu değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Çalışma popülasyonu 73 katılımcıdan oluşmakta 
olup, ortalama yaş 76,3±8,0'dı ve %38,4'ü kadındı. 
Ortanca takip süresi 46 ay olup, mortalite oranı %47,9'du. 
Yaş, cinsiyet, yetersiz beslenme, hastalık sayısı ve ilaç 
sayısına göre düzeltme yapılan çok değişkenli analizlerde 
"obez+kuvveti azalmış" grubun, "yalnızca kuvveti azalmış" 
gruba göre daha düşük mortalite riski oluşturduğu 
gözlendi (HR=0.2, 95% CI=0.04-0.6; p=0.006). 

Sonuç: Çalışmamızda, kas kuvvetinde azalma olduğunu 
düşünen bakımevi sakinlerinde eşlik eden obezitenin 
mortalite yönünden koruyucu olabileceği sonucu ortaya 
çıkmıştır. Bu çalışma yaşlılarda obezite paradoksunu 
destekleyen raporlardan biri olup, bu konunun daha net 
aydınlatılabilmesi için geniş örneklem büyüklüğüne sahip 
daha fazla boylamsal çalışmaya ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: bakımevi, kas kuvveti, obezite,  
sarkopeni, sarkopenik obezite, yaşlı 
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Objectives: In nursing home residents, obesity alone was 
reported to demontrate lower risk of mortality, compared 
to other body phenotypes. In this setting, it was also 
reported that self reported weakness could be used as a 
practical proxy of low muscle strength measurement. In 
this study, we aimed to analyse whether self reported 
weakness gained an increased risk of mortality when it 
was accompanied by obesity in nursing home residents. 

Methods: This is a retrospective, longitudinal follow-up 
study. We recorded age, sex, nutritional status, number 
of diseases and medications. We assessed weakness by 
asking whether participants consider their grip strength 
was decreased compared to the same-aged healthy 
individuals. We assessed obesity via Tanita BC-532 
bioimpedance analyzer, using fat percentage method. We 
compared ‘weak alone’ group with ‘weak+obese’ head to 
head, to find out which one demonstrated higher risk of 
mortality. 

Results: We included 73 participants, with a mean age of 
76.3±8.0 and 38.4% being female. Median follow-up time 
was 46 months, and mortality occurred in 47.9%. In 
multivariate analysis adjusted for age, gender, 
undernutrition, number of diseases and regular 
medications, ‘weak+obese’ group demonstrated a lower 
risk of mortality compared to ‘weak alone’ group (HR=0.2, 
95% CI=0.04-0.6; p=0.006). 

Conclusion: According to our study, obesity 
accompanying self-reported weakness demontrated a 
lower risk of mortality, compared to self-reported 
weakness without obesity. This is another study 
supporting ‘obesity paradox’ in older adults. Further 
studies with larger samples are needed to support these 
findings. 

Keywords: nursing home, older adults, obesity, muscle 
strength, sarcopenia, sarcopenic obesity 
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YAŞLI BAKIM MERKEZİNDE UYGULANAN BİREY 
MERKEZLİ DEMANS BAKIM PROGRAMININ  
ÇALIŞANLARIN BAKIM YAKLAŞIMLARI VE BİREYLERİN 
PSİKOLOJİK İYİLİK HALİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Seda GÜNEY, Ayişe KARADAĞ 

Koç Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Istanbul, Türkiye 

Giriş: Bireyselleştirilmiş bakım yaklaşımı, yaşam 
kalitesinin ve bakım kalitesinin artırılmasında altın 
standart olarak kabul edilmektedir. Demansı olan 
sakinlerin tüm yönlerini tanımak ve onlarla nasıl iletişim 
kurulacağını öğrenmek gibi bireyselleştirilmiş bakımın 
temel unsurları, hemşirelikte bireyselleştirilmiş bakımı 

teşvik etmede etkili müdahalelerdir. Bu çalışmanın amacı, 
bir demans bakım programının bakım verenlerin 
bireyselleştirilmiş bakım yaklaşımları ve demansı olan 
bireylerin psikolojik iyilik halleri üzerindeki etkisini 
değerlendirmektir. 

Materyal-Metod: Ön test son test tek grup araştırma 
deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini iki özel 
yaşlı bakım merkezinde çalışan hemşireler ve bakım 
elemanları (n=32) ve demansı olan bireyler (n=17) 
oluşturmuştur. Sekiz hafta içinde uygulanan bu program, 
bakım verenlere demansı olan bireylerin yaşam öyküsü 
kitapçıklarının sunulması, bakım verenlerin 
bireyselleştirilmiş bakım ve iletişim eğitim alması, 
demansı olan kişilerin odalarına 'hakkımdaki her şey' 
profillerinin yerleştirilmesi ve birey merkezli bakım 
ipuçlarının çalışanlara hatırlatılmasını içermektedir. 
Veriler, tanımlayıcı bilgileri içeren anket, bilişsel 
yetersizliği olan bireyler için psikolojik iyilik hali ölçeği, 
bireyselleştirilmiş bakım envanteri ve program sonrası 
değerlendirme formu kullanılarak toplanmıştır. 

Bulgular: Sonuçlar, bakım verenlerin demansı olan kişilere 
yönelik algılarının daha olumlu olduğunu ve sakinler ile 
iletişimin son test ortalamalarında (8,52 ± 2,04) ön test 
ortalamalarına (7,10 ± 1,71) göre arttığını göstermiştir 
(p<0,05). Sakinlerin psikolojik iyi oluş puanları son test 
ortalamalarında azalmıştır (p>0.05). Bakım verenler, bu 
programda en faydalı unsurun yaşam hikayesi 
kitapçıklarının oluşturulması olduğunu 
değerlendirmelerinde ifade etmiştir. 

Sonuç: Bu program, demans hastaları ile bakım verenler 
arasındaki iletişimi ve bireyselleştirilmiş yaklaşımı 
geliştirmek için umut verici ve faydalıdır. Sakinlerin iyilik 
halinin devamı ve bakım verenlerin bireyselleştirilmiş 
bakım davranışları üzerindeki etkisini değerlendirmek için 
daha geniş örneklemlerle programın uygulanması 
önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Demans; Bireyselleştirilmiş Bakım; 
Uzun Süreli Bakım 
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IMPACT OF A DEMENTIA CARE PROGRAM ON  
INDIVIDUALIZED CARE APPROACHES OF STAFF AND 
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Seda Güney, Ayişe Karadağ 

Koç University, Health Sciences Campus, Faculty of  
Nursing 

Introduction: The individualized care approach is 
accepted as a gold standard in increasing the quality of 
life and quality of care. The foundational elements of 
individualized care such as getting to know all aspects of 
the resident and teaching how to communicate with them 
are effective interventions in promoting individualized 
care in nursing. The aim of this study is to evaluate the 
impact of a dementia care program on staff's 
individualized care approaches and the psychological 
well-being of people with dementia. 
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Method: Pre-test post-test one group research design 
were used. The study sample was consisted of nurses and 
nurse aides (n = 32) and individuals with dementia (n = 17) 
in two private nursing homes. The empowerment 
program applied within 8 weeks includes presenting life 
story booklets of individuals with dementia to the 
caregivers, training of caregivers for individualized care 
and communication, placing 'everything about me' 
profiles in the rooms of people with dementia and posting 
person-centered care tips and reminders on to caregivers’ 
units. The data were collected using the descriptive 
information questionnaire, psychological well-being scale 
for cognitively impaired people, individualized-care 
inventory and post-program evaluation form. 

Results: The results indicated that staff’s perceptions 
towards people with dementia were more positive and 
communication were increased between staff and 
residents on post-test means (8.52 ± 2.04) compared to 
the pre-test means (7.10 ± 1.71) (p<0.05). The 
psychological well-being mean scores of the residents 
was decreased in post-test means (p>0.05). The staff 
were satisfied with life story booklets and found the most 
beneficial part of this multi-faceted program intervention.  

Conclusion: The program is promising and useful to 
improve communication and individualized approach 
between caregiver and resident with dementia in nursing 
homes. Further research is recommended with larger 
samples to evaluate the continuation of well-being of the 
residents and the effect on individualized care behaviors 
of staff. 

Keywords: Dementia; Individualized Care; Long-Term 
Care 
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PSİKİYATRİ SERVİSİNDE YATARAK TEDAVİ GÖREN 
GERİATRİK ERKEK HASTALARIN SOSYO-DEMOGRAFİK 
VE KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ: BİR BÖLGE 
PSİKİYATRİ HASTANESİ DENEYİMİ 
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Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD, Manisa, 
Türkiye 

Amaç: Dünya Sağlık Örgütü 65 yaş ve üzerindeki kişileri 
geriatrik nüfus olarak adlandırmıştır. Bu yaş grubunun 
sağlık sorunları diğer yaşlardakinden farklı olup, kendine 
özgü biçim, görünüm ve şiddettedir. Geriatrik yaş 
grubundaki kişilerin sağlık sorunları farklı tıbbi 
disiplinlerden oluşan bir ekiple incelenmeli ve tedavi 
edilmelidir. Bu çalışmanın amacı, Manisa Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları Hastanesinde son üç yılda yatarak tedavi 
gören altmış beş yaş ve üstü (geriatrik) erkek hastaların 
sosyo-demografik ve klinik özelliklerini incelemektir. 

Gereç ve Yöntem: Araştırma, tanımlayıcı ve retrospektif 
nitelikte bir araştırmadır. Çalışma Ağustos-Eylül 2021 

tarihinde yapılmıştır. Etik kurul ve kurum izni alınmıştır. 
Çalışmanın evrenini Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Hastanesi kapalı erkek psikiyatri servisinde yatan 65 yaş 
ve üstü erkek hasta dosyası oluşturmuştur. Araştırmada, 
örneklem seçimine gidilmeden evrenin tümüne ulaşılması 
hedeflenmiştir. Araştırmanın örneklemini 101 erkek hasta 
oluşturmuştur. 2017-2020 yılında kayıtlı olguların 
dosyaları araştırmacılar tarafından geriye dönük olarak 
incelendi. İstatistiksel analizde sayı yüzde testi kullanıldı. 

Bulgular: Hastaların %91.1’i 65-74 yaş arasında, %39.6’sı 
evli, %40.6’sı bekar, %53.5’i eğitim durumu ilköğretim, 
%44.6’sı çalışmadığı, %21.8’i emekli, %96.1’i sosyal 
güvencesi olduğu, %56.4’ü ilçede yaşadığı, %4.0’ı alkol 
kullandığı %30.7’si sigara kullandığı, %45’inin kronik 
fiziksel hastalığı olduğu, %29.7’si hastane yatış tanısı 
bipolar bozukluk, %26.7’si psikoz, %24.8’i şizofren, 
%11.9’u depresyon, %50.5’i hastaneye 1 kez yattığı, 
%41.6’sının zorunlu yatış olduğu, %52.5’i istemli yatış 
olduğu, %72.3’ünün tedavisinde antipsikotik kullanıldığı, 
%5.9’unda tedavide EKT uygulandığı, %9.9’unda 
unutkanlık görüldüğü belirlendi. 

Sonuç: Geriatrik erkek hastaların %97,0’ında major 
psikiyatrik hastalık tanısı aldığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Geriatri, Psikiyatri, Erkek 
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Objective: The World Health Organization has named 
people aged 65 and over as the geriatric population. The 
health problems of this age group are different from 
those of other ages and have a unique form, appearance 
and severity. Health problems of people in the geriatric 
age group should be examined and treated with a team 
of different medical disciplines. The aim of this study is to 
investigate the socio-demographic and clinical 
characteristics of sixty-five years and older (geriatric) 
male patients who have been hospitalized in Manisa 
Mental Health and Diseases Hospital in the last three 
years.  

Materials and Methods: The research is a descriptive and 
retrospective study. The study was carried out in August-
September 2021. Ethics committee and institutional 
permission were obtained. The population of the study 
consisted of the file of male patients aged 65 and over 
who were hospitalized in the closed male psychiatry 
service of Manisa Mental Health and Diseases Hospital. In 
the research, it was aimed to reach the entire universe 
without selecting the sample. The sample of the study 
consisted of 101 male patients. The files of the cases 
registered in 2017-2020 were reviewed retrospectively by 
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the researchers. Number percent test was used in 
statistical analysis. 

Results: 91.1% of the patients were between the ages of 
65-74, 39.6% were married, 40.6% were single, 53.5% had 
primary education, 44.6% were not working, 21.8% were 
retired, 96.1% were social security, 56.4% lived in the 
district, 4.0% used alcohol, 30.7% smoked, 45% had a 
chronic physical illness, 29.7% had hospitalization 
diagnosis bipolar disorder, 26.7% psychosis, 24.8% : 
schizophrenic, 11.9% depression, 50.5% hospitalized 
once, 41.6% compulsory hospitalization, 52.5% voluntary 
hospitalization, 72.3% used antipsychotics in their 
treatment, 5.9% applied ECT for treatment It was 
determined that 9.9% of them had forgetfulness. 

Conclusion: It was observed that 97.0% of geriatric male 
patients were diagnosed with a major psychiatric disease. 

Keywords: Geriatrics, Psychiatry, Male 
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SS-65 
GLIM KRİTERLERİNDE HANGİ KAS KÜTLESİ ÖLÇÜMÜNÜ 
TERCİH ETMELİYİZ? 

Gülşah GÜNEŞ ŞAHİN, Sibel AKIN, Serap ŞAHİN, Nurhayat 
Tuğra ÖZER, Burcu EREN CENGİZ 

Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Türkiye 

Giriş: Artan enerji ihtiyacı, altta yatan hastalıklar, 
psikolojik ve finansal problemler, yaşlanma ile gelişen 
iştah azalması toplumda malnütrisyon (MN) insidansını 
arttırmaktadır Ayaktan hastalarda gelişen MN insidansını 
birçok yöntem belirleyebilmektedir. 

Çalışmamızın ilk amacı, Global Leadership Initiative on 
Malnutrition (GLIM) ile azalan kas kütlesini tanımlayan 
dört farklı fenotipik yöntemle (Baldır Çevresi (CC), Orta 
Kol Çevresi (MAMC), Yağsız Kütle İndeksi (FFMI) ve El 
Kavrama Gücü (HGS)) hastaların malnütrisyon oranlarını 
ayrı ayrı değerlendirmektir.Çalışmamızın ikinci amacı, 
yaşlı yetişkinlerin günlük tükettikleri gıdaların enerji ve 
içeriği arasındaki ilişkiyi dört farklı fenotipik yöntemle 
değerlendirmektir. 

Materyal Metod: Çalışmaya 238 ayaktan hasta dahil 
edildi. Hastaların antropometrik ölçümleri, vücut 
kompozisyonu ve HGS değerleri kaydedildi. Ayrıca 
hastaların 24 saatlik besin tüketim kayıtları diyetisyen 
tarafından kaydedildi. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen ayaktan hastaların yaşı 
median 68(60-85) idi. Ayakta tedavi gören hastaların 
Beden Kütle İndeksi (BKI) median 30.7(16.9-61.2) idi. 
Ayaktan hastaların MN oranları sırasıyla; GLIM-MAMC 
%26,9, GLIM-CC %28,1, GLIM-FFMI %31,5, GLIM-HGS 
%31,9 ve GLIM-2F+2E %21,4 idi. 

Sonuç: Geriatrik poliklinik hastalarında malnütrisyon 
tespiti için en pratik ve anlaşılır yöntemlerden biri, gıda 
tüketim kaydı ile daha anlamlı olan MAMC'dir. Ancak en 
yüksek MN oranını belirleyen yöntem GLIM-HGS 
olmuştur. Bu yöntemler kullanılarak hastaların yetersiz 
beslenmesi de ihmal edilmeyecektir. 

Anahtar Kelimeler: GLIM, malnütrsyon, MAMC, HGS, 
FFMI, CC 
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Background and aim: Increasing energy need, underlying 
diseases, psychological and financial problems, and the 
decrease in appetite that develops with aging increase 
the incidence of malnutrition (MN) in the population 
Many methods can determine the incidence of MN that 
develops in outpatients. The first aim of our study was to 
evaluate the malnutrition rates of patients separately 
with four different phenotypic methods (Calf 
Circumference (CC), Middle Arm Circumference (MAMC), 
Fat Free Mass Index (FFMI), and Handgrip Strength (HGS)) 
that define reduced muscle mass with the Global 
Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM). The second 
aim was to evaluate the relationship between the energy 
and content of the foods consumed daily by older adults 
and four different phenotypic methods.  

Methods: The study included 238 outpatients. 
Anthropometric measurements, body composition and 
HGS of the patients were evaluated. The dietician 
recorded the 24-hour food consumption records of the 
patients.  

Results: The median age of outpatients included in the 
study was 68(60-85). The median Basal metabolic Index 
(BMI) value of the outpatients was 30.7(16.9-61.2). 
Outpatients’ MN rate respectively; GLIM-MAMC was 
26.9%, GLIM-CC was 28.1%, GLIM-FFMI was 31.5%, GLIM-
HGS was 31.9%, and GLIM-2F+2E, 21.4% of outpatients.  

Conclusion: One of the most practical and 
straightforward methods to determine malnutrition in 
geriatric outpatients is the MAMC, which is more 
meaningful with food consumption recording. However, 
the method that determines the highest rate of MN was 
GLIM-HGS. By using these methods, the malnutrition of 
patients will not be neglected. 

Keywords: GLIM, malnutrition, MAMC, HGS, FFMI, CC 
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YAŞLI BİREYLERİN YAŞLANMA KAVRAMINA YÖNELİK 
METAFORİK ALGILARI 

Ayşe Gülay ŞAHAN1, Aslı KILAVUZ2 
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Yaşlı bireylerin yaşlılık kavramına yükledikleri anlam, 
sağlıklı yaşlanma ve yaşlılık sürecini yönetmede önemli 
belirleyicilerdendir. Yaşlı bireylerin yaşlanma kavramına 
yönelik algılarının belirlenmesi ile bu süreçteki bilinç 
düzeyleri arttırılarak yaşlanma ve yaşlanma sürecinde 
karşılaşabilecekleri olası sorunları kabul etme ve çözmeye 
yönelik motivasyonlarını da arttırabilir. İnsanların bir 
kavramı anlamlandırmaya ilişkin algılarının, metafor 
aracılığıyla tespit edilmesi son dönemde yaygın bir 
kullanım olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmanın 
amacı da yaşlı bireylerin yaşlanma kavramına yönelik 
metaforik algılarını saptamaktır. Yaşlıların yaşlanma 
kavramına yönelik metaforik algılarının belirlenmesine 
yönelik olarak yapılandırılan bu araştırma, var olan 
durumun betimlemesini amaçlayan nitel bir araştırmadır. 
Bu araştırmada katılımcıların yaşlanma kavramına yönelik 
deneyimlerin anlamlandırılması amaçlandığından nitel 
araştırma desenlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseni 
benimsenmiştir.  

Bu araştırmanın kolay ulaşılabilirlik ve ölçüt örnekleme 
yöntemlerinden yararlanılarak belirlenen çalışma grubu, 
toplam 66 kişidir. Araştırmanın amacına yönelik veriler 
araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” 
ve “Metafor Formu” kullanılarak elde edilmiştir. Kişisel 
bilgi formları araştırmada kullanılacak veri kaynaklarının 
özeliklerini ortaya koymak (cinsiyet, medeni durum, 
birlikte yaşadığı kişiler, gelir durumu algısı, kronik hastalık 
durumu, yerleşim yeri ve eğitim durumu) açısından 
belirlemek amacıyla kullanılmıştır. Yaşlı bireylerin 
yaşlanma kavramına ilişkin metaforik algıları ise “Metafor 
Formu” kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada yaşlı 
bireylerin “Yaşlanma” kavramına ilişkin metaforik 
algılarını ve nedenlerini ortaya çıkarmak amacıyla 
“Yaşlanma …… gibidir; çünkü ……” cümlelerini 
tamamlamaları istenmiştir. Veriler betimsel ve içerik 
analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Veri çözümleme 
sürecinde benzerliklerin metafor özelliği taşımaması 
nedeniyle 9 adet görüşme verisi analiz dışında bırakılmış, 
toplam 57 adet görüşme verisi analiz edilmiştir. Veri 
analizinde ulaşılan kodlar ve frekansları, zihinsel, fiziksel 
ve psiko-sosyal olarak oluşturulan üç tema altında 
gruplanmış ve gruplara ilişkin örnek ifadeleri ile 
tablolaştırılmıştır.  

Araştırma sonunda zihinsel tema kapsamında 24, fiziksel 
tema kapsamında 18 ve psiko-sosyal tema kapsamında ise 
15 metafor üretildiği saptanmıştır. Yaşlanma kavramına 
ilişkin en fazla metaforun zihinsel tema kapsamında 
ortaya çıkması, çalışma grubunun yaşlanma etkilerini 
daha çok zihinsel boyutta hissettiklerinin göstergesi 
olarak yorumlanabilir.  

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, yaşlanma, metafor, metaforik 
algılar 
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METAPHORICAL PERCEPTIONS OF ELDERLY 
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The meaning that elderly individuals attribute to the 
concept of old age is one of the important determinants 
of healthy aging and managing the aging process. By 
determining the perceptions of the elderly individuals 
towards the concept of aging, the level of consciousness 
in this process can be increased, and it can also increase 
their motivation to accept and solve the possible 
problems they may encounter in the aging and aging 
process. Identifying people's perceptions of making sense 
of a concept through metaphor has recently emerged as 
a common usage. The aim of this research is to determine 
the metaphorical perceptions of elderly individuals 
towards the concept of aging. This research, which is 
structured to determine the metaphorical perceptions of 
the elderly towards the concept of aging, is a qualitative 
research aiming to describe the existing situation. In this 
study, the phenomenology design was adopted from the 
qualitative research designs, since it was aimed to make 
sense of the experiences of the participants regarding the 
concept of aging. 

The study group, which was determined by using the 
convenience and criterion sampling methods of this 
research, is a total of 66 people. The data for the purpose 
of the research were obtained by using the "Personal 
Information Form" and "Metaphor Form" developed by 
the researchers. Personal information forms were used to 
determine the characteristics of the data sources to be 
used in the research (gender, marital status, cohabitants, 
perception of income status, chronic disease status, 
residence and education status). The metaphorical 
perceptions of the elderly regarding the concept of aging 
were obtained by using the "Metaphor Form". In the 
research, in order to reveal the metaphorical perceptions 
and reasons of the elderly individuals regarding the 
concept of “Aging”, “Aging is like ……; because……” were 
asked to complete the sentences. The data were analyzed 
with descriptive and content analysis techniques. In the 
data analysis process, 9 interview data were excluded 
from the analysis, since the similarities did not have the 
feature of metaphor, a total of 57 interview data were 
analyzed. The codes and frequencies reached in the data 
analysis were grouped under three themes as mental, 
physical and psycho-social, and were tabulated with 
sample expressions related to the groups. 

At the end of the research, it was determined that 24 
metaphors were produced within the scope of the mental 
theme, 18 metaphors within the scope of the physical 
theme and 15 metaphors within the scope of the psycho-
social theme. The fact that the most metaphors regarding 
the concept of aging occur within the scope of the mental 
theme can be interpreted as an indication that the study 
group felt the effects of aging more in the mental 
dimension. 
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MALNÜTRİSYONUN DÜŞÜK OKSİJEN RADİKAL  
ABSORBANS KAPASİTE İÇEREN BESLENMEYLE İLİŞKİSİ 

Y. Polat1, P. Polat2, A. Okyar Baş1 M. G. Halil1 

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Geriatri 
Bilim Dalı, Ankara, Türkiye 

2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi  

Giriş: Reaktif oksijen türleri, yaşlanma sürecinin yanı sıra 
kanser ve ateroskleroz dahil olmak üzere birçok hastalığın 
önemli nedenlerindendir. Malnütrisyon aynı zamanda 
artan morbidite, mortalite ve olumsuz klinik sonuçlara 
neden olan bir geriatrik sendromdur. Hastalıklar, 
sosyoekonomik faktörler, psikolojik faktörler ve açlık 
yetersiz beslenmeye neden olabilir. Malnütrisyonda 
toplam antioksidan kapasitenin (TAC) ölçülmesine dayalı 
çalışmalar olmasına rağmen, antioksidan kapasiteyi 
ölçmek için sıklıkla kullanılan bir araç olan oksijen radikal 
absorbans kapasitesi (ORAC) ile malnütrisyon arasındaki 
ilişkiyi değerlendiren bir çalışma bulunmamaktadır. 

Materyal-Metod: Çalışmaya ek besin takviyesi almayan 
157 geriatri poliklinik hastası dahil edildi. Hastalardan 24 
saat boyunca tükettikleri tüm besinleri hatırlamaları ve 
kaydetmeleri istendi. Ayrıca tüm katılımcılara Mini 
Nütrisyonel değerlendirme kısa formu (MNA-SF) ile 
beslenme değerlendirmesi yapıldı ve kapsamlı geriatrik 
değerlendirme kapsamında antropometrik ölçümler 
yapıldı. 24 saatlik gıda tüketim kayıtları Bebis versiyon 8 
programı kullanılarak analiz edildi ve istatistiksel veri 
analizi SPSS programı kullanılarak yapıldı. 

Bulgular: Katılımcıların medyan±SD yaşı 71±10 yıl olup; 
%65'i (n=102) kadındı. Hastalar iki kategoriye ayrıldı 
(ORAC<5000 ve ORAC ≥5000 grupları) ve her grupta 
sırasıyla 94 (%59.8) ve 63 (%40.2) hasta vardı. MNA-SF 
skorunun medyan değeri ORAC<5000 grubunda anlamlı 
olarak daha düşüktü. (p=0,005) (Tablo 1) Çalışmamızda 
hastaların MNA-SF skoru ile ORAC değerleri arasında 
pozitif korelasyon vardı (r= 0,230, p=0,004) 

Sonuç: Malnütrisyonu olan hastaların diyetlerinde 
mikrobesinlerin eksikliği ve önemi bilinmektedir. Ayrıca 
bu hastaların beslenme içeriklerindeki antioksidan 
eksikliği de göz önünde bulundurulmalı; beslenme 
müdahalelerinde antioksidan eksikliğine yönelik tedbirler 
alınmalıdır. Bu çalışmanın malnütrisyon tedavisinde, 
diyetle alınan ORAC değerlerinin artırılmasının göz 
önünde bulundurulması açısından bir fikir vereceğini 
umuyoruz. Bu konuda daha fazla sayıda hastayı içeren 
çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: malnütrisyon, mikrobesin, oksijen 
radikal absorbans kapasitesi 
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MALNUTRITION IS ASSOCIATED WITH LOW OXYGEN 
RADICAL ABSORBANCE CAPACITY  

Y. Polat1, P. Polat2, A. Okyar Baş1 M. G. Halil1 

1Geriatrics, Hacettepe Universıty, Ankara, Turkey 

2Nutrition and Dietetics, Baskent University, Ankara,  
Turkey 

Rationale: Reactive oxygen species could be important 
causative agents of several human diseases, including 
cancer and atherosclerosis, as well as the aging process 
itself. Malnutrition is also a geriatric syndrome resulting 
in increased morbidity, mortality, and adverse clinical 
outcomes. Diseases, socioeconomic factors; 
psychological conditions; and hunger can cause 
malnutrition. Although there are studies based on the 
measurement of total antioxidant capacity (TAC) in 
malnutrition, there is no study evaluating the relationship 
between oxygen radical absorbance capacity (ORAC), a 
frequently used tool to measure antioxidant capacity, and 
malnutrition. 

Methods: A total of 157 geriatric outpatients who 
received no nutritional supplement were included in the 
study. Patients were asked to remember and record all 
the foods they consumed for 24 hours. In addition, all 
participants underwent nutritional assessment via Mini 
nutritional assessment short-form (MNA-SF), and 
anthropometric measurements were performed within 
the scope of the comprehensive geriatric evaluation. 24-
hour food consumption records were analyzed using the 
Bebis version 8 program, and the statistical data analysis 
was made using the SPSS program. 

Results: The median±SD age of participants was 71± 10 
years and; 65% (n=102) were female. Patients were 
divided into two categories (i.e., ORAC<5000 and ORAC 
≥5000 groups), and 94 (59.8 %) and 63 (40.2%) patients 
were in each group, respectively. The median value of the 
MNA-SF score was significantly lower in ORAC<5000 
group. (p=0.005) (Table 1) In our study, the MNA-SF score 
of the patients was positively correlated with ORAC values 
(r= 0.230, p=0.004) 

Conclusion: The deficiency and importance of 
micronutrients in the diets of patients with malnutrition 
are known. In addition, the antioxidant deficiency should 
be considered in these patients' nutritional content; 
furthermore, the lack of antioxidants in the nutritional 
interventions should also be taken into account. We hope 
this study shall give an idea in terms of considering the 
increase of ORAC values in the diet in the treatment of 
malnutrition. Further larger sampled studies are needed 
to confirm these findings. 

Keywords: malnutrition, micronutrient, oxygen radical 
absorbance capacity 
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Fethiye Tazelenme Üniversitesi 2018-2019 eğitim öğretim 
dönemi güz yarıyılında eğitim faaliyetlerine başlamıştır. 
Amacı Fethiye ilçesinde yaşayan 60 yaş üzeri bireylerin 
sağlıklı ve aktif bir yaşlılık dönemi yaşamalarına destek 
olmaktır. Fethiye Tazelenme Üniversitesi bir ilçede 
kurulan ilk kampüstür ve eğitim faaliyetlerini 
üniversitenin kampüsü dışında başka kurumlarda da 
sürdüren bir kampüs olma özelliğini taşımaktadır. 
Pandemi öncesi dönemde yüz yüze bir eğitim programını 
sürdüren Fethiye Tazelenme Üniversitesi pandemi ile 
birlikte faaliyetlerini videokonferans yöntemiyle bir 
eğitim ve destek programı olarak yapılandırmış ve 
sürdürmüştür. Bu program; ülkemizde pandemi 
döneminin ve uygulanan sosyal izolasyonun yaşlılar 
üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için yapılandırılmış 
özel müfredatıyla, videokonferans yoluyla uygulanan ilk 
programdır. Fethiye ilçesinde yaşayan öğrencilerine ek 
olarak İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya, Muğla, 
Nevşehir gibi illerden kayıtlı öğrencileri ile birlikte aktif 
öğrenci sayısı yüz kişiye yakındır.  

Anahtar Kelimeler: Fethiye Tazelenme Üniversitesi, aktif 
yaşlanma, 3. yaş üniversiteleri 
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THE EFFECT OF THIRD AGE UNIVERSITIES ON ACTIVE 
AGING: FETHIYE THIRD AGE UNIVERSITY 

Cemil Yavuz 

Muğla Sıtkı Koçman University Fethiye Faculty of Health 
Sciences 

Fethiye Third Age University started its educational 
activities in the fall semester of the 2018-2019 academic 
year. Its aim is to support individuals over the age of 60 
living in Fethiye district to live a healthy and active old age 
period. Fethiye Third Age University is the first campus 
established in a district and has the distinction of being a 
campus that continues its educational activities in other 
institutions besides the university campus. Fethiye Third 
Age University, which continued a face-to-face training 
program in the pre-pandemic period, structured and 
continued its activities as a training and support program 
with the videoconference method. This program; It is the 
first program implemented via videoconference with its 
special curriculum structured to reduce the negative 
effects of the pandemic period and the social isolation on 
the elderly in our country. In addition to the students 
living in Fethiye, the number of active students is close to 
one hundred, with registered students from cities such as 
Istanbul, Izmir, Ankara, Bursa, Antalya, Muğla, Nevşehir. 

Keywords: Fethiye Third Age University, active aging, 
third age universities 
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VÜCUT KİTLE İNDEKSİ VE VÜCUT YAĞ YÜZDESİ,  

SARKOPENİK OBEZ YAŞLI YETİŞKİNLER İÇİN 3 YILLIK 
TÜM NEDENLERE BAĞLI ÖLÜMLERİ TAHMİN ETMEDE 
BEL ÇEVRESİNDEN DAHA KIYMETLİ 

Yavuz Sultan Selim AKGÜL1, Burcu Eren CENGİZ1, Derya 
KOÇASLAN1, Nurhayat Tuğra ÖZER1, Sibel AKIN2 

1Erciyes Üniversitesi Geriatri BD, Kayseri, Türkiye 

2Erciyes Üniversitesi Geriatri BD, Melikgazi, Türkiye 

Giriş: Sarkopenik obezite (SO), prevalansı yaşla birlikte 
artan multifaktöriyel etiyolojiye sahip bir geriatrik 
sendrom olup, yüksek vücut yağ yüzdesinin (%VY) eşlik 
ettiği obezite ile düşük kas kütlesi ve kas fonksiyonu 
olarak tanımlanan sarkopeni varlığı ile karakterizedir 
(ESPEN Uzlaşı Beyanı). Evrensel olarak kabul edilen bir 
sarkopeni tanımı olmadığından SO prevalansı 
belirsizliğini korumaktadır. 

Materyal and Metod: Bu kesitsel çalışmaya 60 yaş ve 
üzerindeki toplumda yaşayan katılımcılar dahil edildi. SO 
tanımı The European Working Group on Sarcopenia in 
Older People 2’nin (EWGSOP 2) sarkopeni tanımına 
obezite eklenerek yapıldı. Obezite üç farklı yöntemle 
tanımlandı: Her iki cinsiyet için Beden Kitle İndeksi (BKİ) ≥ 
30 kg/m2; Bel Çevresi (BÇ) erkeklerde ≥102 cm, 
kadınlarda ≥88,0 cm; %VY erkek için ≥37,3 ve kadın için 
≥51,1. %VY’nin cut off değerleri Zoico metodu (60. 
persantil) kullanılarak elde edildi. Tüm analizler SPSS 
26.0 yazılımında yapıldı. 

Bulgular: Toplumda yaşayan 584 katılımcının (141 erkek 
ve 443 kadın) dahil edildiği çalışmada 3 yıllık takip 
süresince 39 (%6,7) ölüm tespit edildi. Çalışma örneğinin 
medyan yaşı 70.0 (66.0-76.0) yıldı. EWGSOP 2 tanımına 
göre çalışma popülasyonumuzun sarkopeni prevalansı 
%39,4'tü. Erkek katılımcıların %49,6'sı ve kadın 
katılımcıların %36,1'i sarkopenikti. SO'yi tanımlamak için 
BKİ, BÇ ve %VY kullandığımızda, SO prevalansları sırasıyla 
%17,1, %19,3 ve %10,5 idi. SO'nun 3 yıllık mortalite riski 
üzerindeki etkilerini değerlendirdiğimizde, cinsiyetin 
karıştırıcı etkisini düzelttikten sonra obezite için, BMI 
[Odds oranı (OR) 2.64; %95 güven aralığı (GA) 1.16-16.8] 
ve %VY (OR 1.77; %95 GA 1.49-2.40) belirgin şekilde 
mortalite riski ile ilişkiliydi. Bel çevresi (OR 0,85; %95 CI 
0,41-12,9) mortalite riski ile ilişkili değildi. 

Sonuç: Bildiğimiz kadarıyla, bu makale, Türk toplumunda 
yaşayan yaşlı yetişkinleri yeterli şekilde temsil ettiği 
kabul edilebilecek bir kohortta, SO'nun yeni konsensüs 
tanımına göre SO prevalansını ele alan ilk makaledir. 
Çalışmamızın ülkemizde yapılan diğer birçok çalışmaya 
üstünlüğü ise sarkopenik obezite ve tüm nedenlere bağlı 
3 yıllık mortalite arasındaki ilişkinin de 
değerlendirilmesidir. Sonuç olarak yaşlı erişkinlerde SO 
tanısında obeziteyi değerlendirmede mortaliteyi daha iyi 
predikte ettiği için BKİ ve %VY kullanmanın daha uygun 
olduğunu ancak BÇ kullanmanın uygun olmadığını 
söyleyebiliriz. 

Anahtar Kelimeler: Sarkopenik obezite, Sarkopeni, Yaşlı 
Yetişkinler, Mortalite 
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BODY MASS INDEX AND BODY FAT%, BUT NOT WAIST 
CIRCUMFERENCE, PREDİIT 3-YEAR ALL-CAUSE  
MORTALITY FOR SARCOPENİC OBESE OLDER ADULTS 

Yavuz Selim Akgül, Burcu Eren Cengiz, Derya Koçaslan, 
Nurhayat Tuğra Özer, Sibel Akın 

Erciyes University, Division of Geriatrics Kayseri 

Introduction: Sarcopenic obesity (SO) is a geriatric 
syndrome with a multifactorial etiology whose 
prevalence increases with age. It is a clinical and 
functional condition characterized by the existence of 
obesity, characterized as high body fat percentage (BF%) 
and sarcopenia, defined as low skeletal muscle mass and 
muscle function (ESPEN Consensus Statement). The 
prevalence of SO remains ambiguous as a universally 
accepted definition of sarcopenia is lacking. The goal of 
the current study was to investigate the prevalence of SO 
according to different definitions of SO and to determine 
which definition of SO predicts mortality. 

Materials & Methods: This cross-sectional.study 
recruited community-dwelling participants aged 60 years 
or older. SO was defined by sarcopenia definition based 
on The European Working Group on Sarcopenia in Older 
People 2 (EWGSOP 2) criteria plus obesity. Obesity was 
defined by three different method;  Body Mass Index 
(BMI) ≥ 30 kg/m2 for both gender; Waist Circumference 
(WC) of ≥102 cm for male and ≥88.0 cm for female; and 
BF% of ≥37.3 for male and ≥51.1 for female. Cut off values 
of BF% was derived by study sample (60th percentile) 
Zoico method. All analyzes were performed in SPSS 26.0 
software. 

Results: A total of 584 community-dwelling older adults 
were recruited (141 male and 443 female), 39 deaths 
(6.7%) were reported during the mean follow-up period 
of 3 years. The median age of study sample was 70.0 
(66.0-76.0) years. The prevalence of sarcopenia noted by 
the EWGSOP 2 definition was 39.4% in our study 
population. A total of 49.6% of male and 36.1 % of female 
participants were sarcopenic. When we used the BMI, WC 
and BF% to define SO, the prevalence was 17.1%,19.3% 
and 10.5%, respectively. When we evaluate the effects of 
SO on 3-year mortality risk, after adjusting the 
confounding variables of gender, BMI [Odds ratio (OR) 
2.64; 95% confidence interval (CI) 1.16-16.8] and BF% (OR 
1.77; 95% CI 1.49-2.40) for obesity was significantly 
associated with mortality risk. WC (OR 0,85; 95% CI 0,41-
12,9) was not associated with mortality risk. 

Conclusion: To our best knowledge, this is among the first 
studies to address the prevalence of SO according to new 
consensus definition of SO in a cohort that can be widely 
considered as representative for Turkish community-
dwelling older adults. The importance of our study 
compared to other studies conducted in Turkey is that the 
association between sarcopenic obesity and all-cause 3-
year mortality was also evaluated. As a result, we can say 
that it is more appropriate to use BMI and BF%, but it is 
not appropriate to use WC, as it predicts mortality better 
in evaluating obesity in the diagnosis of SO in older adults 

Keywords: Sarcopenic obesity, Sarkopenia, older adults, 
Mortality 

 

 

Kırılganlık (Fiziksel ve Sosyal) 
SS-70 
GERİATRİ POLİKLİNİK HASTALARINDA KIRILGANLIK 
ORANLARI VE KIRILGANLIK İLE İLİŞKİLİ GERİATRİK  
SENDROMLAR 

Özlem KARAARSLAN CENGİZ 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi- İç Hastalıkları Anabilim 
Dalı- Geriatri Bilim Dalı, Mersin, Türkiye 

Giriş: Kırılganlık, bireyin klinik ve subklinik hastalıklardan 
bağımsız olarak yeti yitimine neden olan önemli bir 
geriatrik sendromdur. Kırılganlığın önlenebilmesi için 
kırılganlık açısından riskli bireylerin tanınması 
gerekmektedir. Çalışmamızda, Mersin Üniversitesi 
Geriatri Polikliniğine ayaktan başvuran hastalarda 
kırılganlık görülme oranının ve kırılganlık ile ilişkili 
geriatrik sendromların saptanması amaçlanmıştır. 

Materyal-Metod: Çalışmamız kesitsel bir çalışmadır. 
Çalışmamıza Şubat 2022 - Temmuz 2022 tarihleri arasında 
Mersin Üniversitesi Hastanesi Geriatri Polikliniği’ ne 
ayaktan başvuran 65 yaş ve üzeri hastalar dahil edilmiştir. 
Tüm katılımcılara kapsamlı geriatrik değerlendirme 
testleri uygulanmıştır. Kırılganlık değerlendirmesi için 
Kırılganlık Tarama Anketi (FRAIL) kullanılmıştır. FRAIL 
ölçek sonucu 0 puan olanlar ‘kırılgan değil’, 1-2 puan 
olanlar ‘kırılganlık öncesi' ve >2 puan olanlar ‘kırılgan’ 
kabul edilmektedir.  

Bulgular: Çalışmaya yaş ortalamaları 74,2±7.4 olan, 113’ ü 
(%57,1) erkek toplam 198 hasta dahil edilmiştir. 
Hastaların 44' ü (%22,2) kırılgan değil, 98' i (%49,5) 
kırılganlık öncesi, 56' sı (%28,3) kırılgan olarak 
değerlendirilmiştir. Yaş ortalaması, mevcut kronik hastalık 
sayısı, kullanılan ilaç sayısı kırılganlık öncesi ve kırılgan 
hastalarda hastalarda kırılgan olmayanlara göre anlamlı 
düzeyde yüksektir (sırası ile p=0.003, p<0.001, p<0.001). 
Kırılganlık öncesi ve kırılgan hastalarda polifarmasi, 
malnütrisyon, sarkopeni, üriner inkontinans, depresyon 
ve düşme görülme oranları kırılgan olmayan hastalardan 
anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (sırası ile p=0,014, 
p<0,001, p<0,001, p<0,001, p<0,001, p<0,001). FRAIL 
skorunun Katz Günlük Yaşam Aktiviteleri, Lawton 
Enstrümental Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Mini 
Nütrisyonel Değerlendirme- Kısa Form ile orta düzeyde 
negatif (sırası ile r=-0.488 p<0.001, r=-0.540 p<0.001, r=-
0.535 p<0.001), Geriatrik Depresyon Skoru ve Uluslararsı 
İnkontinans Konsültasyon Anketi- Kısa Form ile orta 
düzeyde pozitif, Sarkopeni Tarama Anketi (SARC-F) ile 
kuvvetli pozitif korelasyon gösterdiği (sırası ile r=0.374 
p<0.001, r=0.408 p<0.001, r=0.733 p<0.001) saptanmıştır. 

Sonuç: Geriatri poliklinik hastalarında kırılganlık oranları 
oldukça yüksek olup her dört yaşlıdan üçünün kırılganlık 
öncesi ya da kırılgan olduğu görülmüştür. Kırılganlık ile 
diğer geriatrik sendromlar arasındaki anlamlı ilişkinin çift 
yönlü olduğu düşünülmektedir. Geriatrik bir bireyde 
herhangi bir geriatrik sendrom saptandığında 
beraberinde kırılganlık, kırılganlık saptandığında da diğer 
geriatrik sendromlar araştırılmalı ve hasta yeni geriatrik 
sendromların gelişimi açısından takibe alınmalıdır. 
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Anahtar Kelimeler: geriatrik sendrom, kırılganlık, 
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OP-70 
FRAILTY RATES AND FRAILTY-RELATED GERIATRIC 
SYNDROMES IN GERIATRIC OUTPATIENTS 

Özlem Karaarslan Cengiz  

Mersin University, Faculty of Medicine, Department of 
Internal Medicine, Division of Geriatrics 

Introduction: Frailty is an important geriatric syndrome 
that causes disability independent of clinical and 
subclinical diseases. In order to prevent frailty, it is 
necessary to recognize individuals at risk in terms of 
frailty. In our study, it was aimed to determine the frailty 
rates and geriatric syndromes associated with frailty in 
outpatients admitted to Mersin University Geriatrics 
Outpatient Clinic. 

Material-Method: Our study is a cross-sectional study. 
Patients aged 65 and over who applied to Mersin 
University Hospital Geriatrics Outpatient Clinic between 
February 2022 and July 2022 were included in our study. 
Comprehensive geriatric assessment tests were 
administered to all participants. Frailty Screening 
Questionnaire (FRAIL) was used for frailty assessment. 
Those who score 0 points on the FRAIL scale are 
considered 'non-frail', those with 1-2 points are 
considered 'pre-frail' and those with >2 points are 
considered 'frail'. 

Results: A total of 198 patients, 113 (57.1%) of whom 
were male, with a mean age of 74.2±7.4 years, were 
included in the study. Of the patients, 44 (22.2%) were 
evaluated as non-frail, 98 (49.5%) as pre-frail, and 56 
(28.3%) as frail. The mean age, number of chronic 
diseases, and number of drugs used were significantly 
higher in pre-frail and frail patients than in non-frail 
patients (p=0.003, p<0.001, p<0.001, respectively). 
Polypharmacy, malnutrition, sarcopenia, urinary 
incontinence, depression and falling rates were found to 
be significantly higher in pre-frail and frail patients than in 
non-frail patients (p=0.014, p<0.001, p<0.001, p<0.001, 
p<0.001, p<0.001 respectively). It was found that the 
FRAIL score was moderately negatively correlated with 
Katz Activities of Daily Living, Lawton Instrumental 
Activities of Daily Living, and Mini Nutritional Assessment-
Short Form (r=-0.488 p<0.001, r=-0.540 p<0.001, r=-0.535 
p<0.001, respectively). It was found that the FRAIL score 
was moderately positive correlation with Geriatric 
Depression Scale and International Incontinence 
Consultation Questionnaire-Short Form (r=0.374 
p<0.001, r=0.408 p<0.001, respectively). The FRAIL score 
has a strong positive correlation with Sarcopenia 
Screening Questionnaire (SARC-F) (r=0.733, p<0.001) was 
determined. 

Conclusion: The frailty rates in geriatric outpatients were 
quite high, and it was observed that three out of every 
four elderly were either pre-frail or frail. The significant 
relationship between frality and other geriatric 
syndromes is thought to be bidirectional. When any 
geriatric syndrome is detected in a geriatric individual, the 
person should be evaluated for frailty. In addition, when 

frailty is detected, other geriatric syndromes should be 
investigated and the patient should be monitored for the 
development of new geriatric syndromes. 

Keywords: frailty, geriatric, geriatric syndrome, FRAIL 
Scale 

 

Kırılganlık (Fiziksel ve Sosyal) 
SS-71 
İÇ HASTALIKLARI SERVİSİNDE YATAN 65 YAŞ ÜSTÜ  
HASTALARDA GERİATRİK SENDROMLARIN MORTALİTE 
İLE İLİŞKİSİ 

Tuğba TOLU1, Büşra CAN2, Nurdan ŞENTÜRK DURMUŞ2, 
Çiğdem BULUT2, Aslı TUFAN2 

1Marmara Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim dalı, 
İstanbul, Türkiye 

2Marmara Üniversitesi Geriatri Bilimdalı, İstanbul, 
Türkiye 

Giriş: Yaşlının karmaşık sorunları çok yönlü geriatrik 
değerlendirmeyi gerekli kılar. Çalışmanın amacı 
hastanemiz iç hastalıkları servislerinde yatan yaşlı 
hastaları geriatrik sendromlar açısından taramak ve 
bunların mortalite üzerine etkisini araştırmak idi. 

Materyal-Metod: Bu kesitsel çalışma Marmara 
Üniversitesi Hastanesi iç hastalıkları servislerinde Eylül 
2021 ve Ocak 2022 tarihleri arasında yatan 65 yaş üstü 85 
hasta ile yapıldı. Yakını veya kendisi onam vermeyen, yatış 
süresi 72 saatten kısa olan ve 65 yaş altı bireyler çalışmaya 
dahil edilmedi. Hastalara kapsamlı geriatrik 
değerlendirme yapılarak hastaneden çıkış ve 9. ay 
mortaliteleri kaydedildi. Kırılganlık FRAIL skalası ile, 
nütrisyonel durum Mini-Nutrisyonel Değerlendirme-Kısa 
Form ile, fonksiyonellik Katz Günlük Yaşam Aktiviteleri ve 
Lawton-Brody Enstrümental Günlük Yaşam Aktiviteleri 
Ölçeği ile değerlendirildi. 

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 75±7 yıl (66-97) idi. 
Hastane izleminde %15.3 (n:13) kişi öldü, %84.7 kişi (n:72) 
taburcu oldu. Yatış süresi medyan değeri 19 gün (3-126) 
idi. Taburculuk sonrası izlemde ise 26 kişinin daha öldüğü 
tespit edildi. Çoklu değişkenli analizde kırılganlık (HR: 2.67 
%95 CI:1.41-5.06, p=0.003) hastane içi mortalite ile ilişkili 
bulundu. 

Sonuç: Kırılganlık ileri yaş bireylerde hastane içi mortalite 
için bağımsız bir risk faktörüdür. Kırılgan yaşlı bireylerde 
bütüncül yaklaşım ve çok yönlü geriatrik 
değerlendirmenin yapılması, hastaların yaşam kalitesini 
arttırmasının yanı sıra gereksiz hastane başvurusu, uzun 
yatışlar ve mortalite riskini azaltma açısından da büyük 
öneme sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: geriatrik sendromlar, hastane içi 
mortalite, kırılganlık 

 

OP-71 
THE ASSOCIATION BETWEEN GERIATRIC SYNDROMES 
AND MORTALITY IN HOSPITALIZED OLDER ADULTS 

Tugba Tolu1, Büşra Can2, Nurdan Şentürk Durmuş2, 
Çiğdem Bulut2, Aslı Tufan2 
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1Marmara University Department of Internal Medicine 

2Marmara University Department of Internal Medicine, 
Division of Geriatrics 

Introduction: Due to complex and multi-system 
conditions, older patients require comprehensive 
geriatric assessment. The aim of our study was to screen 
hospitalized older adults for geriatric syndromes and to 
show their effects on mortality. 

Materials and Methods: This cross-sectional study was 
conducted with 85 patients over 65 years of age 
hospitalized in the internal medicine department of 
Marmara University Hospital between September, 2021 
and January, 2022. Patients with a hospital stay of less 
than 72 hours and patients who were under 65 years of 
age were excluded. All patients underwent 
comprehensive geriatric assessment. Frailty was assessed 
using the FRAIL scale, nutritional status was assessed 
using Mini-Nutritional Assessment-Short Form and 
functionality was assessed using Katz Activities of Daily 
Living and Lawton-Brody Instrumental Activities of Daily 
Living questionnaires. In-hospital mortality and 9-month 
mortality data were recorded. 

Results: The mean age of the patients was 75±7 years (66-
97). In-hospital mortality was 15.3% (n:13) and the 
median length of stay was 19 days (3-126). A total of 26 
patients died during the 9-month follow-up. Frailty was 
found to be an independent predictor of in-hospital 
mortality (HR: 2.67, 95% CI: 1.41-5.06, p=0.003). 

Conclusion: Frailty is associated with in-hospital mortality 
in older adults. Comprehensive geriatric assessment in 
frail older individuals has a great importance in terms of 
reducing the risk of unnecessary hospital admissions, long 
hospitalizations and mortality, as well as increasing the 
life quality of the patients. 

Keywords: in hospital mortality, frailty, geriatric 
syndromes 

 

Kırılganlık (Fiziksel ve Sosyal) 
SS-72 
60 YAŞ VE ÜZERİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA 
SARKOPENİ VE KIRILGANLIĞIN HAYAT KALİTESİNE 
ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Fatma Büşra ÇAKIR KUNT1, Çağdaş KUNT2, Fatih 
SAÇKAN3, İbrahim GÜNEY1, Muhammet Cemal 
KIZILARSLANOĞLU1 

1SBU Konya Şehir Hastanesi, Konya, Türkiye 

2SBU Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KONYA, 
Türkiye 
3Tokat Zile Devlet Hastanesi, Tokat, Türkiye 

Amaç: 60 yaş ve üzeri hemodiyaliz hastalarında sarkopeni 
ve kırılganlığın hayat kalitesi üzerine etkisini araştırmak. 

Metod: Çalışmaya hemodiyaliz tedavisi alan 70 hasta 
dahil edildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, medeni durumu, 
mesleği, kronik hastalıkları, ilaç kullanım öyküsü ve klinik 
özellikleri not edildi. Yaşam aktivitelerini ölçmek için Katz 
günlük temel yaşam aktivitesi ölçeği, duygu durumlarını 

tespit etmek için Yesavage geriatrik depresyon ölçeği 
uygulandı. Kırılganlığın değerlendirilmesinde Fried 
kriterleri, sarkopeni tanısı için EWGSOP2 kriterleri 
kullanıldı. 

Bulgular: Hastaların yaş ortancası 67 (60-80) yıldı ve 35’i 
(%50) kadındı, 19’unun (%27,1) kısmen bağımlı, 34‘ünün 
(%48,6) depresif semptomları olduğu gözlemlendi. Diğer 
taraftan, 50 (%71,4) hastanın pre-frail (kırılganlık öncesi 
dönem), 11’inin (%15,7) frail (kırılgan) olduğu, 54’ünün 
(%77,1) düşük kas fonksiyonuna (muhtemel sarkopeni), 
6’sının (%8,6) düşük kas kütlesine sahip olduğu ve 6’sının 
(%8,6) sarkopenik olduğu tespit edildi. Sarkopeni ile yaş, 
Katz yaşam aktivitesi ve Yesavage depresyon skorları, 
düşük gelir seviyesi ve kırılganlık durumu arasında 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ilişki olduğu 
gözlemlendi (tüm parametreler için p<0,05). Sarkopeni ile 
KDQOL36 SF-12 fiziksel komponent arasında istatistiksel 
anlamlı ilişki tespit edildi (p=0,031). Kırılganlık ile Katz 
yaşam aktivitesi skoru, astım/KOAH tanısı, Yesavage 
depresyon skoru, diyaliz süresi ve sarkopeni durumu 
arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edildi (tüm 
parametreler için p<0,05). Kırılganlık skoru ile yaşam 
kalitesi ölçeği KDQOL36 skorları arasında; semptom, 
hastalık yükü, fiziksel komponent ve mental komponent 
açısından istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğu 
gözlemlendi (tüm değerler için p<0,05). 

Sonuç: Bu çalışmada diyaliz tedavisi uygulanan yaşlılarda 
kırılganlık ve sarkopeninin önemli sorunlar olduğu ve 
hastaların yaşam kalitesi, yaşam aktivitesi ve duygu 
durumlarını etkileyebileceği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: hemodiyaliz, sarkopeni, kırılganlık, 
yaşam kalitesi 

 

OP-72 
EVALUATION OF THE EFFECT OF SARCOPENIA AND 
FRAILTY ON QUALITY OF LIFE IN HEMODIALYSIS 
PATIENTS AGED 60 YEARS AND OVER 

Fatma Büşra ÇAKIR KUNT1, Çağdaş KUNT2, Fatih 
SAÇKAN3, İbrahim GÜNEY4, Muhammet Cemal 
KIZILARSLANOĞLU5 

1University of Health Sciences, Konya City Hospital, 
Internal Medicine Clinic 

2University of Health Sciences, Beyhekim Education and 
Research Hospital, Internal Medicine Clinic 
3Zile State Hospital, Internal Medicine Department 

 4University of Health Sciences, Konya City Hospital, 
Internal Medicine and Nephrology Clinics 
5University of Health Sciences, Konya City Hospital, 
Internal Medicine and Geriatric Clinics 

Aim: To identify the effect of sarcopenia and fraility on 
quality of life in hemodialysis patients aged 60 years and 
over. 

Methods: A total of 70 hemodialysis patients were 
included in the study. The age, gender, marital status, 
occupation, chronic diseases, drug use history, and 
clinical characteristics of the patients were recorded. The 
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Katz activities of daily living scale was used to measure life 
activities, and the Yesavage geriatric depression scale was 
used to determine the mood of the patients. Fried criteria 
were used for the evaluation of frailty and EWGSOP2 
criteria were used for the diagnosis of sarcopenia. 

Results: The median age of the patients was 67 (60-80) 
years and 35 (50%) were female, 19 (27.1%) of the 
participants were partially dependent according to the 
Katz score, 34 patients (48.6%) had depressive symptoms. 
On the other hand, 50 patients (71.4%) were pre-frail, 11 
patients (15.7%) frail, 54 patients (77.1%) probable 
sarcopenic, and 6 patients (8.6%) had low muscle mass 
and 6 patients (8.6%) were sarcopenic. Sarcopenia was 
significantly associated with age, Katz and Yesavage 
scores, lower income level, and frailty status (all had p-
value<0.05). A statistically significant relationship was 
found between sarcopenia and the KDQOL36 SF-12 
physical component (p=0.031). Frailty was significantly 
associated with Katz score, having asthma/COPD, 
Yesavage score, hemodialysis duration, and sarcopenia 
(all had p-value<0.05). Frailty score was also statistically 
and significantly correlated with KDQOL36 scores 
subtypes including the sypmptom, disease effect, disease 
burden, physical, and mental components (all had p-
value<0.05). 

Conclusion: In this study, it was concluded that frailty and 
sarcopenia are important problems in older hemodialysis 
patients and they might affect the quality of life of the 
patients. 

Keywords: Hemodialysis, sarcopenia, frailty, quality of 
life 

 

Uygunsuz İlaç Kullanımı ve İlaç Tedavilerinin Gözden 
Geçirilmesi 
SS-73 
TOPLUMDA YAŞAYAN YAŞLI YETİŞKİNLER ARASINDA 
POLİFARMASİ VE POTANSİYEL OLARAK UYGUNSUZ İLAÇ 
KULLANIMININ YAYGINLIĞI 
Aysu SELÇUK1, Seher YİĞİT2 
1Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık 
Bilim Dalı, Ankara, Türkiye 

2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, 
Geriatri BD, Ankara, Türkiye 

Giriş: Potansiyel olarak uygunsuz ilaç kullanımı (UİK) yaşlı 
yetişkinler arasında yaygındır. Bu durum daha güvenli 
veya daha etkili terapötik alternatifler mevcutken, yan 
etki/reaksiyon riski yüksek ve/veya yararlarına ilişkin 
yetersiz kanıt bulunan ilaçların kullanılmasından 
kaynaklanabilir. Bu çalışma, toplumda yaşayan yaşlı 
yetişkinler arasında polifarmasi ve UİK yaygınlığını 
araştırmayı amaçlamıştır. 

Materyal-Metod: 01.02.2019-30.02.2019 tarihleri 
arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri bilim 
dalına başvuran hastalar arasında kesitsel bir çalışma 
yapılmıştır. 65 yaş ve üstü ve tam bir kronik ilaç geçmişine 
sahip hastalar çalışmaya kabul edilmişlerdir. Polifarmasi, 
dört veya daha fazla ilaç kullanımı olarak kabul edilmiştir. 
UİK ise 2019 Beers kriterlerine göre tanımlanmıştır. 

Bulgular: 95 hastanın dahil edilmesinden sonra, tam 
kronik ilaç kayıtları olmadığı için 16 hasta çalışma dışı 
bırakıldı. Yaş ortalaması (standart sapma) 65,62 (0,61) 
yıldı. Hastaların çoğunluğu kadın hastalardan 
oluşmaktaydı (%67). Hastalar arasında en sık görülen 
komorbiditeler hipertansiyon (%52) ve diabetes mellitus 
(%27) idi. Polifarmasi ve UİK yaygınlığı sırasıyla %41 ve 
%33 idi. En sık reçete edilen UİK diüretiklerdi (%18). 

Sonuç: Bu çalışma, Türkiye'nin Ankara ilinde toplum 
içinde yaşayan yaşlı yetişkinler arasında polifarmasi ve 
UİK’in yaygın olduğunu göstermiştir. Nedenlerini ve olası 
çözümlerini araştırmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç 
vardır. 

Anahtar Kelimeler: Polifarmasi, Uygunsuz ilaç kullanımı, 
Yaşlı yetişkinler 

 

OP-73 
PREVALENCE OF POLYPHARMACY AND POTENTIALLY 
INAPPROPRIATE MEDICATION USE AMONG 
COMMUNITY DWELLING OLDER ADULTS 

Aysu Selcuk1, Seher Yiğit2 
1Ankara University, Faculty of Pharmacy, Department of 
Clinical Pharmacy, Ankara, Turkey  
2Ankara University, Faculty of Medicine, Department of 
Geriatrics, Ankara, Turkey 

Introduction: Potentially inappropriate medication (PIM) 
use is common among older adults. It can be resulted 
from using medications with the high risk of adverse 
events/reactions and/or insufficient evidence of their 
benefits when safer or more effective therapeutic 
alternatives are exist. This study aimed to investigate the 
prevalence of polypharmacy and PIM use among 
community dwelling older adults. 

Material and Methods: A cross sectional study was 
conducted among patients who referred to Ankara 
University, Faculty of Medicine, Department of Geriatrics 
between 01.02.2019 and 30.02.2019. Patients were 
eligible if they were 65 years or older and had complete 
chronic medication history. Polypharmacy was defined as 
four or more medication use and PIM were defined based 
on Beers criteria 2019. 

Results: After recruitment of 95 patients, 16 patients 
were excluded due to not having complete chronic 
medication records. The mean (standard deviation) of age 
was 65.62 (0.61) years. The majority of them were female 
(67%). Hypertension (52%) and diabetes mellitus (27%) 
were the most common comorbidities among the 
patients. The prevalence of polypharmacy and PIM use 
were 41% and 33%, respectively. The most frequently 
prescribed PIM was diuretics (18%). 

Conclusion: This study demonstrated that polypharmacy 
and PIMs were prevalent among community dwelling 
older adults in Ankara province, Turkey. There is a need 
for further studies to investigate the reasons and 
potential solutions. 

Keywords: Polypharmacy, Inappropriate medication use, 
older adults 
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Sağlıklı Yaşlanma (Beslenme, Aktivite, Bağışıklama, İklim 
Değişikliği) 
SS-74 
GERİATRİK POPÜLASYONDA KORUYUCU HEKİMLİK 
UYGULAMALARI: TOPLUM TARAMASI VERİLERİ 

Seher YİĞİT1, Volkan ATMIŞ1, Remzi BAHŞİ2, Emine 
GEMCİ1, Çağlar COŞARDERELİOĞLU3, Sevgi ARAS4, Murat 
VARLI1, Ahmet YALÇIN1 

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları ABD 
Geriatri BD, Ankara, Türkiye 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Samsun, Türkiye 

3Johns Hopkins University School of Medicine, Division of 
Geriatric Medicine and Gerontology, Baltimore, Amerika 
Birleşik Devletleri 
4İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, 
Türkiye 

Giriş: İlerleyen yaşla birlikte bağışıklık fonksiyonundaki 
değişiklikler, artan tıbbi komorbiditeler, eşlik eden 
geriatrik sendromlar nedeniyle hem enfektif hem de 
malign hastalıkların seyri kötüleşebilmektedir. Bu nedenle 
aşılama ve kanser taramaları gibi koruyucu hekimlik 
uygulamaları geriatrik popülasyonda önem 
kazanmaktadır. 

Materyal-Metod: Çalışmamız kesitsel bir çalışmadır. 65 
yaş ve üstü 606 kişi çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların 
sosyodemografik verileri, tıbbi bilgileri, aşılama ve kanser 
tarama öyküleri, çok yönlü geriatrik değerlendirme, 
antropometrik ölçümleri kaydedilmiştir. 

Bulgular: Hastaların ortanca yaşı 68 (65-72) yıldı. Çalışma 
grubunun %80'inin daha önce herhangi bir aşılanma 
öyküsü mevcut değildi. Aşılanma öyküsü olan hastalarda 
ise en sık yapılmış olan aşının grip aşısı olduğu görüldü. 
Kanser taramaları incelendiğinde kadınlarda en fazla 
meme kanseri taramasının yapıldığı tespit edildi ve bunu 
serviks kanseri takip etmekteydi. Erkeklerde ise birinci 
sırada prostat kanseri taraması gelirken bunu kolorektal 
kanser takip etmekteydi. Erkek hastalar kanser tarama 
durumuna göre değerlendirildiğinde kognitif 
fonksiyonların herhangi bir kanser tarama testi öyküsü 
olmayan hastalarda daha kötü olduğu görüldü. Bu farklılık 
istatistiksel olarak anlamlı olmasa da anlamlı farklılık 
oluşturmaya çok yakındı (p= 0.061). Daha önce en az bir 
kanser tarama testi uygulanmış olan kadınların, hiç kanser 
taraması uygulanmayanlara göre eğitim düzeylerinin 
daha yüksek olduğu görüldü (p=0.001). Kanser tarama 
testi öyküsü olan kadın hastalarda kognitif fonksiyonların 
daha iyi olduğu görüldü (p= 0.003). Aşılanma öyküsü olan 
erkekler daha yaşlıydı (p= 0.001). Ayrıca aşılanma öyküsü 
olan erkeklerde sigara kullanma oranı daha fazlaydı 
(p<0.001). Aşılanma öyküsü olan kadınların, daha fazla 
oranda kanser tarama testi yaptırmış olduğu bulundu 
(p=0.069). 

Sonuç: Çalışmamızda 606 geriatrik bireyin koruyucu 
hekimlik uygulamaları ve bununla ilişkili olabilecek 
faktörler ile ilgili verileri sunulmuştur. Demografik 
özellikler, yaşam tarzı ve eşlik eden çeşitli geriatrik 

sendromlar aşılama ve kanser taramalarını 
etkileyebilmektedir. Çalışmamız toplum taraması 
verilerini yansıtmakta olup aşılama ve kanser tarama 
oranlarının oldukça düşük olduğunu ortaya koymaktadır. 
Bu yaş grubu ile temas eden bütün hekimler hastaları 
koruyucu hekimlik uygulamalarına yönlendirmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Toplum taraması, kanser taraması, 
aşılama 
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Introduction: With advancing age, the course of both 
infective and malignant diseases may worsen due to 
changes in immune function, increased medical 
comorbidities, and accompanying geriatric syndromes. 
Therefore, preventive medicine practices such as 
vaccination and cancer screening are gaining importance 
in the geriatric population. 

Material-Method: Our study is a cross-sectional study. 
606 people aged 65 and over were included in the study. 
Sociodemographic data, medical information, vaccination 
and cancer screening histories, comprehensive geriatric 
evaluation, and anthropometric measurements of the 
patients were recorded. 

Results: The median age of the patients was 68 (65-72) 
years. 80% of the study group had no previous vaccination 
history. In patients with a history of vaccination, the most 
frequently administered vaccine was the flu vaccine. 
When cancer screenings were examined, it was found 
that breast cancer screening was the highest in women, 
followed by cervical cancer. In men, prostate cancer 
screening came first, followed by colorectal cancer. When 
male patients were evaluated according to their cancer 
screening status, cognitive functions were found to be 
worse in patients without a history of any cancer 
screening test. Although this difference was not 
statistically significant, it was very close to creating a 
significant difference (p= 0.061). It was observed that the 
education level of women who had at least one cancer 
screening test before was higher than those who had 
never been screened for cancer (p=0.001). Cognitive 
functions were found to be better in female patients with 
a history of cancer screening test (p= 0.003). Men with a 
history of vaccination were older (p= 0.001). In addition, 
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the rate of smoking was higher in men with a history of 
vaccination (p<0.001). It was found that women with a 
history of vaccination had a higher rate of cancer 
screening test (p=0.069). 

Conclusions: In our study, data of 606 geriatric individuals 
regarding preventive medicine practices and factors that 
may be related to it are presented. Demographic 
characteristics, lifestyle and various accompanying 
geriatric syndromes can affect vaccination and cancer 
screening. Our study reflects population screening data 
and reveals that vaccination and cancer screening rates 
are quite low. All physicians who come into contact with 
this age group should direct patients to preventive 
medicine practices. 

Keywords: Community screening, cancer screening, 
vaccination 
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Giriş: Coronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19), yaşlı 
insanlarda önemli bir mortalite nedenidir. Mortalite için 
risk faktörlerini belirlemek, riskli hastaları tanımak ve bu 
süreci yönetmek için önemlidir. COVID-19'da birçok 
parametre hastane içi mortalite ile ilişkilidir. Uygunsuz ilaç 
kullanımı (UİK)’nın yaşlı populasyonda artan mortalite 
oranları ile ilişkili bir geriatric sendromdur. Bugüne kadar, 
yaşlı erişkinlerde COVID-19 ve UİK birlikteliği mortalite 
üzerine etkisi hakkında hiçbir çalışma yoktur; UİK ve 
COVID-19 arasındaki ilişki hala belirlenememiştir. Bu 
çalışma, mortalite ile ilgili diğer olası faktörleri göz önünde 
bulundurarak hastaneye yatış esnasındaki UİK ile COVID-
19'un hastane içi mortalitesi arasındaki ilişkiyi 
değerlendirmeyi amaçlamıştır. 

Material-Metod: UİK'i tanımlamak için Yaşlılarda Türkiye 
Yaşlıda Uygunsuz İlaç Kullanımı (TIME) kriterleri kullanıldı. 
Katılımcıların beslenme durumlarını belirlemek için 
Nütrsiyonel Risk Tarama 2002 (NRS-2002) aracı kullanıldı. 
Demografik özellikler, komorbidite, UİK ve mortalite ile 
ilgili veriler toplandı. Bu çalışmanın birincil sonlanım 
noktası hastane içi mortalite idi. 

Bulgular: Çalışmaya 201 hasta dahil edildi. Ortalama yaş 
73.1 ± 9.4 (standart sapma, SD) idi ve %48.9'u kadındı. 

Hastane içi mortalite oranı %18,9 (n=38) idi. UİK 
prevalansı %78.1 (n=157) idi. TIME to START’a göre en sık 
görülen UİK, herhangi bir beslenme desteği almayan 
hastalarda malnütrisyon idi. Birden fazla ilaç endikasyonu 
için proton pompası inhibitörü (PPI) kullanımı, TIME to 
STOP’a göre en yaygın UİK idi. Mortalite, tek değişkenli 
analizde UİK ile ilişkiliydi (p=0,005), ancak çok değişkenli 
analizde bu anlamlılık kayboldu (p=0,599). İleri yaş (risk 
oranı (HR): 1.08; %95 güven aralığı (GA): [1.02-1.13]; 
p=0.005) ve daha yüksek NRS-2002 puanı (HR: 1.29; %95 
GA: [1.00-1.65]; p=0.042) hastane içi mortalite ile 
ilişkiliydi. 

Tartışma: Bu çalışmada hastane içi mortalite oranı 
(%18,9) önceki çalışmalara göre daha düşüktü. Bu 
farklılıkların olası bir açıklaması, popülasyonumuzun yaş 
ortalamasının diğer çalışmalara göre daha genç olmasıdır. 
Ayrıca bu çalışmada tüm hastaların takip ve tedavilerinde 
deneyimli geriatristler görev almıştır. Bu, hastanede yatış 
sırasında yaşlı hastalara daha iyi bakım sağlanması, ilaç 
etkileşimlerinde ve UİK'de azalma ve böylece mortalite 
oranlarını azaltmış olabilir. Beslenme desteğinin erken 
uygulanması hastalarımızın mortalite oranını azaltmış 
olabilir. 

Sonuç: COVID-19'da ileri yaş ve yetersiz beslenme 
hastane içi mortalite ile ilişkiliydi. Bu çalışmanın sonuçları, 
COVID-19 olan ve hastaneye yatış esnasında 
malnütrisyonsaptanan bireylerde TIME önerileri 
doğrultusunda tedavi edildiğinde (örn. ONS'ye başlamak, 
en az 1 ay devam etmek) daha iyi sonuçların alınacağını 
düşündürmektedir.  

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Uygunsuz ilaç kullanımı, 
yaşlı erişkin, TIME kriterleri 
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Background: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is a 
significant cause of death in older people. Identifying risk 
factors for mortality is important to recognize risky 
patients and manage them accordingly. Many parameters 
are related to in-hospital mortality in COVID-19. 
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Potentially inappropriate medication use (PIM) is a 
geriatric problem, that has been shown to be related to 
increased mortality in the general older population. To 
date, there are no studies on the possible association 
between COVID-19-related mortality and PIM in older 
adults; the association between PIM and COVID-19 is still 
conflicted. This study aimed to evaluate the relationship 
between hospital admission PIM and in-hospital mortality 
of COVID-19, considering other possible factors related to 
mortality. 

Materials and Methods: The Turkish inappropriate 
medication use in the elderly (TIME) criteria were used to 
define PIM. The Nutritional Risk Screening 2002 (NRS-
2002) screening tool was used to determine the 
nutritional status of the participants. Data were collected 
on demographics, co-morbidity, PIM, and mortality. The 
primary outcome of this study was in-hospital mortality. 

Results: We included 201 older adults. The mean age was 
73.1 ± 9.4 (standard deviation, SD), and 48.9 % were 
females. The in-hospital mortality rate was 18.9% (n=38). 
The prevalence of PIM was 78.1% (n=157). The most 
common PIM according to TIME to START was 
malnutrition in patients who did not take any nutritional 
support. Proton-pump inhibitor (PPI) use for multiple 
drug indications was the most prevalent PIM based on 
TIME to STOP findings. Mortality was related to PIM in 
univariate analysis (p=0.005) but not in multivariate 
analysis (p=0.599). Older age (hazards ratio (HR): 1.08; 
95% confidence interval (CI): [1.02-1.13]; p=0.005) and 
higher NRS-2002 scores were correlated with in-hospital 
mortality (HR: 1.29; 95% CI: [1.00-1.65]; p=0.042). 

Discussion: In this study, the in-hospital mortality rate 
(18.9%) was lower than in previous studies. One possible 
explanation for these differences is that the mean age of 
our population is younger than in other studies. In 
addition, experienced geriatricians were involved in the 
follow-up and treatment of all patients in this study. This 
may have resulted in better care for older patients during 
hospitalization, a decrease in drug interactions and PIM 
thus reducing mortality rates. Early implementation of 
nutritional support may have reduced the mortality rate 
of our patients. 

Conclusion: Older age and malnutrition were related to 
in-hospital mortality in COVID-19. The results of this study 
suggest that if malnutrition is determined in screening at 
the time of hospitalization in older individuals who had 
COVID-19 and treated in line with the recommendations 
of TIME (e.g. initiating ONS, continuing for at least 1 
month) better outcomes will be seen in older adults. 

Keywords: COVID-19, Potentially inappropriate 
medication use, older adults, TIME criteria 
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Amaç: KBH’sı olan, 60 yaş ve üzeri hastalarda ilaçlardan 
kaynaklanan antikolinerjik yük sıklığını ve bu yükün 
kognitif düzeye, yaşam kalitesine ve yaşam aktivitesine 
etkisini araştırmak amaçlanmıştır. 

Metod: Çalışmaya KBH’sı olan, 60 yaş ve üstü, 234 hasta 
dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, kronik 
hastalıkları ve ilaç kullanım öyküleri kaydedildi. 
Katılımcılara Mini-cog test, Katz günlük yaşam aktiviteleri 
ölçeği, European Quality of Life 5- Dimensions (EQ-5D-5L) 
yaşam kalitesi ölçeği uygulandı. Antikolinerjik kognitif yük 
(ACB) skalası kullanılarak antikolinerjik ilaç yükü 
hesaplandı. 

Bulgular: Katılımcıların [ortanca yaş 67 (60-89) yıl ve 
%52,6’ü kadın] %47’si en az bir antikolinerjik etkili ilaç 
kullanmaktaydı. Antikolinerjik ilaç kullanım sıklığının, Evre 
4-5 KBH evresi olan hastalarda, evre 2-3 KBH evresi 
olanlara nazaran daha fazla olduğu görüldü (p=0,044). 
ACB skoru ile kullanılan ilaç sayısı arasında istatistiksel 
olarak anlamlı, pozitif yönlü, orta düzeyde korelasyon 
olduğu tespit edildi (rho=0,342, p<0,001). ACB skorunun 
KAH, konjestif kalp yetmezliği ve ağız kuruluğu olanlarda 
daha fazla olabileceği gösterildi (sırasıyla; p=0,031, 
p=0,010 ve p=0,030). Antikolinerjik ilaç kullanan 
hastalarda öz bakım ve olağan aktivite konusunda 
bozukluk olabileceği anlaşıldı (sırasıyla; borderline 
significance, p=0,074, p=0,091). Kabızlık şikâyeti olanlarda 
(borderline significance, p=0,098) ve Mini-Cog testi 
anormal olanlarda (borderline significance, p=0,058) ACB 
skoru daha yüksekti. 

Sonuç: Çalışmamızda KBH’lı hastalarda antikolinerjik ilaç 
yükü maruziyetinin fazla olabileceği, kognitif fonksiyon ve 
yaşam kalitesini etkileyebileceği tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kronik Böbrek Hastalığı, 
Antikolinerjik İlaç Yükü, Kognitif Fonksiyon Bozukluğu, 
Yaşam Kalitesi 
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Aim: To identify the the frequency of anticholinergic 
burden caused by drugs and the effect of this burden on 
cognitive level, quality of life and life activity in patients 
with CKD aged 60 years and over. 

Methods: A total of 234 patients with CKD, aged 60 years 
and older, were included in the study. Demographic 
characteristics, chronic diseases and drug use histories of 
the patients were recorded. Mini-cog test, Katz daily living 
activities scale, European Quality of Life 5-Dimensions 
(EQ-5D-5L) quality of life scale were applied to the 
participants. Anticholinergic drug burden was calculated 
using the anticholinergic cognitive burden (ACB) scale. 

Results: 47% of the participants [median age 67 (60-89) 
years and 52.6% women] were using at least one 
anticholinergic drug. The frequency of use of 
anticholinergic drugs was found to be higher in patients 
with stage 4-5 CKD than in patients with stage 2-3 CKD 
(p=0.044). A statistically significant, positive and 
moderate correlation was found between the ACB score 
and the number of drugs used (rho=0.342, p<0.001). It 
was shown that the ACB score could be higher in patients 
with CAD, congestive heart failure and dry mouth 
(p=0.031, p=0.010 and p=0.030, respectively). It was 
found that patients using anticholinergic drugs may have 
impairment in self-care and usual activities (borderline 
significance, p=0.074, p=0.091, respectively). ACB scores 
were higher in those with constipation (borderline 
significance, p=0.098) and those with an abnormal Mini-
Cog test (borderline significance, p=0.058). 

Conclusion: In our study, it was determined that exposure 
to anticholinergic drug burden may be high in patients 
with CKD and may affect cognitive function and quality of 
life. 

Keywords: Chronic Kidney Disease, Anticholinergic Drug 
Burden, Cognitive Dysfunction, Life Quality 
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Giriş: İştahsızlık, disfaji ve malnütrisyon yaşlılarda sık 
görülmektedir ve çok sayıda komplikasyonla ilişkilidir. 
Antikolinerjik ilaçlar ağız kuruluğu, konstipasyon ve 
kognitif fonksiyonlarda bozulma gibi yan etkilerle 
nütrisyonel parametreleri olumsuz etkileyebilir ve bu 
ilaçlar demans hastalarında daha sık kullanılmaktadır. Bu 
nedenle, bu çalışmada antikolinerjik ilaç yükünün (AİY) 

fazla olmasının, demans olan ve olmayan yaşlılarda, disfaji 
ve nütrisyonel durum üzerine etkisi araştırılmaktadır. 

Materyal–Metod: Geriatri kliniğine ayaktan gelen 1165 
(%31.6’sı demans) yaşlı hasta çalışmaya dahil edildi. Yaş, 
cinsiyet, eğitim düzeyi, komorbit hastalıkları, kullandıkları 
ilaçlar ve ilaçların sayısı; günlük temel ve enstrümental 
günlük yaşam aktiviteleri (TGYA, EGYA) ve kognitif 
fonksiyonları değerlendirildi. Antikolinerjik ilaç yükü için 
antikolinerjik burden scale (ACB) kullanıldı; ACB skoru ≥2 
olanlar yüksek AİY olarak kabul edildi. Hasta ve bakım 
verenleri ile yapılan görüşme ile tüm hastalara nütrisyonel 
durum için Mini-Nutritional-Assessment (17-23.5/30 ve 
<17/30, sırasıyla malnütrisyon riski ve malnütrisyon) ve 
disfaji ise Eating Assessment Tool score-10 skalası 
uygulanırken (≥3/10, disfaji); Council on Nutrition 
Appetite Questionnaire yalnızca demans olmayan 
hastalara uygulanabildi (≤ 28/40, iştahsızlık).  

Bulgular: Demans hastalarının %44,5’inde yüksek AİY 
vardı. Demans hastalarında, yüksek AİY olanlarla düşük 
AİY olanlar karşılaştırıldığında ortaya çıkan değişkenler 
olan yaş, Parkinson hastalığı (PH), kalp yetmezliği (KY), 
Barthel TGYA ve Lawton EGYA skorlarının etkisi ortadan 
kaldırıldıktan sonra; yüksek AİY olanlarda malnütrisyon 
5.3 ve malnütrisyon riski 2.9 kat fazlaydi (p<0.05); ancak 
disfaji, iki grup arasında farksızdı (p>0.05). Demans 
olmayanlarda ise, yine yüksek AİY olanlarla düşük AİY 
olanlar karşılaştırıldığında ortaya çıkan farklı değişkenler 
olan cinsiyet, koroner arter hastalığı, hipertansiyon, KY, 
PH ve azalmış Barthel TGYA ve Lawton EGYA skorlarının 
etkisi ortadan kaldırıldıktan sonra malnütrisyon, disfaji ya 
da iştahsızlık ile ilişki olmadığı bulundu (p>0.05). 

Sonuç: Yaşlı demans hastalarında antikolinerjik ilaç 
kullanımı malnütrisyon ve malnütrisyon riskinde artış ile 
ilişkilidir. Bu nedenle, demans hastasının tedavisi 
düzenlenirken antikolinerjik etkisi düşük olan ilaçlar tercih 
edilmeli ve/veya bu ilaçlar kullanılırken nütrisyonel 
değerlendirme yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: malnutrisyon, demans, antikolinerjik, 
disfaji, iştahsızlık 
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Introduction: Decrease in appetite, dysphagia and 
malnutrition are common in older patients and are 
associated with many complications. Anticholinergic 
drugs can adversely affect nutritional parameters with 
side effects such as dry mouth, constipation and 
deterioration in cognitive functions, and these drugs are 
used more frequently in patients with dementia. 
Therefore, in this study, the effect of high anticholinergic 
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drug burden (ADB) on dysphagia and nutritional status in 
older patients with and without dementia is investigated. 

Materials-Methods: 1165 (31.6% dementia) older 
patients admitted to the geriatric clinic were included. 
Age, gender, education level, comorbid diseases, drugs 
used and number of drug used; basic and instrumental 
activities of daily living (BADL, IADL) and cognitive 
functions were evaluated. ACB scale was used for 
anticholinergic drug load; those with an ACB score of ≥2 
were considered high ADB. In interviews with patients 
and their caregivers, Mini-Nutritional-Assessment (17-
23.5/30 and &lt;17/30, malnutrition risk and 
malnutrition, respectively) for nutritional status and 
Eating Assessment Tool score-10 scale (≥3 /10, dysphagia) 
for dysphagia were applied to all patients. The Council on 
Nutrition Appetite Questionnaire (≤ 28/40, loss of 
appetite) was only applicable to patients without 
dementia. 

Results: 44.5% of dementia patients had high ADB. After 
adjustment for the effects of age, Parkinson&#39;s 
disease (PD), heart failure (HF), BADL and IADL scores, 
which were the variables that found different between 
those with high ADB and those with low ADB; 
malnutrition risk was 5.3 and malnutrition risk 2.9 times 
higher in those with high ADB among dementia patients 
(p&lt;0.05); however, dysphagia was not different 
between the two groups (p&gt;0.05). In non-dementia 
patients, when the effects of different variables such as 
gender, coronary artery disease, hypertension, HF, PD 
and decreased Barthel TGYA and Lawton EGYA scores 
were removed, it was found that there was no 
relationship ADB with malnutrition, dysphagia or loss of 
appetite (p&gt;0.05). 

Conclusion: Anticholinergic drug use in is associated with 
malnutrition and an increased risk of malnutrition older 
Patients with dementia. Therefore, when arranging the 
treatment of dementia patients, drugs with low 
anticholinergic effects should be preferred and/or 
nutritional evaluation should be made while using these 
drugs in dementia patients. 

Keywords: malnutrition, dementia, anticholinergic, 
dysphagia, loss of appetite 
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Giriş: İyot eksikliği dünya çapında görülen bir sorundur ve 
“beyin hasarının önlenebilir en önemli nedeni” olduğu 
belgelenmiştir. Literatürdeki çalışmalar genellikle genç 
insanlarda iyot eksikliğine odaklanırken, yaşlılar hakkında 
sınırlı veri mevcuttur. Bu çalışmada amacımız idrar iyot 
düzeyleri ile geriatrik sendromlar arasındaki ilişkiyi 
incelemektir.  

Materyal-Metod: Çalışmamız kesitsel bir çalışma olup 
araştırmaya 60 yaş ve üstü 113 kişi alındı. Hastaların 
sosyodemografik verileri, tıbbi bilgileri kaydedildi. Çok 
yönlü geriatrik değerlendirme, antropometrik ölçümler 
kaydedildi. Yeterli iyot alımı idrar iyot düzeyleri ölçülerek 
değerlendirildi. Tüm katılımcıların tiroid ultrason 
görüntülemeleri yapıldı.  

Bulgular: Katılımcıların %55.7’si kadın olup, median yaş 73 
(60-92) idi. Katılımcılar idrar iyot düzeylerine göre 
karşılaştırıldığında düşük idrar iyot düzeyine sahip 
katılımcıların (<100 μg/l) daha düşük MNA-SF skorları ile 
daha yüksek GDS skorlarına sahip olduğu saptanmış ancak 
aradaki fark istatiksel anlamlılığa ulaşmamıştır (p=0.397, 
p=0.909; sırasıyla). Düşük idrar iyot düzeylerine sahip 
katılımcılar, idrar iyot seviyeleri normal olan katılımcılara 
göre istatiksel anlamlı olacak şekilde daha yüksek Katz 
günlük yaşam aktivitesi skorları ile daha yüksek SARC-F 
skorlarına sahipti (p=0.028, p=0.010; sırasıyla). Aktivite 
dereceleri ile idrar iyot düzeyleri incelendiğinde düşük 
idrar iyotuna sahip hastaların %40.8’i inaktif ve %12.3’ü 
çok aktif iken iken idrar iyot seviyeleri normal olan 
katılımcıların %26.6’sı inaktif ve %20.3’ü çok aktiftir 
(p=0.222). 

Sonuç: Giderek artan araştırmalar ile birlikte, iyot 
eksikliğinin sonuçlarının guatr ve tiroid hastalığının çok 
ötesine geçtiği bilinmektedir. Yaşlılar birçok fizyolojik, 
sosyal, psikolojik ve ekonomik faktörler nedeniyle 
malnutrisyon riski altındadırlar. Hastalar geriatrik 
sendromlar açısından değerlendirilirken iyot eksikliği de 
akılda tutulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: İyot eksikliği, Geriatrik sendrom, 
İdrar iyot düzeyleri 
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Introduction: Iodine deficiency is a worldwide problem 
and has been documented as “the most important 
preventable cause of brain damage”. While studies in the 
literature generally focus on iodine deficiency in young 
people, limited data are available on the elderly. Our aim 
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in this study is to examine the relationship between 
urinary iodine levels and geriatric syndromes. 

Material-Methods: Our study is a cross-sectional study 
and 113 people aged 60 and over were included in the 
study. Sociodemographic data and medical information of 
the patients were recorded. Comphrensive geriatric 
assessment and anthropometric measurements were 
recorded. Adequate iodine intake was assessed by 
measuring urinary iodine levels. Thyroid ultrasound 
imaging of all participants was performed. 

Results: 55.7% of the participants were female, and the 
median age was 73 (60-92). When the participants were 
compared according to their urinary iodine levels, 
participants with low urinary iodine levels (<100 μg/l) 
were found to have lower MNA-SF scores and higher GDS 
scores, but the difference did not reach statistical 
significance (p=0.397, p=0.909; respectively) . 
Participants with low urinary iodine levels had statistically 
significantly higher Katz daily living activity scores and 
higher SARC-F scores than participants with normal 
urinary iodine levels (p=0.028, p=0.010, respectively). 
When the activity levels and urinary iodine levels were 
examined, 40.8% of the patients with low urinary iodine 
were inactive and 12.3% were very active, while 26.6% of 
the participants with normal urinary iodine levels were 
inactive and 20.3% were very active (p=0.222). 

Conclusion: With increasing research, it is known that the 
consequences of iodine deficiency go far beyond goiter 
and thyroid disease. The elderly are at risk of malnutrition 
due to many physiological, social, psychological and 
economic factors. Iodine deficiency should be kept in 
mind when evaluating patients for geriatric syndromes. 

Keywords: Iodine deficiency, Geriatric syndrome, Urine 
iodine levels 
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Giriş: Subklinik besin eksiklikleri sağlığı ve fizyolojik işleyişi 
olumsuz etkileyebilir. Yaşlılar birçok fizyolojik, sosyal, 
psikolojik ve ekonomik faktörler nedeniyle malnutrisyon 
riski altındadırlar. Bu çalışmada amacımız kalsiyum, 
fosfor, magnezyum, demir, çinko ve bakır gibi nutrisyonel 

parametrelerin geriatrik sendromlar ile ilişkisini 
araştırmaktır. 

Materyal-Metod: Çalışmamız kesitsel bir çalışmadır. 65 
yaş ve üstü 126 kişi çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların 
sosyodemografik verileri, tıbbi bilgileri, çok yönlü geriatrik 
değerlendirme içinde Katz Günlük Yaşam Aktiviteleri 
(GYA) Ölçeği, Lawton-brody Enstrumental GYA Ölçeği, 
Frail kırılganlık skalası, Geriatrik depresyon skalası (GDS), 
Mini Mental durum testi (MMT), Mini Nutritional 
Assessment kısa form (MNA-SF), SARC-F skalası, 
antropometrik ölçümleri, serum kalsiyum, fosfor, 
magnezyum, demir, çinko ve bakır düzeyleri 
kaydedilmiştir. 

Bulgular: Hastaların ortanca yaşı 70 (60-88) yıldı. Serum 
kalsiyum düzeyleri ile Katz, Frail, GDS ve SARC-F skorları 
arasında istatistiksel anlamlı olarak pozitif korelasyon 
izlenmiştir (p=0.025, p=0.001, p<0.001, p=0.02 sırasıyla). 
Fosfor düzeyleri ile MNA-SF ve el sıkma kuvveti arasında 
istatistiksel olarak anlamlı negatif korelasyon; Frail ile 
pozitif korelasyon izlenmiştir (p=0.009, p=0.003, p=0.014 
sırasıyla). Magnezyum değerleri ile MNA-SF ve GDS 
skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif 
korelasyon izlenmiştir (p<0.001, p<0.001 sırasıyla). Demir 
düzeyleri ile MNA-SF, Lawton ve el sıkma kuvveti arasında 
pozitif; Frail ve SARC-F arasında ise negatif korelasyon 
izlenmiştir ve istatistiksel anlamlılığa ulaşmaktadır 
(p=0.027, p=0.001, p=0.036, p<0.001, p=0.005 sırasıyla). 
Çinko düzeyleri ile el sıkma gücü arasında pozitif 
korelasyon (p=0.011) izlenmiştir. Son olarak bakır 
düzeyleri ile Frail, GDS ve SARC-F skorları ile pozitif 
korelasyon; Lawton ve el sıkma kuvveti ile negatif 
korelasyon izlenmiştir (p<0.001, p=0.018, p=0.011, 
p=0.002, p=0.003 sırasıyla). Bu microelementlerle 
sarkopeni ilişkisine bakıldığında ise sarkopenisi olan 
grupta serum çinko düzeylerinin anlamlı olarak daha 
düşük olduğu izlenmiştir (p<0.001). Kırılganlık ile kalsiyum 
ve bakır düzeyleri karşılaştırıldığında; kırılgan ve kırılganlık 
öncesi gruplarında bu parametrelerin serum düzeylerinin 
normal gruba göre daha yüksek olduğu izlenmiştir 
(p=0.001, p<0.001). Fosfor düzeyi ise sadece kırılganlık 
öncesi grupta normal gruba göre yüksek izlenmiştir 
(p=0.006). Demir düzeyi ise kırılgan ve kırılganlık öncesi 
gruplarında normal gruba göre daha düşük izlenmiştir 
(p=0.001). 

Sonuç: Mineral eksiklikleri çok çeşitli klinik sonuçlarla 
ilişkilendirilmiştir. Yaşlı hastalar vitamin ve mineral 
eksikliği açısından risk altındadırlar. Bu popülasyonda 
değişen kan metal element seviyelerinin geniş klinik 
etkileri olabileceği akılda tutulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Mineral, Geriatrik sendrom, Yaşlı 
yetişkinler 
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Introduction: Subclinical nutritional deficiencies can 
negatively affect health and physiological functioning. 
The elderly are at risk of malnutrition due to many 
physiological, social, psychological and economic factors. 
Our aim in this study is to investigate the relationship of 
nutritional parameters such as calcium, phosphorus, 
magnesium, iron, zinc and copper with geriatric 
syndromes. 

Material-Method: Our study is a cross-sectional study. 
126 people aged 65 and over were included in the study. 
Sociodemographic data of the patients, medical 
information, Katz Activities of Daily Living (ADL) scale, 
Lawton-brody Instrumental ADL scale, Frail frailty scale, 
Geriatric depression scale (GDS), Mini Mental Status Test 
(MMT), Mini Nutritional Assessment Short Form (MNA-
SF), SARC-F scale, anthropometric measurements, serum 
calcium, phosphorus, magnesium, iron, zinc and copper 
levels were recorded. 

Results: The median age of the patients was 70 (60-88) 
years. A statistically significant positive correlation was 
observed between serum calcium levels and Katz, Frail, 
GDS and SARC-F scores (p=0.025, p=0.001, p<0.001, 
p=0.02, respectively). Statistically significant negative 
correlation between phosphorus levels and MNA-SF and 
hand grip strength; a positive correlation was observed 
with Frail (p=0.009, p=0.003, p=0.014, respectively). A 
statistically significant negative correlation was observed 
between magnesium values and MNA-SF and GDS scores 
(p<0.001, p<0.001, respectively). A positive correlation 
between iron levels and MNA-SF, Lawton and hand grip 
strength; a negative correlation was observed between 
Frail and SARC-F and reached statistical significance 
(p=0.027, p=0.001, p=0.036, p<0.001, p=0.005, 
respectively). A positive correlation was observed 
between zinc levels and hand grip strength (p=0.011). 
Finally, copper levels were positively correlated with Frail, 
GDS and SARC-F scores; negative correlation was 
observed with Lawton and hand grip strength (p<0.001, 
p=0.018, p=0.011, p=0.002, p=0.003, respectively). When 
the relationship between these microelements and 
sarcopenia was examined, it was observed that serum 
zinc levels were significantly lower in the sarcopenia 
group (p<0.001). When fragility and calcium and copper 
levels were compared; it was observed that serum levels 
of these parameters were higher in the frail and prefrail 
groups than in the normal group (p=0.001, p<0.001). 
Phosphorus level was found to be higher only in the 
prefrail group compared to the normal group (p=0.006). 
The iron level was lower in the frail and prefrail groups 
compared to the normal group (p=0.001). 

Conclusion: Mineral deficiencies have been associated 
with a wide variety of clinical outcomes. Elderly patients 
are at risk for vitamin and mineral deficiencies. It should 
be kept in mind that varying blood metal element levels 
may have broad clinical implications in this population. 

Keywords: Mineral, Geriatric syndrome, Older adults 
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Giriş: Metastatik böbrek hücreli kanser (mBHK) tedavisi 
son on yılda hızla gelişmiştir. Anjiogenez hedefli tedaviler 
(anti-VEGF) ve immün denetim noktası inhibitörleri (İDİ), 
mBHK'li hastalarda temel tedavidir. Tümör 
mikroçevresinin özellikleri, anti-VEGF veya İDİ bazlı 
tedavilere yanıtı belirleyebilir. Genomik alt yapı tümör 
mikroçevresinde önemli bir rol oynar. Ancak genç ve yaşlı 
hastalarda genomik profil farklılık gösterebilir. Bu 
çalışmada, mBHK'li geriatrik hastalarda ve gençlerde 
genomik farklılıkları karşılaştırmayı amaçladık. 

Materyal-Metod: Bu çalışmada "American Association for 
Cancer Research (AACR) Project Genomics Evidence 
Neoplasia Information Exchange (GENIE)" den alınan 
veriler kullanıldı. mBHK'li hastalar seçildi. Lokal nüksten 
alınan numuneleri olan ve yeri belirtilmemiş tümör 
örnekleri olan hastalar araştırmadan dışlandı. Tüm 
hastalar yaş gruplarına dört çeyreğe bölündü. Birinci 
(genç) ve dördüncü (geriatrik) çeyreklerdeki hastalar 
karşılaştırıldı. Genomik değişiklik sıklığını karşılaştırmak 
için ki-kare testi kullanıldı. p değerleri Benjamini-
Hochberg düzeltmesi kullanılarak ayarlandı. 

Bulgular: Bu çalışmaya toplam 159 hasta (birinci (25-55 
yaş) ve dördüncü (68-85 yaş) çeyreklerde sırasıyla 80 ve 
79 hasta) dahil edildi. Hastaların çoğu erkek (%81.1) ve 
beyaz ırktan (%83.0) idi. Erkek (p=0,508) ve beyaz 
hastaların (p=0,527) oranları her grupta benzerdi. Her 
grupta en yaygın genomik değişiklikler VHL, PBRM1 ve 
SETD2'de gözlendi. PBRM1'deki genomik değişiklikler, 
yaşlı hastalarda genç hastalardan daha yaygındı (%65.2'ye 
karşı %32.3, q=0.041). 

Sonuç: Çalışmamız, PBRM1'deki genomik değişikliklerin, 
mBHK'li geriatrik hastalarda daha yaygın olduğunu 
gösterdi. PBRM1'in mBHK'li hastalarda kötü prognoz ile 
ilişkili olduğu iyi bilinmektedir. Ancak bu hastaların anti-
VEGF tedavilere daha iyi yanıtları olduğu da bilinmektedir. 
Bu hastalarda özellikle İDİ'lerin etkisi ile ilgili çelişkili 
sonuçlar vardır. Çalışmamız, klinik çalışmalarda genç ve 
geriatrik hastalarda İDİ'lere verilen yanıtın 
değerlendirilmesi için ön sonuçlar sunmuştur. 
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Teşekkür 
Yazarlar, Amerikan Kanser Araştırmaları Derneği'ne ve 
onun AACR Projesi GENIE'nin geliştirilmesindeki mali ve 
maddi desteğine ve ayrıca veri paylaşımına olan 
bağlılıklarından dolayı konsorsiyum üyelerine teşekkür 
ederler. Yorumlar, çalışma yazarlarının 
sorumluluğundadır. 
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Introduction: Metastatic renal cell carcinoma (mRCC) 
treatment has rapidly evolved over the last decade. Anti-
vascular targeted therapies (anti-VEGF) and immune 
checkpoint inhibitors (ICIs) are the mainstay treatment in 
patients with mRCC. Characteristics of the tumor 
microenvironment may determine the response to the 
anti-VEGF or ICIs-based therapies. The genomic landscape 
plays an important role in the tumor microenvironment. 
However, it may differ in young and older patients. In this 
study, we aimed to compare genomic differences in 
young and elder patients with mRCC. 

Methods: The data from American Association for Cancer 
Research (AACR) Project Genomics Evidence Neoplasia 
Information Exchange (GENIE) was used in this study. 
Patients with mRCC were selected. Patients with samples 
from a local recurrence, not otherwise specified tumor 
samples, and not collected data for sampling localization 
were excluded. All patients were divided into four 
quartiles as per age. Patients in the first (young) and 
fourth (older) quartiles were compared. A chi-square test 
was used to compare genomic alteration frequency. p-
values were adjusted by using Benjamini-Hochberg 
correction. 

Results: A total of 159 patients (80 and 79 patients in the 
first (25-55 years) and fourth (68-85 years) quartiles) were 
included in this study. Most patients were male (81.1%) 
and white (83.0%). The rates of male (p=0.508) and white 
patients (p=0.527) were similar in each group. In each 
group, the most common genomic alterations were 
observed in VHL, PBRM1, and SETD2. Genomic alterations 
in PBRM1 were more common in older patients than in 
young patients (65.2% vs. 32.3%, q=0.041). 

Conclusion: Our study showed that genomic alterations 
in PBRM1 were more common in older patients with 
mRCC. It is well known that PBRM1 is associated with 
poor prognosis in patients with mRCC. There were 
conflicting results regarding the effect of ICIs and anti-
VEGF targeted therapies in those patients. Our study 
warrants further assessment of response to ICIs and anti-
VEGF targeted therapies in young and older patients in 
the clinical trials. 
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TÜRKİYE’DE DEMANS TANILI HASTALAR NEREDE 
ÖLÜYOR? 2013’TEN 2022’YE GÖZLEMSEL BİR ÇALIŞMA 
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Giriş: Yaşam sonu bakımın önemli göstergelerinden biri 
ölüm yeridir. Demans, yaşam sonu bakımın büyük önem 
arz ettiği bir hastalıktır. Demans hastaları gelişmiş 
ülkelerde daha çok hastane dışında ölmektedirler. 
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Çalışmamızda Türkiye’de geriatrik yaş grubundaki demans 
tanısı olup vefat edenlerin ölüm yerlerinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. 

Materyal-Metod: Bir üniversite hastanesi geriatri 
polikliniği’ne başvuran 65 yaş ve üstü hastalar retrospektif 
olarak incelenmiştir. 01.01.2013 ile 29.02.2020’ye kadar 
polikliniğe başvuran hastalar 28.02.22’ye kadar izlenerek 
bu tarihe kadar olan ölümler dahil edilmiştir. Ölüm yeri ve 
ölüm tarihi ölüm bildirim sisteminden elde edilmiştir. 
Demans tanılı hastalar hastane otomasyon sistemine 
hastayı değerlendiren hekimin girmiş olduğu tanılar 
üzerinden belirlenmiştir. 

Bulgular: 770 demans tanılı ölünün ortanca ölüm yaşı 83.0 
(IQR: 78.0-87.0) iken 427’si (55.5) kadındı. En sık ölümün 
görüldüğü yaş grupları 80-84 (%26.5, n=204) ve 85-89 
(%25.2, n=194) iken en nadir ölümün görüldüğü yaş 
grupları ise 95 yaş ve üstü (%3.2, n=25) ile 65-69’tur (%2.5, 
n=19). Ölenlerin %69.2’si (n=533) hastanede vefat 
etmişlerdir. Tek değişkenli analizde yaş, cinsiyet, kalp 
yetmezliği, Parkinson hastalığı, serebrovasküler hastalık 
ve kanser ölüm yerini etkilemezken (sırasıyla p=0.25, 
p=0.24, p=0.82, p=0.86, p=0.69 & p=0.33) kronik böbrek 
hastalığı (KBH) ve kronik obstruktif akciğer hastalığı-astım 
ölümün hastanede olma ihtimalini attırmaktaydı (sırasıyla 
p=0.002 & p=0.03). Binary lojistik regresyon ile yapılan 
çok değişkenli analiz sonucunda KBH hastanede ölüm 
ihtimalini arttırmaktaydı (OR: 2.30, %95 GA 1.38-3.83, 
p=0.001). 

Sonuç: Türkiye’de demans hastaları daha çok 
hastanelerde vefat etmektedir. Yaşam sonu bakımı 
etkileyen parametrelerin geliştirilmesi ile bu oran 
azaltılarak gelişmiş ülkelerdeki oranlara yaklaşmak 
mümkün olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Demans, Ölüm yeri, Yaşam sonu 
bakım 
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WHERE DO PATIENTS WITH DEMENTIA DIE IN TURKEY? 
AN OBSERVATIONAL STUDY FROM 2013 TO 2022 
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Gülhan Halil1 
1Division of Geriatrics, Department of Internal Medicine, 
Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, 
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2Department of Infectious Disease and Clinical 
Microbiology, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey 

Introduction: One of the important indicators of end-of-
life care is the place of death. Dementia is a disease for 
which end-of-life care is of great importance. Dementia 
patients mostly die out-of-hospital in developed countries 
(1, 2). In our study, it was aimed to examine the places of 
death of those who were with dementia in the geriatric 
age group in Turkey. 

Material-Method: Patients aged 65 and over who applied 
to the geriatrics outpatient clinic of a university hospital 

were retrospectively analyzed. Patients who applied 
between 01.01.2013 and 29.02.2020 were followed up 
until 28.02.22 and deaths up to this date were included. 
The place of death and date of death were obtained from 
the death notification system. Patients with dementia 
were determined through the diagnoses entered into the 
hospital automation system by the physician who 
evaluated the patient. 

Results: The median age of 770 decedents with dementia 
was 83.0 (IQR: 78.0-87.0) and 427 of them (55.5%) were 
female. While the age groups with the most frequent 
decedents were 80-84 (26.5%, n=204) and 85-89 (25.2%, 
n=194), the age groups with the scarcest decedents were 
95 years and older (3.2%, n=25) and 65-69 (2.5%, n=19). 
69.2% (n=533) of the decedents died in the hospital. In 
univariate analysis; while age, sex, heart failure, 
Parkinson's disease, cerebrovascular disease and cancer 
did not affect the place of death (p=0.25, p=0.24, p=0.82, 
p=0.86, p=0.69 & p=0.33, respectively), chronic kidney 
disease (CKD) and chronic obstructive pulmonary disease-
asthma increased the probability of death in hospital 
(p=0.002 & p=0.03, respectively). As a result of binary 
logistic regression, CKD increased the probability of death 
in hospital (OR: 2.30, 95% CI 1.38-3.83, p=0.001). 

Conclusion: Dementia patients mostly die in hospitals in 
Turkey. With the development of parameters affecting 
end-of-life care, it can be possible to reduce this ratio and 
approach the ratios in developed countries. 

Keywords: Dementia, Place of death, End-of-life care 
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YAŞLI YETİŞKİNLERDE İNTERNETTEN EDİNİLEN SAĞLIK 
BİLGİSİNE GÜVEN DÜZEYİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Hilal HEYBELİ, Kamile SILAY, Mercan TAŞTEMUR, Atacan 
ARAS, Erhan ÖZENÇ, Rana TUNA DOĞRUL, Hande SELVİ 
ÖZTORUN, Güneş ARIK 

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Geriatri Kliniği, Ankara, 
Türkiye 

Amaç: Çalışmamızda yaşlılarda internet kaynaklarından 
ulaşılan online genel sağlık bilgilerine olan güven düzeyini 
predikte eden faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır. 
Hayatımızdaki dijital dönüşümden dolayı online sağlık 
kaynakları halk sağlığının korunması, geliştirilmesi ve 
güçlendirilmesi için kaçınılmaz bir araç olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu bağlamda online sağlık bilgisi 
kaynaklarına duyulan güven düzeyine dikkat çekmek 
önem arzetmektedir. Bildiğimiz kadarıyla yaşlılarda bu 
konuda daha önce yapılmış herhangi bir çalışma yoktur. 
Yöntemler: Ankete dayalı bu çalışmada, üçüncü basamak 
bir hastanenin geriatri kliniğindeki 106 hasta dahil 
edilmiştir. Çevrimiçi sağlık bilgilerine güven düzeyine 
ilişkin değerlendirme sosyodemografik özellikler, gelir 
düzeyi, eğitim düzeyi, genel sağlık algısı, komorbid 
hastalıklar, toplam internet kullanım yılı, toplam cep 
telefonu kullanım yılı, sahip olunan teknolojik ev 
aletlerinin sayısı ve 5'li Likert ölçeğine göre yanıtlanan 
online sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere güven 
düzeyi sorusu içeren bir ankete dayandırılmıştır. 
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Bulgular: Ortalama yaş 74.5±7.7 (65-93) olup 
katılımcıların 54'ü (%50.9) erkek, 52'si (49.1'i) kadınlardan 
oluşmaktaydı. Katılımcılar düşük, orta ve yüksek gelir 
düzeyine göre 3 gruba ayrıldığında gelir düzeyi arttıkça 
güven düzeyinin de artığı saptandı (Tablo 1). Ancak, güven 
düzeyi ile yaş, cinsiyet, tip 2 diyabet, hipertansiyon veya 
multimorbidite arasında bir ilişki bulunmadı. Genel sağlık 
algısı kötü, iyi ve çok iyi/mükemmel olmak üzere üç grupta 
sınıflandırıldığında, sağlık algısı kötü olan hastalarda 
güven düzeyi diğer gruplara göre daha düşük bulundu 
(Medyan sırasıyla 1.5, 3 ve 4 , p<0.001). Güven düzeyi 
yüksek olan hastaların sosyoekonomik düzeyleri ve eğitim 
düzeyleri daha yüksekti. Çoktan seçmeli ‘Online sağlık 
bilgisi kim tarafından verilirse daha çok güvenirsiniz?’ 
sorusuna katılımcılar en fazla %90,6 ile devlet hastanesi 
doktoru olarak cevap verdiler (hem kamu hastaneleri hem 
de sağlık bakanlığına bağlı üniversite hastaneleri her ikisi 
de). Diğer cevaplar ise şu şekildeydi: Özel bir hastanede 
(sağlık bakanlığına bağlı olmayan herhangi bir hastanede) 
çalışan doktorlar %24.5, kendi muayenehanesinde çalışan 
doktorlar herhangi bir hastaneye bağlı olmayan %14.2 ve 
son olarak tıp dernekleri/ tabip birlikleri %11.2. 

Sonuç: Yüksek eğitim düzeyi ve sosyoekonomik durum, 
online bilgiye olan güvenin belirleyicileri olarak saptandı. 
Güvenilir çevrimiçi sağlık kaynaklarına erişimi artırmak 
için yaşlılarımızı eğitmemiz gerekmektedir. Yaşlılarımız 
devlet hastanesi veya devlet üniversitesi hastanesi 
doktorlarından online sağlık bilgisi alırlarsa daha çok 
güven duymaktalar. Bu nedenle devlet kurumlarının bunu 
dikkate alması ve devlet hastanelerindeki doktorların yer 
aldığı TV programları, podcast, sosyal medya ve benzeri 
internet kaynakları aracılığıyla doğru bilginin halka 
iletilmesinin sağlanması önerilebilir. Araştırmanın çarpıcı 
sonucu, yaşlı hastalarda tıp dernekleri tarafından 
sağlanan online bilgilere güvenin çok düşük bulunmasıydı. 
Bu durum derneklerin çok az tanınmasına bağlanabilir. 
Tabip derneklerinin sosyal medyada ve televizyonda daha 
görünür olması ve topluma kendilerini tanıtmaları 
inandırıcılıklarının artması için gereklidir. 

Anahtar Kelimeler: internet, sosyal medya, çevirimiçi 
sağlık bilgisi, güven 
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Öztorun,Güneş Arık 

Ankara Bilkent City Hospital, Bilkent, Ankara, Turkiye 

Objective: To determine which factors predict the level of 
trust in online general health information obtained from 
internet sources among older adults. Due to the digital 
transformation in our lives, online health resources 
appear as an inevitable tool for the protection, 
development, and strengthening of public health. In this 
context, it is important to draw attention to the level of 
trust in online health information. As far as we know there 
are no studies on this topic in older adults. 

Methods: This survey-based study was conducted among 
106 patients in a tertiary hospital geriatric clinic. The 
assessment pertaining to the level of trust in online health 
information was based on a questionnaire including 
sociodemographic characteristics, income level, 
education level, perceived general health, medical 
comorbidities, total years of internet use, total years of 
mobile phone use, the number of technological smart 
household appliances owned, a trust level question which 
responses rated according to a 5-point Likert scale. 

Results: The mean age was 74.5±7.7 (65-93). Of the 
participants 54 (50.9%) were men. When participants 
were divided into 3 groups according to low, middle, and 
high-income levels, the level of trust increased as the 
income level increased (Table1). However, no correlation 
was found between trust level and age, gender, type 2 
diabetes, hypertension, or multimorbidity. The level of 
perceived health was classified into three groups: poor, 
good, and very good/perfect. The level of trust was found 
to be lower in patients with poor perceived general health 
compared to the other groups (Median 1.5 vs 3 vs 4 
respectively p<0.001). The patients with higher trust 
levels were more likely to have higher socioeconomic 
levels and higher education levels. A multiple-choice 
question 'Who would you trust more if you obtain online 
health information from?' was asked. The participants 
answered this question as the state hospital doctor the 
most, 90.6% (both public hospitals and university 
hospitals affiliated with the ministry of health). Other 
answers were as follows: Doctors working in a private 
hospital (any hospital not affiliated with the ministry of 
health) %24.5, doctors working in his/ her practice not 
affiliated with any hospital %14.2, and in the last place the 
medical associations/foundations/medical societies 
%11.2. 

Conclusion: Education and socioeconomic status are 
predictors of trust in online information. We need to 
educate our elders to increase access to trustable 
resources. They trust more if they get information from 
state and university hospital doctors. Therefore, it can be 
suggested that government institutions take this into 
account and deliver the right information through TV, 
podcasts, social media, and similar internet resources 
presented by state hospital doctors. The striking result of 
the study was that the trust in online information 
provided by medical associations was found to be very 
low. It can be attributed to the low recognition of the 
associations. It is necessary for medical associations to be 
more visible on social media and tv and to introduce 
themselves to society to increase their credibility. 

Table 1. Characteristics According to Income Level 
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Years of internet use, 
Median (min-max) 

3.5 (0-20) 
 5(0-25) 15(0-30) <0.001 

Years of smathphone 
use 
Median (min-max) 
 

15(0-24) 18(5-30) 20(5-30) <0.001 

Level of trust  
Median (min-max) 
 

2(1-5) 3(1-5) 3(1-5) <0.001 

Keywords: internet, social media, online health 
information, trust 
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Giriş: Yaşla birlikte kaza riskinin arttığını gösteren birçok 
çalışma mevcuttur. Çalışmamızın amacı, sürüş simülatörü 
yardımı ile yaşlı hastaların bilişsel işlevleri ile güvenli sürüş 
becerileri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak ve sürüş 
simülatör sonuçlarını en iyi öngören kognitif testi 
belirlemektir. 

Yöntem: Çalışmaya 65 yaş ve üzeri hastalar dahil edildi. 
Tüm katılımcılara MMSE, MOCA, QMCI testi,ileri ve geri 
sayı menzili testi,iz sürme testiA ve B adımları ve saat 
çizim testi uygulanmıştır.Sürücü Simülasyonu 
değerlendirmesi için AutoSim AS1000 Sürüş Simülatörü 
kullanılmıştır. Simülatör, yaşlı hastaların ani kararlar 
gerektiren çeşitli ortam ve durumlarda 
değerlendirilmesini sağlar. Tüm hastalar sürüş 
becerilerinin değerlendirildiği takip formunda, “araç 
operasyonel parçalarının kullanımı ve güvenli sürüş 
davranışı” başlıkları altında değerlendirildi. Araç 
operasyonel parçalarının kullanımı ana başlığı altında; 
ayna koltuğunu ayarlama, emniyet kemeri takma, araç 
çalıştırma kontrollerinin yerini öğrenme, vites kontrolü, 
fren pedalına basma, düzgün çalıştırma gibi becerilere yer 
verildi. Güvenli sürüş davranışı bölümünün içeriğinde de 
sinyal, çıkılacak şeridin kontrolü, aracı sağ şeritte ve yerde 
durdurma, sinyal, yavaşlama, şeridi koruma, yaya 
önceliğini bilme, tehlikeyi fark etme, ayna kontrolü, şerit 
değiştirme, sinyal ve lambaların kontrolü, araç 
konumlandırma, güvenli takip mesafesi gibi değişkenler 
incelenmiştir. Bilişsel test puanları ile simülasyon puanları 
arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Hastaların güvenli sürüş 
becerileri bu şekilde değerlendirilmiştir.  

Bulgular: Çalışmaya 31 hasta alındı. Katılımcıların tümü 
erkekti. Yaş ortalaması 72.5 ± 6, MMSE ortancası 29 (26-

30), MOCA ortalaması 25.52 ± 2.6, QMCI ortalaması 62.68 
± 9.57 idi. MOCA test puanı, "arabayı çalıştırmadan önce 
beklenen değişkenler" ve otoyoldaki sürüş parametreleri 
ile pozitif korelasyon gösterdi (p: 0.0024, r: 0.46, p: 
0.0024, r: 0.46). QMCI testinin, operasyonel beceriler ve 
araç çalıştırılmadan önce beklenen beceriler ile pozitif bir 
korelasyona sahip olduğu (p:0.041, r: 0.43; p: 0.015 r: 
0.50) bulundu. QMCI testinin ayrıca güvenli sürüş 
davranışları ile anlamlı ve yüksek düzeyde korele olduğu 
tespit edildi. Univariate analizde, QMCI testinin 
operasyonel becerileri etkilediği bulundu (p: 0.025 CI: 
1.14-1.7). QMCI, MOCA, yaş, MOCA-oryantasyon adımı ve 
eğitim yılı modele dahil edildiğinde, MOCA testindeki 
oryantasyon adımının "araba çalıştırmadan önce 
yapılması gereken becerileri" etkileyen bir faktör olduğu 
görüldü (p: 0.0001 GA: 1.969-3.728). Operasyonel 
becerileri ve güvenli sürüş becerilerini etkileyen faktörler 
lineer regresyon analizi ile incelendiğinde her iki becerinin 
de QMCI-oryantasyon adımından etkilendiği görüldü (p: 
0.001 CI: 1.59-3.9). Simülasyon sonrası elde edilen toplam 
puanları etkileyen faktörler multivariate regresyon analizi 
ile incelendiğinde; yaş, geri sayı menzili testi ve MOCA-
adlandırma adımı simülasyon toplam puanını etkileyen 
faktörler olarak bulundu (p: 0,005 GA: -1.2 / -0.3; p: 0.001 
GA: 0.6-0.9; p: 0.002 GA: -6 / - 2). 

Sonuç: Yaşlanmayla birlikte sürüş becerilerinin azaldığı 
görülmüştür. QMCI ve geriye sayı menzili testlerinin, 
toplam sürüş puanı, güvenli sürüş ve operasyonel 
beceriler ile anlamlı bir ilişki göstermesiyle 65 yaş ve üstü 
araç kullanan hastalarda kullanılması faydalı olacaktır. 
Sonuçları genellemek için daha geniş hasta serilerine 
ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: sürücü, simülatör, kognitif 
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Introduction: Many studies have found that older drivers 
have an increased risk of accidents.The purpose of our 
study was to reveal the relationship between the 
cognitive functions and safe driving skills of older patients 
using the driving simulator and to determine the cognitive 
test that predicts the safe driving skill best. 

Method: Patients aged 65 years or older were included in 
the study. MMSE, MOCA, QMCI test,forward and 
backward digit span Test,Trail Making TestA and B steps, 
and clock drawing test were applied to all 



 

 
 165 14-18 Eylül 2022, İzmir 

participants.AutoSim AS1000 Driving Simulator was used 
for Driver Simulation evaluation. The simulator provides 
evaluation of older patients in various environments and 
situations that require sudden decisions.Driving on the 
list was evaluated under the headings of “the use of 
vehicle operational parts and safe driving behavior”.In the 
content of the use of operational parts, skills such as 
adjusting the mirror seat, wearing seat belts, learning the 
location of vehicle operation controls, gear control, 
pressing the brake pedal, and operating properly were 
included. In the content of the safe driving behavior part, 
the signal, control of the lane to be exited, stopping the 
vehicle in the right lane and on the ground, signal, 
deceleration, protecting the lane, knowing pedestrian 
priority, noticing danger, signal, mirror control, changing 
lane, mirror control, control of signals and lamps, 
variables such as vehicle positioning, and safe tracking 
distance were examined. The correlations between 
cognitive test scores and simulation scores were 
examined. Safe driving skills of the patients were 
evaluated. 

Results: 31 patients participated in the study and all 
participants were male. The average age was 72.5 ± 6. The 
median of MMSE was 29 (26-30), the mean of MOCA was 
25.52 ± 2.6, the mean of QMCI was 62.68 ± 9.57. MOCA 
test score correlated positively with "expected variables 
before starting the car" and driving parameters on the 
highway (p: 0.0024, r: 0.46, p: 0.0024, r: 0.46). The QMCI 
test was found to have a positive correlation with 
operational skills and the skills expected before starting 
the vehicle (p:0.041, r: 0.43; p: 0.015 r: 0.50).The QMCI 
test was found to have a significant and high level of 
correlation with safety behavior parameters.In the 
univariate analysis, the QMCI test was found to affect 
operational skills (p: 0.025 CI: 1.14-1.7). When QMCI, 
MOCA, age, MOCA-orientation step, and year of 
education were included in the model, it was seen that 
the orientation step in the MOCA test was a factor 
affecting "skills to be done before starting the car" (p: 
0.0001 CI: 1.969-3.728). When the factors affecting 
operational skills and safe driving skills were analyzed by 
linear regression analysis, it was seen that both skills were 
influenced by the QMCI-orientation step (p: 0.001 CI: 
1.59-3.9). When the factors affecting the total scores 
obtained after simulation were analyzed by multivariate 
linear regression analysis; age, backward digit span test 
and MOCA- naming step were found to be factors 
affecting the simulation total score (p: 0.005 CI: -1.2 / -
0.3; p: 0.001 CI: 0.6-0.9; p: 0.002 CI: -6 / - 2). 

Conclusions: It is shown that driving skills decrease with 
aging. QMCI and backward digit span tests will be useful 
in patients driving vehicles aged 65 and over with the 
demonstration of a significant relationship with total 
driving score, safe driving and operational skills. Larger 
patient series are needed to generalize the results.  

Keywords: driving, cognitive, simulator 

 

SS-86 / OP-86 

Bildiri geri çekilmiştir / Abstract was withdrawn 

 

Uygunsuz İlaç Kullanımı ve İlaç Tedavilerinin Gözden 
Geçirilmesi 
SS-87 
GERİATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARDA 
YÜKSEK RİSKLİ İLAÇ KULLANIMININ 
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İffet Zeynep YILDIZ3, Elif ERTUNA1 

1Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık 
Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim 
Dalı Geriatri Bilim Dalı, İzmir, Türkiye 

3Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, İzmir, Türkiye 

Giriş: Yaşlı hastalar, aldıkları sağlık bakım hizmetinde 
yüksek riskli ilaçların (YRİ) kullanımı açısından toplumun 
dikkatle değerlendirilmesi ve takip edilmesi gereken 
üyeleridir. Çalışmamızda geriatri polikliniğine başvuran 
hastaların YRİ kullanımlarını değerlendirmek 
amaçlanmıştır. 

Materyal-Metod: Ege Üniversitesi Hastanesi Geriatri 
Polikliniği’ne Kasım 2019- Kasım 2020 tarihleri arasında 
başvuran 65 yaş ve üzeri hastaların ilaç listeleri 
retrospektif olarak incelenmiştir. Değerlendirmede 
Institute for Safe Medication Practices (ISMP) tarafından 
belirlenen YRİ listesi kullanılmıştır1. İlaç etkileşimleri 
Lexicomp® ilaç bilgi kaynağı ile değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Çalışmaya 228 hasta (77,9±7,4 yaş; 139 kadın) 
dahil edilmiş, kullanılan ortalama ilaç sayısı 5,9±2,6 olarak 
hesaplanmıştır. %64 oranında 5 ve üzeri ilaç kullanımına 
rastlanmış, 66 hastada en az bir YRİ olmak üzere (%29,0), 
toplam 92 adet YRİ kullanımı belirlenmiştir. En sık 
rastlanan YRİ grupları insülinler (%40,2), antikoagülanlar 
(%34,0) ve sülfonilüreler (%14,1) olarak gözlenmiştir. 
Kullanılan ilaç sayısı ve YRİ sayıları arasında pozitif yönde 
orta düzey bir korelasyon saptanmış (p<0.001; r: 0.372), 
polifarmasi varlığı ile YRİ kullanımı arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki gözlenmiştir (p<0.001). Yüksek 
riskli ilaçların diğer ilaçlarla etkileşimleri 
değerlendirildiğinde X (1: opioid) ve D (12: insülin, 5: 
sülfonilüre, 3: antikoagülan, 3: opioid) kategorilerinde 24 
ilaç-ilaç etkileşimi tespit edilmiştir. 

Sonuç: Polifarmasi bulunan hastalar başta olmak üzere 
ileri yaştaki bütün hastalarda reçeteleme esnasında 
geriatrik popülasyona özgü uygunsuz ilaç kullanım 
kriterlerine ek olarak genel popülasyonda kullanım amaçlı 
hazırlanan YRİ listelerinin taranması sağlık 
hizmetlerindeki önlenebilir risklerin azaltılmasına katkı 
verebilir. 

1https://www.ismp.org/recommendations/high-alert-
medications-community-ambulatory-list 

Anahtar Kelimeler: geriatri, yüksek riskli ilaç, polifarmasi, 
ilaç etkileşimi 
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EVALUATION OF HIGH RISK MEDICATION USE IN 
PATIENTS ADMITTED TO A GERIATRIC OUTPATIENT 
CLINIC 

Öznur Altıparmak1, Emin Taşkıran2, Mehmet Arun1, İffet 
Zeynep Yıldız3, Elif Ertuna1 

1Department of Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy, 
Ege University, Izmir, Turkey. 
2Department of Internal Medicine, Division of Geriatrics, 
Faculty of Medicine, Ege University, Izmir, Turkey. 

3Faculty of Pharmacy, Ege University, Izmir, Turkey. 

Introduction: Elderly patients are members of the society 
who should be carefully evaluated and followed up in 
terms of using high alert medications (HAM) in the health 
care services they receive. In our study, it is aimed to 
evaluate the use of HAM in patients admitted to a 
geriatric outpatient clinic. 

Material-Method: Medication lists of patients aged 65 or 
over who applied to Ege University Hospital Geriatrics 
Outpatient Clinic between November 2019 and 
November 2020 were retrospectively reviewed. The HAM 
list defined by the Institute for Safe Medication Practices 
(ISMP) was used in the evaluation1. Drug interactions 
were assessed with the Lexicomp® drug information 
database. 

Results: 228 patients (77.9±7.4 years; 139 female) were 
included in the study, and the mean number of 
medications used was calculated as 5.9±2.6. Use of ≥5 
medications was detected in 64% of the patients. At least 
one HAM use was present in 66 patients (29.0%) and a 
total of 92 HAMs use were determined. The most 
common HAMs were insulins (40.2%), anticoagulants 
(34.0%) and sulfonylureas (14.1%). A moderate positive 
correlation was found between the number of 
medications used and the number of HAMs (p<0.001; r: 
0.372), also a statistically significant correlation was 
observed between the presence of polypharmacy and the 
use of HAMs (p<0.001). When the interactions of HAMs 
with other medications were evaluated, 24 drug-drug 
interactions were detected in the X (1: opioid) and D (12: 
insulin, 5: sulfonylurea, 3: anticoagulant, 3: opioid) 
categories. 

Conclusion: In addition to inappropriate medication use 
criteria spesific for geriatric population, screening of HAM 
lists prepared for use in general population may 
contribute to reducing the preventable risks in healthcare 
services in all elderly patients, especially patients with 
polypharmacy. 
1https://www.ismp.org/recommendations/high-alert-
medications-community-ambulatory-list 

Keywords: geriatrics, high alert medication, 
polypharmacy, drug interaction 
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PATIENT POPULATION CHARACTERISTICS AND 
PREVALENCE OF INAPPROPRIATE MEDICATION USAGE 
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MALATYA 
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Giriş: Dünya nüfusu giderek yaşlanmakta, buna bağlı 
olarak yaşlanma ile birlikte kronik hastalıklar ve 
komorbiditeler artmaktadır. Yaşlı yetişkinlerin çok 
boyutlu değerlendirilmesine izin veren kapsamlı geriatrik 
değerlendirme (KGD), tedavinin yararlarını ve olumsuz 
etkilerini ve müdahalelerin yaşlı insanlar üzerindeki 
sonuçlarını öngörmede fayda sağlamaktadır. Bu 
bağlamda, yeni kurulmuş bir geriatri polikliniğindeki hasta 
profili, sık görülen geriatrik sendromların yaygınlığı ve 
uygunsuz ilaç kullanımı (UİK) arasındaki ilişkileri hakkında 
bir genel bakış sunmak istiyorum. 

Materyal-Metod: Ocak 2022-Mayıs 2022 tarihleri 
arasında hastanemiz geriatri polikliniğine başvuran 
hastaların cinsiyet, yaş, hastalık ve ilaç sayısı, geriatrik 
sendromlar ve uygunsuz ilaç kullanımlarından oluşan 
verileri değerlendirildi. Malnütrisyon ve kırılganlığı 
değerlendirmek için sırasıyla mini beslenme 
değerlendirme kısa formu ve FRAIL ölçeği kullanıldı. 
Uygunsuz ilaç kullanımı Yaşlılarda Türkiye Uygunsuz İlaç 
Kullanımı (TIME) kriterleri setiyle (TIME-to-STOP/ TIME-
to-START) değerlendirildi. 

Bulgular: 83 hasta kapsamlı geriatrik değerlendirme ile 
analiz edildi. Hastaların yaş ortalaması 78,4 ± 8,1 yıl olup 
%61.4 kadın ve %38.6 erkek idi. Bunlar arasında kronik 
ağrı yaygındı ve hastaların %33.7'sinde mevcuttur. 
Hastaların %47'si unutkanlık ve %21.7'si üriner 
inkontinans bildirmiştir. Malnütrisyon prevalansı %31.3 
idi. Hastaların %56,6'sı prefrail, %26.5'i ise kırılgandı. 
Polifarmasi prevalansı %31,3 ve çalışmamızda UİK 
prevalansı %79.5 olarak bulundu. Tek değişkenli analizde 
UİK, üriner inkontinans (p<0.05), malnütrisyon (p=0.004) 
ve polifarmasi (p<0.05) ile ilişkili bulundu. Çok değişkenli 
analizde ise UİK, polifarmasi (p=0.042, OR: 6.404, %95 
GA:1.857-7.133) ve malnütrisyon (p=0.003, OR: 8.122, 
%95 CI:2.095-8.751) ile bağımsız olarak ilişkili bulundu. 

Sonuç: Geriatrik sendromlar toplumda yaşayan yaşlılar 
arasında oldukça yaygındır. Hasta grubumuzda UİK sıklığı 
dikkat çekici düzeyde yüksek bulunup malnütrisyon ve 
polifarmasi ile bağımsız olarak ile ilişki tespit edilmiştir. 
Poliklinikler, hekimler polifarmasinin farkında olmalarına 
rağmen halen uygunsuz ilaç kullanımının en önemli 
nedenlerinden birisini oluşturmaktadır. Hastaların 
kullandığı ilaçların sorgulanması KGA'nın önemli 
adımlarından biridir. Bu bağlamda yaşlı hastalarda 
kapsamlı geriatrik değerlendirmenin önemi 
unutulmamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: polifarmasi, kapsamlı geriatrik 
değerlendirme, uygunsuz ilaç kullanımı, kriterler 
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PATIENT POPULATION CHARACTERISTICS AND 
PREVALENCE OF INAPPROPRIATE MEDICATION USAGE 
IN THE NEWLY ESTABLISHED GERIATRIC CLINIC FROM 
MALATYA 

Duygu Erbas Sacar 

Malatya Education and Research Hospital, Department 
of Geriatrics 

Introduction: The world's population is getting older, 
accordingly chronic diseases and comorbidities increase 
with aging. Comprehensive geriatric assessment (CGA), 
which allows multidimensional assessment of older 
adults, should predict the benefits and adverse effects of 
treatment and outcomes of the interventions on older 
people. Therefore, I would like to present an overview of 
patient profile, prevalence of common geriatric 
syndromes and their relations between inappropriately 
medicine usage (IMU) in a new established geriatric 
outpatient clinic. 

Methods: The data of the patients who admitted to our 
hospital geriatric outpatient clinic between January 2022- 
May 2022 consisting of gender, age, the number of 
diseases and medications, geriatric syndromes and 
inappropriately drug usage were evaluated. Mini-
nutritional assessment short form and FRAIL scale were 
used to assess malnutrition and frailty respectively. IMU 
was assessed with the Turkish Inappropriate Medication 
use in the Elderly (TIME) criteria set (TIME-to-STOP/ TIME-
to-START). 
  
Results: 83 patients were analyzed with a comprehensive 
geriatric assessment. The sample was composed of 
women 61.4% and men 38.6% with mean age of 78.4 ± 
8.1 years. Among them, chronic pain was common and 
affected 33.7% of the patients. 47% and 21.7% of the 
patients reported forgetfulness and urinary incontinence 
respectively. The prevalence of malnutrition was 31.3%. 
56.6% and 26.5% of the patients were prefrail and frail 
respectively. Prevalence of polypharmacy was 31.3% and 
our study found that prevalence of IMU was 79.5%. In 
univariate analysis IMU was found associated with urinary 
incontinence (p<0.05), malnutrition (p=0.004) and 
polypharmacy(p<0.05). In multivariate analysis IMU was 
found independently associated with polypharmacy 
(p=0.042, OR: 6.404, 95% CI:1.857-7.133) and 
malnutrition (p=0.003, OR: 8.122, 95% CI:2.095-8.751). 

Conclusion: Geriatric syndromes are highly prevalent 
among community dwelling older people. The frequency 
of IMU were spectacularly high in our patient group. 
Accordingly, in our study malnutrition and polypharmacy 
were found independently associated with IMU. Even 
though outpatient clinics are aware of polypharmacy, it is 
still one of the major reasons of inappropriate medication 
usage. CGA is essential in geriatric population. 
Questioning the drugs used by patients is one of the 
important steps of CGA. 

Keywords: polypharmacy, comprehensive geriatric 
assessment, inappropriate medication usage, criteria 
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Giriş: Üriner inkontinans (Üİ) istem dışı idrar kaçırma 
olarak tanımlanmaktadır. Üİ prevalansının yaşla birlikte 
arttığı gösterilmiştir(1). Üİ günlük yaşam aktivitelerini, 
yaşam kalitesini, ekonomik durumu ve zihinsel sağlığı 
etkilediğinden hastalar açısından zorlu ve utandırıcı bir 
geriatrik sendromdur(2). Hastaların pek çoğu idrar tutmak 
ve kıyafetlerini korumak için emici ürünler veya alt bezi 
kullanmaktadır(3). Üİ varlığının depresyon ve anksiyete ile 
ilişkisi gösterilmiştir. Bu çalışmada bez kullanımı ile 
depresyon gelişim riski arasındaki ilişkinin 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Materyal Metod: 2020-2021 yılları arasında Hacettepe 
Üniversitesi Hastaneleri Geriatri Polikliniğine başvurmuş, 
üriner inkontinansı mevcut olan 159 hasta çalışmaya dahil 
edilmiştir. Hastalara kapsamlı geriatrik değerlendirme 
yapılmış, depresyon riski Yesavage Geriatrik Depresyon 
Skalası (GDS) ile değerlendirilmiş. GDS puanı 5 ve üzeri 
olanlar depresyon gelişimi açısından riskli olarak kabul 
edilmiştir. 

Bulgular: 71 hastada (%44.6) depresyon riski 
saptanmıştır. Hastaların %91.2’si kadın, ortalama yaş 73.6 
±6.4 olarak görülmüştür. Hastalar depresyon riski 
varlığına göre iki gruba ayrılmıştır. İki grup arasında 
demografik veriler ve kapsamlı geriatrik değerlendirme 
parametreleri arasında anlamlı fark saptanmamıştır. Alt 
bezi kullanım oranı depresyon riski olan grupta % 68.6, 
olmayan grupta %45.9 olarak izlenmiş olup, fark 
istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Regresyon 
analizinde, alt bezi kullanımının hastanın yaşı, 
cinsiyeti,yalnız yaşama durumu, multimorbidite varlığı ve 
inkontinans şiddetinden bağımsız olarak depresyon riskini 
arttırdığı saptanmıştır(OR: 2.4, %95 Güven Aralığı:1.3-4.7, 
p=0.01). 

Sonuç: Üriner inkontinansı olan hastalarda bez kullanımı 
depresyon gelişim riski ile ilişkilidir. Bu hastalar depresyon 
gelişimi açısından taranmalı, inkontinans ve depresyon 
varlığına yönelik uygun tedavi seçenekleri açısından 
değerlendirilmelidir. 

Kaynaklar: 
1. Stickley, A et al. Urinary incontinence, mental health 
and loneliness among community-dwelling older adults in 
Ireland. BMC Urol. 17, 29–29 

2. H.R. Bogner et al. Urinary incontinence and 
psychological distress in community-dwelling older adults 
J Am Geriatr Soc, 50 (2002), pp. 489-495 
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3. Fader M et al. Absorbent products for moderate-heavy 
urinary and/or faecal incontinence in women and men. 
Cochrane Database Syst Rev. 2008 Oct 8;(4):CD007408. 
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Aim: Urinary incontinence (UI) is defined as the 
involuntary leakage of urine. It has been shown that the 
prevalence of UI increases with age(1). UI is a difficult and 
challenging geriatric syndrome for patients as it affects 
activities of daily living, quality of life, economic status 
and mental health(2). Most of the patients use absorbent 
products or diapers to hold urine and protect their 
clothes(3). The relationship between the presence of UI 
and depression and anxiety has been shown in previous 
studies. In this study, it was aimed to evaluate the 
relationship between diaper use and the risk of 
depression in patients with urinary incontinence. 

Material- Method: 159 community- dwelling older adults 
with urinary incontinence who applied to Hacettepe 
University Hospitals Division of Geriatrics between 
January 2020- December 2021, were included in the 
study. Comprehensive geriatric assessment was 
performed on the patients, and the risk of depression was 
evaluated with the Yesavage Geriatric Depression Scale 
(GDS). Those with a GDS score of 5 and above were 
considered to be at risk of depression. 

Results: Depression risk was determined in 71 patients 
(44.6%). 91.2% of the patients were female,and the mean 
age was 73.6 ±6.4 years. The patients were divided into 
two groups according to the presence of depression risk. 
There was no significant difference between the two 
groups in terms of demographic data and the parameters 
of comprehensive geriatric assessment. The rate of diaper 
use was 68.6% in the group with depression risk and 
45.9% in the group without depression, and the 
difference was statistically significant (p<0.05). In the 
regression analysis, it was determined that diaper use 
increases the risk of depression regardless of the patient's 
age, sex, living alone, multimorbidity, and severity of 
incontinence (OR: 2.4, 95% CI: 1.3-4.7, p=0.01). 

Conclusion: The use of diapers in patients with urinary 
incontinence is associated with the depression risk. These 
patients should be screened for depression and evaluated 
for appropriate treatment options for incontinence and 
depression. 

References: 
1. Stickley, A et al. Urinary incontinence, mental health 
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2. H.R. Bogner et al. Urinary incontinence and 
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J Am Geriatr Soc, 50 (2002), pp. 489-495 

3. Fader M et al. Absorbent products for moderate-heavy 
urinary and/or faecal incontinence in women and men. 
Cochrane Database Syst Rev. 2008 Oct 8;(4):CD007408. 
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Giriş: Üriner inkontinans (Üİ), yaşam kalitesini olumsuz 
etkileyen ve kadınlarda erkeklere göre daha sık görülen 
geriatrik bir sendromdur. Çalışmanın amacı, üriner 
inkontinanslı yaşlı erişkinlerin Üİ'yi azaltmak için 
bireyselleştirilmiş yaşam tarzı değişikliğine uyumunu 
değerlendirmektir. 

Materyal-Metod: Çalışma 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2021 
tarihleri arasında retrospektif bir çalışma olarak 
yürütüldü. Bir üniversite hastanesinin Geriatri 
polikliniğine başvuran 224 inkontinanslı yaşlı hasta dahil 
edildi. Medikal muayene sonrası inkontinansı olan 
hastalar nonfarmakolojik önerilerin değerlendirilmesi için 
geriatri hemşiresine yönlendirildi. Hemşire hastalardan 
sıvı alımı, idrar sıklığı ve inkontinans bilgilerini içeren 3 
günlük mesane günlüğünü doldurmalarını istedi. 
Günlüğün değerlendirilmesinden sonra hemşire, 
bireyselleştirilmiş yaşam tarzı değişikliği hakkında bilgi 
verdi ve kontrol randevusu öncesi yeni bir günlük 
doldurmalarını istedi. 

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 74,12±6,45 yıl olup 
206 hasta (%92,0) kadındı. Hastaların yaklaşık yarısında 
(%51,3) mikst tip Üİ mevcuttu.Hastaların %43.8'inde 1-5 
yıldır devam eden inkontinans ve %50,9'unda şiddetli Üİ 
vardı. Hastaların sadece %56.7'si günlüğü gerektiği gibi 
doldurmuştu. Hastaların yaşam tarzı değişikliğine uyumu 
düşüktü, sadece ciddi Üİ olan hastaların sadece %11'i 
kontrol randevusuna gelmişti,kontrole gelme oranı 
şiddetli üriner inkontinansı olan hastalarda daha 
yüksekti(%64.0 vs. %47.6, p=0,01).Yaş, 
cinsiyet,inkontinans süresi ve tipi, multimorbidite, 
kognitif durum, depresyon ve diğer geriatrik sendromlarla 
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tedavi uyumu arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 
saptanmadı(p>0.05). 

Sonuç: Üİ sık görülen bir geriatrik sendrom olmasına 
rağmen yaşlılar ve bakım verenler tarafından bir sorun 
olarak görülmemekte ve bu durum tedaviye uyumu 
olumsuz etkilemektedir. İnkontinansın şiddeti hastaların 
tedaviye uyumunu etkiler. 
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değişikllikleri, geriatri hemşireliği 

 

OP-90 
ADHERENCE OF OLDER PATIENTS WITH URINARY 
INCONTINENCE TO INDIVIDUALIZED LIFESTYLE 
MODIFICATION  

Münevver Özcan1, Merve Güner Oytun2, Serdar Ceylan2, 
Arzu Okyar Baş2, Cafer Balcı2, Meltem Halil2, Mustafa 
Cankurtaran2, Burcu Balam Doğu2 
1Hacettepe University Hospital, Directorate of Nursing 

2Hacettepe University Faculty of Medicine, Division of 
Geriatrics 

Introduction: Urinary incontinence (UI) is a geriatric 
syndrome that negatively affects the quality of life and is 
more common in females than males. The aim of the 
study is to evaluate the compliance of older adults with 
urinary incontinence to individualized lifestyle 
modification to reduce the UI. 

Material-Method: The study was conducted as a 
retrospective study for a period of two years from 1 
January 2020 to 31 December 2021. Two hundred 
twenty-four incontinent older adults who were applied at 
a Geriatric medicine outpatient clinic of a university 
hospital were included. After the medical examination, 
incontinent patients were directed to the geriatric nurse 
to evaluate for non-pharmacological recommendations. 
The nurse asked the patients to complete the 3-day 
bladder diary that includes the data about fluid intake, 
urinary frequency and incontinence. After the evaluation 
of the diary, the nurse gave information about the 
individualized lifestyle modification and asked them to 
complete a new diary before the control appointment.  

Results: The mean age of the patients was 74.12± 6.45 
years and 206 (92.0%) of them were female. 
Approximately half of (51.3%) patients had mixed type UI, 

43.8% of these patients had incontinence for 1–5 years 
and 50.9% of patients had severe UI. Only 56.7% of 
patients filled the diary as required. Patients’ adherence 
to lifestyle modification is low, so only 11% of the patients 
came to the control appointment who had severe UI 
(p=0.01).No statistically significant relationship was found 
between age,sex, duration and type of the incontinence, 
multimorbidity, cognitive status, depression, and other 
geriatric syndromes with patients’ compliance(p>0.05). 

Conclusion: Although UI is a common geriatric syndrome, 
it is not seen as a problem by older adults and caregivers, 
and this adversely affects adherence to treatment. The 
severity of incontinence affects patients' compliance with 
treatment. 
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2. O'Connor E, Nic An Riogh A, Karavitakis M, Monagas S, 
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16;14:4555-4565. doi: 10.2147/IJGM.S289314. PMID: 
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3. Gammie A. Compliance to Individualized 
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Algorithm for Behavioral Management of Lower Urinary 
Tract Symptoms. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2020 
Jul/Aug;47(4):381-387. doi: 
10.1097/WON.0000000000000662. PMID: 33290016; 
PMCID: PMC7610347. 
Keywords: urinary incontinence, geriatric nursing, 
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Kırılganlık (Fiziksel ve Sosyal) 
SS-91 
GERİATRİK HASTALARDA DİYETLE ALINAN 
MAKRONÜTRİENTLERİN TİPİ VE MİKTARI İLE 
KIRILGANLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Funda YILDIRIM BORAZAN1, Merve Esra ÇITAR 
DAZIROĞLU2, Nazlıcan ERDOĞAN GÖVEZ2, Nilüfer ACAR 
TEK2, Berna GÖKER1, Hacer DOĞAN VARAN1 

1Gazi üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim 
Dalı, Geriatri Bilim Dalı, Ankara, Türkiye 
2Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve 
Diyetetik, Ankara, Türkiye 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, diyetteki makronütrient 
miktarı ve tipi ile kırılganlık arasındaki ilişkiyi belirlemektir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 60 yaş ve üzeri toplam 106 
hasta (73 kadın, 33 erkek) dahil edildi. Kalp pili, ödem, ileri 
evre demans, akut enfeksiyöz ve inflamatuar hastalığı 
olanlar ile oral veya enteral beslenme ürünleri kullanan 
hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların demografik 
özellikleri ve kapsamlı geriatrik değerlendirme sonuçları 
kaydedildi. Kırılganlık olup olmadığı Fried kriterleri 
kullanılarak değerlendirildi. Hafta içi iki gün, hafta sonu bir 
gün olmak üzere üç günlük diyet kayıtları alındı. Tüketilen 
gıdaların ortalama enerji ve besin değerlerini analiz etmek 
için Beslenme Bilgi Sistemi (BeBis) 8.2 programı kullanıldı. 
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Yetersiz protein alımı 1 gr/kg/gün'den az protein alımı ve 
enerji alımı 27 kcal/kg/gün'den az olarak tanımlandı. 

Bulgular: Ortalama yaş 74,3 (± 6,75) olarak saptandı. 
Hastaların %68,9'u (n=73) kadındı. Hastaların %26,4'ü 
(n=28) frail, %39,6'sı (n=42) prefrail ve %34'ü (n=36) frail 
değildi. MNA'ya göre hastaların %63,2'sinde normal 
nütrisyonel durum, %26,4'ünde malnütrisyon riski ve 
%10,4'ünda da malnütrisyon saptandı. Genel 
popülasyonun %78,3'ünde protein tüketimi, %84'ünde de 
enerji tüketimi yetersiz tespit edildi. Kırılganlık durumuna 
göre yetersiz enerji ve protein tüketim oranları arasında 
anlamlı bir fark yoktu. Bitkisel/hayvan protein oranı ile 
kırılganlık arasında anlamlı bir fark bulunmazken, bitkisel 
protein, çoklu doymamış yağ asitleri ve lif alımı, kırılgan 
hastalarda kırılgan olmayanlara göre anlamlı derecede 
daha düşük saptandı. (Tablo 1) 

Sonuç: Kırılganlık durumundan bağımsız olarak yetersiz 
protein alım oranları yüksek saptandı. Bitkisel/hayvan 
protein oranı ile kırılganlık arasında anlamlı bir fark 
bulunmazken, çoklu doymamış yağ asitleri, bitkisel 
protein ve lif alımı kırılgan hastalarda, kırılgan olmayan 
hastalara göre anlamlı olarak daha düşüktü. 

Parametreler genel 
(n=106) 

robust 
(n=36) 

prefrail 
(n=42) frail (n=28) 

p 
değer

i 

Yaş, mean (SD) 74.3±6.75 71.1±5.5 73.2±6 79.9±6 0.000 

Cinsiyet, 
kadın,n(%) %68,9 %24,7 %43,8 %31,5 0.005 

VKI, kg/m2 28.9±4.9 29.2±4.1 29.9±5.3 27±4.7 0.042 

Handgrip, kg  18.9 (5-
42.6) 

30.4 (11.4-
42.6) 

17.2 (8.9-
29.3) 

13.3 (5-
24.5) 0.000 

Yürüme hızı, 
m/sn 0.97±0.4 1.3±0.3 1±0.3 0.5±0.3 0.000 

Yağ, gr/gün 67.9 (11.5-
252.7) 

76.6 (27.3-
119.7) 

65.8 (35.5-
103.8) 

53.5 (11.5-
252.7) 0.032 

Enerji,kcal/gün 1413.3±436.
4 

1602.7±38
2 

1456±372.
8 

1105.9±431.
4 0.000 

Karbonhidrat, 
gr/gün 

136.7 (38.2-
315.3) 

141.6 
(72.2-
315.3) 

146.7 
(50.9-
302.5) 

109.6 (38.2-
210.6) 0.004 

Yağ % 41.5 (24-87) 44 (24-58) 42 (26-57) 40.5 (28-87) 0.859 

Protein % 16.3±3.3 16.8±3.6 16.4±3 15.9±3.4 0.560 

Karbonhidrat % 42 (6-62) 42 (25-62) 43 (27-60) 43 (6-55) 0.776 

 83 (%78,3) 26 (%72,2) 32 (%76,2) 25 (%89,3) 0.110 

<27 kcal/kg/gün 89 (%84) 31 (%86,1) 33 (%78,6) 25 (%89,3) 0.807 

Protein, gr 57.1±19 64.9±19.7 57.3±16.6 46.9±17 0.001 

Bitkisel protein, 
gr 

27.3 (2.1-
55.6) 

28.1 (12.5-
55.6) 

28.4 (11.8-
51.7) 

22.8 (2.1-
44) 0.010 

Hayvansal 
protein, gr 

28.3 (3.5-
74.6) 

29.4 (9.5-
73.6) 

27.2 (10.4-
74.6) 

26.2 (3.5-
60.5) 0.132 

Bitkisel 
protein/Hayvans
al protein >1 

58 (%55,2) 20 (%55,6) 21 (%51,2) 17 (%60,7) 0.721 

Çoklu Doymamış 
Yağ Asitleri, gr 

12.4 (0.5-
42.8) 

14.7 (6.3-
42.8) 

13.8 (4.6-
33.4) 

6.6 (0.5-
24.4) 0.000 

Lif, gr 18.3±8.1 21.5±8.1 18.9±7 13.2±7.4 0.000 

Anahtar Kelimeler: Kırılganlık, makronütrient, diyet 
kaydı, bitkisel protein 

 

OP-91 
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE QUANTITY AND TYPE 
OF MACRONUTRIENTS IN DIET AND FRAILTY IN OLDER 
OUTPATIENTS 

Funda Yildirim Borazan¹, Merve Esra Citar Daziroglu², 
Nazlican Erdogan Govez², Nilufer Acar Tek², Berna 
Goker¹, Hacer Dogan Varan¹ 
  
¹Department of Internal Medicine, Division of Geriatrics, 
Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey 
  
²Department of Nutrition and Dietetic, Gazi University 
faculty of Health Science, Ankara, Turkey 

Background: The aim of this study is to determine the 
relationship between the quantity and type of 
macronutrients in diet and frailty. 

Material and Methods: A total of 106 patients (73 
women, 33 men) aged 60 years and over were included. 
Patients with pacemakers, edema, advanced stage 
dementia, acute infectious and inflammatory disease and 
those using oral or enteral nutrition products were 
excluded. Baseline characteristics were recorded and 
comprehensive geriatric assessments were performed. 
Frailty was assessed by using Fried criteria. Three-day 
dietary records were taken two days on weekdays and 
one day on weekend. Nutrition Information System 
(BeBis) 8.2 full version program was used to analyze the 
average energy and nutrient values of the foods 
consumed. Insufficient protein and energy intake were 
defined as protein intake less than 1 gr/kg/day and energy 
intake less than 27 kcal/kg/day, respectively. 

Results: The mean age was 74.3 (± 6.75). 68.9% (n=73) of 
the patients were women. 26.4% (n=28) of the patients 
were frail, 39.6% (n=42) were prefrail, and 34% (n=36) 
were non-frail. According to MNA, 63.2% of the patients 
had normal nutritional status, 26.4% had nutritional risk, 
and 10.4% had malnutrition. Protein and energy 
consumption was insufficient in 78.3% and 84% of the 
general population, respectively. There was no significant 
difference between insufficient energy and protein 
consumption rates according to frailty status. While no 
significant difference was found between consumed plant 
/animal protein ratio and frailty, plant protein, 
polyunsaturated fatty acids and fiber intake were 
detected significantly lower in frail patients than non-frail 
ones. (Table 1) 

Conclusion: Insufficient protein intake rates were 
detected high regardless of frailty status. While no 
significant difference was found between consumed plant 
/animal protein ratio and frailty, intake of 
polyunsaturated fatty acids, plant protein and fiber was 
significantly lower in frail patients than in non-frail 
patients. 



 

 
 171 14-18 Eylül 2022, İzmir 

Variables Total 
(n=106) 

Robust 
(n=36) 

Prefrail 
(n=42) Frail (n=28) P 

value 

Age, mean (SD) 74.3±6.75 71.1±5.5 73.2±6 79.9±6 0.00
0 

Sex, female,n 
(%) %68,9 %24,7 %43,8 %31,5 0.00

5 

BMI, kg/m2 28.9±4.9 29.2±4.1 29.9±5.3 27±4.7 0.04
2 

Handgrip, kg  18.9 (5-42.6) 30.4 (11.4-
42.6) 

17.2 (8.9-
29.3) 13.3 (5-24.5) 0.00

0 

Walking speed, 
m/sec 0.97±0.4 1.3±0.3 1±0.3 0.5±0.3 0.00

0 

Fat, gr/day 67.9 (11.5-
252.7) 

76.6 (27.3-
119.7) 

65.8 (35.5-
103.8) 

53.5 (11.5-
252.7) 

0.03
2 

Energy,kcal/da
y  

1413.3±436.
4 

1602.7±38
2 

1456±372.
8 

1105.9±431.
4 

0.00
0 

Carbohydrates, 
gr/day 

136.7 (38.2-
315.3) 

141.6 
(72.2-
315.3) 

146.7 
(50.9-
302.5) 

109.6 (38.2-
210.6) 

0.00
4 

Fat % 41.5 (24-87) 44 (24-58) 42 (26-57) 40.5 (28-87) 
0.85

9 

Protein % 16.3±3.3 16.8±3.6 16.4±3 15.9±3.4 0.56
0 

Carbohydrates 
% 42 (6-62) 42 (25-62) 43 (27-60) 43 (6-55) 0.77

6 

 83 (%78,3) 26 (%72,2) 32 (%76,2) 25 (%89,3) 0.11
0 

<27 
kcal/kg/day 89 (%84) 31 (%86,1) 33 (%78,6) 25 (%89,3) 0.80

7 

Protein, gr 57.1±19 64.9±19.7 57.3±16.6 46.9±17 0.00
1 

Plant protein, 
gr 

27.3 (2.1-
55.6) 

28.1 (12.5-
55.6) 

28.4 (11.8-
51.7) 22.8 (2.1-44) 0.01

0 

Animal protein, 
gr 

28.3 (3.5-
74.6) 

29.4 (9.5-
73.6) 

27.2 (10.4-
74.6) 

26.2 (3.5-
60.5) 

0.13
2 

Plant 
protein/animal 
protein >1 

58 (%55,2) 20 (%55,6) 21 (%51,2) 17 (%60,7) 0.72
1 

Polyunsaturate
d fatty acids, gr 

12.4 (0.5-
42.8) 

14.7 (6.3-
42.8) 

13.8 (4.6-
33.4) 

6.6 (0.5-
24.4) 

0.00
0 

Fiber, gr 18.3±8.1 21.5±8.1 18.9±7 13.2±7.4 0.00
0 

Keywords: Frailty, macronutrients, dietary records, plant 
protein 

 
Sık Görülen Geriatrik Sendromlara Pratik Yaklaşım (Ağrı, Uyku, 
Delirium) 
SS-92 
POLİKLİNİKTE VE HOSPİTALİZE YAŞLI HASTALARDA 
DELİRYUMUN KARŞILAŞTIRILMASI 

Bilal KATİPOĞLU, Sultan KESKİN DEMİRCAN, Mehmet 
İlkin NAHARCI 

Gülhane EAH, Ankara, Türkiye 

Amaç: Bu çalışmadaki amacımız, poliklinikte ve yataklı 
serviste izlem sırasında deliryum tanısı alan yaşlı 

bireylerin klinik özelliklerinin ve 1. ay mortalite 
sonuçlarının karşılaştırılmasıdır. 

Yöntem: Bu retrospektif kohort çalışma, deliryumun risk 
faktörleri çalışmasının sekonder analizi olarak geriatri 
polikliniğine başvuran 65 yaş ve üzeri bireylerde ve 2018-
2022 yılları arasında hastanemizde yatan, geriatri 
bölümüne konsulte edilip deliryum tanısı konulan 
hastalarda yapıldı. Hastalara ait tüm dökümanlar hastane 
bilgi işlem sistemi üzerinden kayıt altına alındı. Hastaların 
1. ay mortalite verileri ulusal elektronik veri tabanı sistemi 
üzerinden kontrol edildi. 

Bulgular: Geriatri polikliniğimize başvuran veya konsulte 
edilen toplam 227 hasta çalışmaya alındı. 18 hastanın 
verilerine ulaşılamadığı için çalışmadan çıkarıldı. 
Hastaların 144’ü poliklinikte, 65’i ise hastanede yatarken 
deliryum tanısı almıştı. Hastanede yatan hastalar 
poliklinikteki hastalara göre daha yaşlı idi (80.3±6.81 ve 
83.03±7.26 p=0.01). Her iki grup arasında cinsiyet 
açısından istatiksel anlamlı fark yoktu (p=0.91). Her iki 
grupta en sık görülen deliryum tipi hiperaktif deliryum idi. 
Hastanede yatan hastalarda 1.ay mortalitesi poliklinik 
hastalarına göre daha yüksekti (%24.1 ve %5.7 p<0.01). 

Sonuç: Çalışmamızda, deliryumlu hastanede yatan 
hastalarda ayaktan başvuranlara göre kısa dönem ölüm 
oranının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Özellikle 
hastanede ileri yaşlı hassas bireylerde deliryum 
taramasının, tespitinin ve tedavisinin ölüm oranlarını 
azaltabileceği düşünülebilir. Bunun yanında, deliryum 
gelişen hastaların takiplerinde daha fazla artmış mortalite 
riski açısından hekimlerde farkındalık oluşması önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Deliryum, Mortalite, Yaşlı bireyler 
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COMPARISON OF DELIRIUM IN OLDER ADULTS WITH 
INPATIENT AND OUTPATIENT CLINICS 
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Ilkin NAHARCI 

University of Health Sciences, Gulhane Faculty of 
Medicine & Gulhane Training and Research Hospital, 
Division of Geriatrics, Ankara, Turkiye. 

Aim: Our aim in this study is to compare the clinical 
characteristics and 1-month mortality of older adults 
diagnosed with delirium during follow-up in the inpatient 
wards and outpatient clinics. 

Method: This retrospective cohort study was performed 
as a secondary analysis of the study on risk factors for 
delirium that individuals aged 65 years and older who 
applied to the geriatrics outpatient clinic or inpatients 
hospitalized in our hospital between 2018 and 2022 who 
were consulted to the geriatrics department and 
diagnosed with delirium. All documents of patients were 
recorded via the hospital data processing system. The 
patients' 1-month mortality data was examined by the 
national electronic database system. 

Results: A total of 227 patients who applied to or 
consulted with geriatrics clinics were included in this 
study. 18 patients were excluded from the study because 
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their data were not available. 144 of the patients were 
diagnosed with delirium in the outpatient clinics and 65 
of them were in the inpatient wards. Hospitalized patients 
were older than those in the outpatient clinic (80.3±6.81 
vs 83.03±7.26 p=0.01). There was no significant difference 
between the two groups in terms of gender (p=0.91). The 
most common type of delirium in both groups was 
hyperactive delirium. The 1-month mortality was higher 
in hospitalized patients compared to the outpatient group 
(24.1% vs. 5.7% p<0.01). 

Conclusion: In our study, it was found that the short-term 
mortality rate was higher in hospitalized patients with 
delirium than in outpatients. It can be thought that 
screening, diagnosis and treatment of delirium, especially 
in vulnerable older adults in the hospital, may reduce 
mortality rates. It is important to raise awareness among 
physicians in terms of increased mortality risk, especially 
in the patients who developed delirium during their 
hospitalization. 

Keywords: Delirium, Mortality, Older adults 
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TOPLUMDA YAŞAYAN YAŞLI ERİŞKİNLERDE ALGILANAN 
UYKU KALİTESİ İLE DEPRESYON VE ANKSİYETE 
ARASINDAKİ İLİŞKİ 
Meriş Esra BOZKURT 

İstanbul Tıp Fakültesi, Geriatri Bilim Dalı, İstanbul, 
Türkiye 

Giriş: Yaşlanma ile birlikte uyku yapısında büyük 
değişiklikler meydana gelir. Uyku bozuklukları ile 
psikiyatrik hastalıklar arasında çift yönlü bir ilişki olduğu 
gösterilmiş olmasına rağmen, yaşlı nüfus ve bakım 
verenleri arasında uyku sorunları sıklıkla gözden 
kaçmaktadır. Ayrıca uyku kalitesi ile ruh sağlığı ve 
psikiyatrik sağlığın yanı sıra yaşlı nüfusun tıbbi sorunları 
arasında da önemli bir ilişki vardır. Uyku sorunları olumsuz 
klinik tıbbi, psikiyatrik, ruhsal sorunlara yol açmadan fark 
edilebilir olmalıdır. 

Materyal-Metot: Aralık 2012-Haziran 2022 tarihleri 
arasında üniversite hastanesi geriatri polikliniklerine 
başvuran 62 yaş üstü katılımcılar çalışmaya dahil edildi. 
Hasta dosyalarında retrospektif olarak ilaç sayısı, 
hastalıkları ve sayısı, medeni durumu ve hane halkı sayısı 
kaydedildi. Demans hastaları çalışma dışı bırakıldı. 
Katılımcılara uykuları hakkındaki düşünceleri yeterli ve 
yetersiz şeklinde iki şık verilerek soruldu. Yetersiz diyen 
katılımcılarda düşük uyku kalitesi olduğu kabul edildi. 
Geriatrik depresyon 30 sorudan oluşan geriatrik 
depresyon skalası uzun form (GDS-LF) ile tarandı. GDS-LF 
>10 ise geriatrik depresyon olduğu kabul edildi. Anksiyete, 
yaygın anksiyete bozukluğu -7 (YAB-7) ile tarandı. 8 puan 
ve üstü anksiyete olarak kabul edildi. 

Bulgular: Geriatri polikliniklerine başvuran 1970 hastadan 
236‘sı çalışmaya dahil edildi. Katılımcıların median yaşı 
74(62-92), kadın 28% (69) ‘u idi. Katılımcıların 62.4% 
(131)’ü evli, 72% (172)’si ilkokul mezunu ve üstü, 23.2% 
(57)’si yalnız yaşıyordu. Algılanan kötü uyku kalitesi, 
geriatrik depresyon ve geriatrik anksiyete bozukluğu 

prevelansları sırasıyla %43,1(106), %41,5 (102), 
%43,1(106) saptandı(Tablo1). Tek değişkenli analizde 
uyku kalitesi ile değişkenler arasındaki ilişki 
incelendiğinde; yaş, medeni durum, eğitim durumu, 
yaşam koşulunun anlamlı olmadığı; cinsiyet(p=0,027), 
hastalık sayısı(p=0,044), ilaç sayısı(p=0,02), GDS-LF ve 
YAB-7(p<0,001) anlamlı bulundu(Tablo 1-2). Çok 
değişkenli regresyon analizi sonuçlarında, algılanan uyku 
kalitesi ile bağımsız olarak ilişkili faktörlerin geriatrik 
depresyon(p<0,001) ve geriatrik anksiyete 
bozukluğu(p=0,001) olduğu bulundu (Tablo 3-4). 

Sonuç: Geriatrik poliklinik hastalarında algılanan kötü 
uyku kalitesi yaygındır ve cinsiyet, ilaç sayısı, geriatrik 
depresyon ve geriatrik anksiyete bozukluğu ile bağımsız 
olarak ilişkilidir. Çalışmamızın sonuçları önemli olmakla 
birlikte, algılanan düşük uyku kalitesi ile ilişkili faktörlerin, 
daha fazla boylamsal çalışmalarla incelenmesi 
gerekmektedir. 
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Anahtar Kelimeler: algılanan, uyku, kalitesi, anksiyete, 
depresyon 

 

OP-93 
THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEIVED SLEEP 
QUALITY OVER DEPRESSION AND ANXIETY IN 
COMMUNITY-DWELLING OLDER ADULTS 

Meriş Esra Bozkurt 

Department of Internal Medicine, Division of Geriatrics, 
Istanbul Medical School, Istanbul University, Istanbul, 
Turkey 

Background: With aging, major changes occur in sleep 
structure. Although it has been shown that there is a 
bidirectional relationship between sleep disorders and 
psychiatric diseases, sleep problems are often overlooked 
among the elderly population and their caregivers. In 
addition, there is an important relationship between 
sleep quality and mental health and psychiatric health as 
well as medical problems of the elderly population. Sleep 
problems should be noticeable easily without causing 
adverse negative medical, psychiatric, mental problems. 

Methods: Participants over the age of 62 who admitted 
to the geriatric outpatient clinics of university hospital 
between December 2012 and June 2022 were included in 
the study. The number of medications, diseases and 
numbers, marital status and living condition of the 
participants were recorded retrospectively in the patient 

files. Dementia patients were excluded from the study. 
Participants were asked about their thoughts about their 
sleep by giving two options as adequate and insufficient. 
Participants who said "insufficient" were considered to 
have poor sleep quality. Geriatric depression was 
screened with the long form of the geriatric depression 
scale -long form (GDS-LF) consisting of 30 questions. GDS-
LF >10 was considered geriatric depression. Anxiety was 
screened with generalized anxiety disorder -7(GAD-7). A 
score of 8 or higher was considered anxiety. 

Results: Of the 1970 patients who applied to geriatric 
outpatient clinics, 236 were included in the study. The 
median age of the participants was 74 (62-92), female 
28% (69). 62.4% (131) of the participants were married, 
72% (172) primary school graduates and above, 23.2% 
(57) lived alone. The median number of diseases of the 
participants was 4 (0-10), and the median number of 
medications was 5 (0-21). The prevalence of perceived 
poor sleep quality, geriatric depression and geriatric 
anxiety disorder 43.1% (106), 41.5% (102),43.1% (106) 
respectively. When the relationship between sleep 
quality and variables in the univariate analysis was 
examined: age, marital status, education status, living 
condition were not significant; sex(p=0.027), number of 
diseases(p=0.044), number of drugs(p=0.02), GDS-LF and 
GAD-7 (p<0.001) were significant (Table 1-2). In the 
results of multivariate regression analysis: factors 
independently associated with perceived sleep quality 
after adjusting for confounding factors were found to be 
geriatric depression(p<0.001) and geriatric anxiety 
disorder(p=0.001) (Table 3-4). 

Conclusion: Perceived poor sleep quality is common and 
independently associated with geriatric depression and 
geriatric anxiety disorder in geriatric outpatients. 
Although the results of our study are important, the 
factors associated with perceived poor sleep quality need 
to be investigated with further longitudinal studies. 
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Sık Görülen Geriatrik Sendromlara Pratik Yaklaşım (Ağrı, Uyku, 
Delirium) 
SS-94 
YATAN 60 YAŞ ÜZERİ HASTALARDA C-REAKTİF 
PROTEİN/ALBÜMİN ORANI İLE GLİM KRİTERLERİ İLE 
TANIMLANMIŞ MALNÜTRİSYON VE EVRELERİ 
ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Nagihan SÖZEN GENCER, Sibel ÇAVDAR, Sumru SAVAŞ 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Geriatri 
BD, İzmir, Türkiye 

Giriş: Malnütrisyon yatan hastalarda sık görülen geriatrik 
sendromlardan olup “Küresel Malnütrisyon Liderlik 
Girişimi” [Global Leadership Initiative on Malnutrition 
(GLİM)] kriterleri malnütrisyon tanısı için önerilmektedir. 
C-reaktif protein (CRP) ve albümin, enflamasyon ve 
malnütrisyon için kullanılan belirteçlerdir. CRP/albümin 
oranı (CAR) ise birçok hastalıkta morbidite ve mortaliteyi 
öngörmektedir. CRP ve albüminin GLİM kriterlerinde 
enflamasyon için destekleyici tahliller olarak 
kullanılabileceği belirtilmekle birlikte, yaşlılarda CAR ile 
GLİM ile belirlenmiş malnütrisyon ve evreleri arasındaki 
ilişki net değildir. Bu çalışmamızdaki amacımız, GLİM 
kriterleri ile tanımlanmış malnütrisyon ve evreleri ile CAR 
arasındaki ilişkileri ve predikte eden CAR kesme 
noktalarını belirlemektir. 

Materyal-Metod: Çalışmaya Haziran 2021-Mayıs 2022 
tarihleri arasında İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda yatan 60 
yaş üstü hastalar alındı. GLİM kriterleri için gerekli veriler 
sorgulandı, vücut kitle indeksi, kas kütle (KK) indeksi 
hesaplandı, hastalığın şiddeti/enflamasyon durumu 
değerlendirilerek GLİM kriterlerine göre malnütrisyon 
varlığı ve evreleri belirlendi. CAR’ın, GLIM kriterlerine göre 
evre 1 ve evre 2 malnütrisyonu predikte eden eşik 
değerlerini belirlemek için ROC eğrileri oluşturuldu. 

Bulgular: Çalışmaya 127 hasta alındı (%46,5 erkek). GLİM 
kriterlerine göre hastaların %50,4’ü normal nütrisyonel 
durumda (NND); %26 vakada Evre1, %23,6 vakada Evre2 
malnütrisyon saptandı. Medyan CRP NND’da, Evre1 
malnütrisyon ve Evre2 malnütrisyonda olanlarda sırasıyla; 
5,6 (0,3-126), 25(0,3-305), ve 26,9 (0,3-190) olarak 
bulundu (p=0,019). Medyan albümin NND’da, Evre1 
malnütrisyon ve Evre2 malnütrisyonda olanlarda; 3,7 (1,2-
4,7) gr/dL, 3,4 (1,3-4,5) gr/dL, 3,1 (1,9-4,7) idi (p=0,004). 
Medyan CAR evrelere göre sırasıyla; 1,8 (0,07-50,4), 6,8 
(0,08-135,2) ve 9,8 (0,08-86,4) bulundu (p=0,014). CAR ve 
yatış süresi orta derecede ilişkiliydi (r=0,449, P<0,001). 
CAR’ın malnütrisyon varlığı için AUC değeri 0,649 (95%CI 
0,552-0,747, p=0,004) olarak bulundu. GLİM kriterlerine 
göre Evre 1 malnütrisyonu öngören CAR kestirim değeri 
8,29 (%48,5 sensitivite, %79,7 spesifite), Evre 2 
malnütrisyonu öngören CAR değeri 8,40 (%53,3 
sensitivite, %79,7 spesifite) olarak hesaplanmıştır. Sonuç: 
CAR oranı GLIM kriterlerine göre yaşlılarda malnütrisyon 
olup olmadığını predikte etmek için kullanılabilecek pratik 
bir hesaplamadır. 

Anahtar Kelimeler: c-reaktif protein, malnütrisyon, 
serum albümini 
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OP-94 
THE RELATIONSHIP BETWEEN C-REACTIVE 
PROTEIN/ALBUMIN RATIO AND MALNUTRITION 
STAGES DEFINED WITH THE GLIM CRITERIA IN 
HOSPITALIZED PATIENTS OVER 60 YEARS OF AGE 

Nagihan SÖZEN GENCER, Sibel ÇAVDAR, Sumru SAVAŞ 
  
Ege University Faculty of Medicine, Department of 
Internal Medicine, Department of Geriatrics 

Introduction: Malnutrition is one of the most common 
geriatric syndromes in hospitalized patients, and the 
Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM) 
criteria is suggested for diagnosis of malnutrition. C-
reactive protein (CRP) and albumin are markers for 
inflammation and malnutrition. The CRP/albumin ratio 
(CAR) predicts morbidity and mortality in several 
diseases. Although it is suggested to use CRP and albumin 
as supportive assays for inflammation in GLIM criteria, 
relationships between CAR and GLIM-determined 
malnutrition and its stages in the elderly is not clear. Our 
aims are to investigate those relationships between CAR 
with malnutrition and its stages defined by GLIM criteria, 
and to determine predictive CAR thresholds. 

Material-Method: Patients over the age of 60 
hospitalized in the Department of Internal Medicine 
between June 2021 and May 2022 were included in the 
study. Data for GLIM criteria were questioned, body mass 
index and muscle mass index were calculated, the 
severity of disease/inflammation status was evaluated 
and the presence and stages of malnutrition were 
determined according to GLIM. ROC curves were drawn 
to evaluate predictive thresholds of CAR for malnutrition 
stages according to GLIM. 

Results: 127 patients (46.5% male) were included. 
According to GLIM, 50.4% of patients were in normal 
nutritional status (NNS); Stage1 malnutrition in 26%,and 
Stage2 in 23.6% of cases. Median CRP in NNS, Stage1, and 
Stage2 malnutrition were; 5.6(0.3-126), 25(0.3-305), and 
26.9(0.3-190)(p=0.019). Median albumin in patients with 
NNS, Stage1, Stage2 malnutrition were; 3.7(1.2-4.7), 
3.4(1.3-4.5), and 3.1(1.9-4.7),(p=0.004), respectively 
whereas median CAR were; 1.8(0.07-50.4), 6.8(0.08-
135.2) and 9.8(0.08-86.4), (p=0.014)(g/dL). CAR and 
length of hospital stay were moderately correlated 
(r=0.449,P<0.001). The AUC of CAR for malnutrition was 
0.649(95%CI 0.552-0.747,p=0.004). According to GLIM, 
the CAR value predicting Stage1 malnutrition was 
8.29(48.5%sensitivity,79.7%specificity),and Stage2; 8.40 
(53.3%sensitivity,79.7%specificity). 

Conclusion: CAR value is a practical calculation that might 
be used to predict malnutrition in the elderly according to 
GLIM criteria. 

Keywords: c-reactive protein, malnutrition, serum 
albümin 

 

 

 

 

Sağlıklı Yaşlanma (Beslenme, Aktivite, Bağışıklama, İklim 
Değişikliği) 
SS-95 
PRİMER VE SEKONDER KORUMADA YAŞLI BİREYLERİN 
FARKINDALIK SEVİYESİ 

Aylin ATLİ, Zeynel Abidin ÖZTÜRK, Ercüment ÖZTÜRK 

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gaziantep, Türkiye 

Giriş: Bu çalışmada yaşlı bireylerin primer ve sekonder 
koruma konusunda farkındalık düzeyinin belirlenmesi ve 
eldeedilecek sonuçların primer ve sekonder koruma 
farkındalığını arttırmak amacı ile uygulanacak eğitimlere 
zemin oluşturması amaçlanmıştır. 

Materyal-Metod: Bu çalışma Gaziantep Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Geriatri Polikliğine başvuran 65 yaş üstü 403 
birey ile yapılmıştır. Demans ve deliryum tanılı hastalar 
çalışmaya alınmamıştır . Yüz yüze yapılan anket formları 
uygulanmıştır. Anket formları ile bireylere demografik 
bilgilerini, primer ve sekonder koruma hakkındaki bilgi ve 
tutumlarını ölçmeyi hedefleyen 24 adet soru sorulmuştur. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen bireylerin yaş ortalaması 
71,28 ± 6,19 idi ve %50.6’sı kadındı (Tablo 1). Katılımcıların 
%46,9’unun kanser taraması konusunda bilgi sahibi 
olduğu, %41,6’sının tarama yaptırdığı saptanmıştır. 
Kanser taraması yaptırmayan bireylerin %45,2’ sinde bilgi 
eksikliği olduğu görülmüştür (Tablo 1). Kronik hastalığı 
olan bireylerin aşı yaptırma ve fiziksel aktivite yapma 
oranlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır (Tablo 2). 
Çevresinde kanser öyküsü olan ve olmayan bireyler aşı, 
kronik hastalık taraması yaptırma ve kanser taraması bilgi 
düzeyi açısından karşılaştırıldığında anlamlı bir ilişki 
saptanmamıştır (Tablo 3). İlaç sayısı ve sigara kullanımı aşı 
yaptırma durumunda etkili olan değişkenler olarak 
belirlenmiştir (p<0,05). İlaç sayısı bir birim arttıkça aşı 
yaptırma durumu 0,83 kat azalmaktadır. Sigara 
içmeyenler sigara içenlere göre 2.12 kat daha fazla aşı 
yaptırmaktadır (Tablo 4).  

Sonuç: Yaptığımız çalışmada yaşlı bireylerin primer ve 
sekonder korunma farkındalığının düşük ve bu konuda 
bilgi eksikliğinin ise yüksek oranda olduğunu görüldü.  
 

Tablo 1. Kanser taraması 

Kanser taraması N % 

Kanser taraması konusunda bilginiz var mı? 
Hayır 
Aile hekimi  
Diğer doktorlar  
Diğer kanallar 

- 
214 
87 
63 
39 

- 
53,1 
21,5 
15,6 
9,8 

Daha önce kanser taraması yaptırdınız mı?  
Evet  
Hayır 

- 
168 
235 

- 
41,6 
58,3 

Kanser taraması yaptırmama nedeni? 
 Kötü haberden korkma  
Zaman bulamama  
Bilgi eksikliği  
Sağlıklı olduğunu düşünme  
Diğer nedenler 

- 
15 
19 

109 
67 
31 

- 
6,2 
7,8 

45,2 
27,8 
12,7 
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Tablo 2. “Kronik hastalığınız var mı?” sorusunun diğer 
değişkenlere göre değişimi 

Değişkenler Kronik 
hastalık var       

N     % 

Kronik 
hastalık yok 

N      % 

P 

Kanser tarama 
testleri hakkında 
bilgi 
Var 
Yok 
 

 
    

176     48 
187     51 

 
    

13    32 
27    67 0,055 

Rutin aşı 
Evet 
Hayır 
 

      
130    35 
233    64 

       
 8     20 
32    80 0,045* 

Egzersiz  
Evet 
Hayır 
 

       
141   38 
222   61 

       
23    57 
17    42 0,023* 

 

Tablo 3. Kanser öyküsü olan bireyler ile diğer 
değişkenlerin ilişkisi 

Değişkenler 
Kanser öyküsü 

var 
N (%) 

Kanser öyküsü 
yok 

 N (%) 
P 

Kanser tarama testleri 
hakkında bilgi  
Var  
Yok 

- 
74 (50) 
72 (49) 

- 
115 (44) 
142 (55) 

0,251 

Rutin aşı  
Evet  
Hayır 

- 
47 (32) 
99 (67) 

- 
91 (35) 

166 (64) 
0,513 

Kronik hastalık taraması 
Evet  
Hayır 

- 
116 (79) 
30 (20) 

- 
209 (81) 
48 (18) 

0,648 

 

Tablo 4. Aşı yaptırma durumu için lojistik regresyon 
analizi 

. B S.E. P Exp(B) %95 C.I.For 
EXP(B) 

Değişkenler     Lower Upper 

Yaş -,018 ,018 ,311 ,982 ,948 1.017 

Vücut Kitle İndeksi ,031 ,022 ,163 1,031 ,988 1,077 

İlaç sayısı -,186 ,054 ,001* ,830 ,747 ,924 

Cinsiyet (Erkek) -,256 ,232 ,270 0,774 ,491 1,220 

Sigara (İçiyor) ,756 ,366 ,039* 2,129 ,1,039 4,364 

Alkol (Kullanıyor) ,339 ,868 ,696 1,404 ,256 7,697 

*P<0.05 
 

Anahtar Kelimeler: aşılama, kanser taraması, kronik 
hastalık 

 

 

 

 

 

OP-95 
AWARENESS LEVEL OF ELDERLY INDIVIDUALS IN 
PRIMARY AND SECONDARY PROTECTION 

Aylin Atli1, Zeynel Abidin Öztürk2, Ercüment Öztürk2 

1Gaziantep University, Faculty of Medicine, Department 
of Internal Medicine 

2Gaziantep University, Faculty of Medicine, Department 
of Internal Medicine, Division of Geriatric Medicine 

Background: In this study, we aimed to research the 
awareness level of elderly individuals on primary and 
secondary protection. 

Material-Methods: This study was conducted with 403 
individuals over 65 years who applied to the geriatrics 
outpatient clinic of the Gaziantep Faculty of Medicine. 
The patients diagnosed with dementia and delirium were 
excluded. Face-to-face survey forms were used for data 
collection. 24 questions were asked to the individuals, 
aiming to measure their demographic information, 
knowledge, and attitudes about primary and secondary 
protection. 

Results: The mean age of the individuals included in the 
study was 71.28 ± 6.19, and 50.6% were women (Table 1). 
46.9% of the individuals had knowledge about cancer 
screening, and 41.6% had screening. The most common 
reason for not having cancer screening was the lack of 
information with a rate of 45.2% (Table 1). The rates of 
vaccination and physical activity in individuals with 
chronic diseases were higher than in those without 
(p=0.045 and p=0.023, respectively) (Table 2). When 
individuals with and without a history of cancer in their 
environment were compared in terms of vaccination, 
chronic disease screening, and cancer screening 
knowledge level, no significant relationship was found 
(Table 3). The number of drugs and cigarette use were 
found as effective variables for vaccination (p<0.05). As 
the number of drugs increases by one unit, vaccination 
status decreases 0.83 times. Not smoking increases 
vaccination status 2.12 times compared to smokers (Table 
4). 

Conclusion: In this study, in primary and secondary 
prevention we observed that the awareness level of older 
adults is low and the lack of knowledge is high. 

Table 1. Cancer screening 

Cancer screening N % 

Do you have information about cancer  
No  
Family physician  
Other physicians  
Other channels 

- 
214 
87 
63 
39 

- 
53,1 
21,5 
15,6 
9,8 

Have you had cancer screening before?  
Yes  
No 

- 
168 
235 

- 
41,6 
58,3 

Why not have cancer screening? 
Being afraid of bad news  
Could not find time 
Lack of information 

- 
15 
19 

109 

- 
6,2 
7,8 

45,2 
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Thinking of being healthy 
Other reasons 
 

67 
31 

27,8 
12,7 

 

Table 2. Change of the question "Do you have any 
chronic diseases?" according to other variables 

Variables 
Chronic 

disease exist 
N % 

No 
Chronic 
disease 

N % 

P 

Information about 
cancer screening tests  
Yes 
No 

- 
176 48  
187 51 

-  
13 32  
27 67 

0,055 

Routine vaccination  
 Yes  
No 

- 
130 35  
233 64 

- 
8 20  

32 80 
0,045* 

Exercise  
Yes  
No 

- 
141 38 
222 61 

- 
23 57 
17 42 

0,023* 

 

Table 3. Relationship between individuals with a history 
of cancer and other variables 

Variables 

History of 
cancer exist 

N (%) 
 

No history 
of cancer 

N (%) 
 

P 

Information about 
cancer screening tests  
Yes  
No 

- 
74 (50) 
72 (49) 

- 
115 (44) 
142 (55) 

0,251 

Routine vaccination  
Yes  
No 

- 
47 (32) 
99 (67) 

- 
91 (35) 

166 (64) 
0,513 

Chronic disease 
screening  
Yes  
No 

- 
116 (79) 
30 (20) 

- 
209 (81) 
48 (18) 

0,648 

 
 

Table 4. Logistic regression analysis for vaccination 
status 

. B S.E. P Exp(B) 
%95 

C.I.For 
EXP(B) 

Variables . . . . Lower 
Upper 

Age -
,018 

-
,018 ,311 ,982 ,948 1.017 

Body Mass Index ,031 ,022 ,163 1,031 ,988 1,077 

Number of chronic 
diseases ,063 ,120 ,599 1,065 ,842 1,348 

Number of drug -
,186 ,054 ,001* ,830 ,747 ,924 

Gender (Male) -
,256 ,232 ,270 0,774 ,491 1,220 

Smoking ,756 ,366 ,039* 2,129 ,1,039 
4,364 

Alcohol 
consumption ,339 ,868 ,696 1,404 ,256 7,697 

*P<0.05 

Keywords: Vaccination, cancer screening, chronic 
diseases 

 

Sık Görülen Geriatrik Sendromlara Pratik Yaklaşım (Ağrı, Uyku, 
Delirium) 
SS-96 
ÇEŞİTLİ KAPSAMLI GERİATRİK DEĞERLENDİRME 
PARAMETRELERİNİN DÜŞME ÖYKÜSÜ OLANLAR İLE 
OLMAYANLARDA KARŞILAŞTIRILMASI 

Ercüment ÖZTÜRK 

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 
Gaziantep, Türkiye 

Giriş: Düşme, yaşlı yetişkinlerin yaklaşık üçte birini 
etkileyen ana geriatrik sendromlardan biridir. Bu 
çalışmada düşme öyküsü olan ve olmayan yaşlı bireylerin 
kapsamlı geriatrik değerlendirme testlerinin sonuçları 
yönünden karşılaştırılması amaçlandı. 

Materyal-Metod: Bu çalışma Gaziantep Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Geriatri Polikliğine başvuran 65 yaş üstü, 
demans ve serebrovasküler hastalık öyküsü olmayan 270 
birey ile gerçekleştirildi. Katılımcıların komorbid 
hastalıkları ve polifarmasiye yönelik tıbbi öyküleri 
sorgulandı. Bir günde beş ve daha fazla farklı ilacın aynı 
anda kullanılması polifarmasi olarak tanımlandı. 
Katılımcılara Avrupa Yaşam Kalitesi (EQ-5D), Geriatrik 
Depresyon Ölçeği (GDS), Lawton & Brody Enstrümantal 
Günlük Yaşam Aktiviteleri İndeksi (IADL) ve Katz Günlük 
Yaşam Aktiviteleri İndeksi (ADL), Mini-Nutrisyonel 
Değerlendirme (MNA) anketi, Mini Mental Değerlendirme 
Testi (MMSE) ve Frail Skalası uygulandı. Sarkopeni tanısı 
için Yaşlı İnsanlarda Sarkopeni Çalışma Grubu (EWGSOP2) 
kriterleri kullanıldı. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen bireylerin median yaşları 
70 idi ve %54.1’i kadındı (Tablo 1). Düşme öyküsü olmayan 
grupta istatistiksel olarak ADL, IADL, EQ5D, MNA, MMSA 
ve Sarkopeni skorları daha yüksek; GDS skorları ise daha 
düşük olarak bulundu. Polifarmasi ve frajilite yönünden 
ise anlamlı bir fark gözlenmedi. Korelasyon analizi 
sonuçlarına göre; düşme sayısı ile IADL ve EQ5D arasında 
orta düzeyle negatif yönde bir ilişki saptandı.  

Sonuçlar: Yaptığımız çalışmada düşme öyküsü olmayan 
yaşlı bireylerin daha yüksek yaşam kalitesine, daha iyi 
fiziksel kapasiteye sahip olduklarını; beslenme 
durumlarının, kas kitle ve fonksiyonlarının daha iyi olduğu 
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sonucuna vardık. Ayrıca bu grubun kognitif değerlendirme 
skorlarının daha yüksek, depresif belirti skorlarının ise 
daha düşük olduğunu gözlemledik.  

 

 

Anahtar Kelimeler: Düşme, kapsamlı geriatrik 
değerlendirme, yaşam kalitesi 

 

OP-96 
COMPARISON OF VARIOUS COMPREHENSIVE 
GERIATRIC ASSESSMENT PARAMETERS WITH AND 
WITHOUT A HISTORY OF FALL 

Ercüment Öztürk 

Gaziantep University, Faculty of Medicine, Department of 
Internal Medicine, Division of Geriatric Medicine 

Background: Fall is one of the main geriatric syndromes, 
affecting approximately one-third of older adults. In this 
study, it was aimed to compare elderly individuals with 
and without a history of falling in terms of the results of 
comprehensive geriatric assessment tests. 

Material-Methods: This study was carried out with 270 
individuals over the age of 65, who applied to Gaziantep 
University Medical Faculty Geriatrics outpatient clinic, 
without a history of dementia or cerebrovascular disease. 

Comorbid diseases of the participants and medical 
histories in terms of polypharmacy were questioned. 
Concurrently use of five and more different drugs in a day 
was described as polypharmacy. European Quality of Life 
(EQ-5D), Geriatric Depression Scale (GDS), Lawton & 
Brody Instrumental Activities of Daily Living Index (IADL), 
and Katz Activities of Daily Living Index (ADL), Mini-
Nutritional Assessment (MNA) questionnaire, Mini-
Mental Assessment Test (MMSE) and Frail Scale were 
performed on the participants. European Working Group 
on Sarcopenia in Older People (EWGSOP2) criteria were 
used for the diagnosis of sarcopenia. 

Results: The median age of the individuals included in the 
study was 70, and 54.1% of them were women (Table 1). 
ADL, IADL, EQ5D, MNA, MMSE, and Sarcopenia scores 
were statistically higher in the group without a fall history; 
GDS scores were found to be lower. No significant 
difference was observed in terms of polypharmacy and 
fragility. According to the correlation analysis results; 
there was a moderate negative correlation between the 
number of falls and IADL and EQ5D.  

Conclusion: In our study, we concluded that elderly 
individuals without a history of falling had a higher quality 
of life and better physical capacity, and they had a better 
nutritional status, muscle mass, and functions. We also 
found that this group had higher cognitive and lower 
depressive symptom scores. 
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Uygunsuz İlaç Kullanımı ve İlaç Tedavilerinin Gözden 
Geçirilmesi 
SS-97 
GERİATRİ POLİKLİNİĞİNE GELEN HASTALARIN 
MEVSİMSEL FARKLILIKLARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 
Rıdvan ERTEN, Ertuğrul DEMİREL, Hande SELVİ 
ÖZTOPRAK, Rana TUNA DOĞRUL, Güneş ARIK, Kamile 
SILAY 

Ankara Şehir Hastanesi Geriatri Kliniği, Ankara, Türkiye 

 

Giriş: Mevsimsel farklılıklar bazı yaşlıların sağlık 
durumlarını değiştirir, bu nedenle mortalite ve/veya 
morbiditeyi etkiler. Bazı hastalıkların görülme sıklığı 
mevsimlere göre değişiklik gösterebilir. Çalışmamızda 
geriatri polikliniğine başvuran 65 yaş ve üzeri hastalarda 
mevsimlerin etkisini araştırmayı amaçladık. 

Materyal ve Metod: Geriatri polikliniğine başvuran 65 yaş 
üstü hastalar, Ankara Şehir Hastanesi Geriatri 
Bölümü'ndeki hastane sisteminden geriye dönük olarak 
tarandı. Veriler Ocak-Temmuz 2022 arasından alınmıştır. 
Yaz ve kış olmak üzere iki grup belirledik. Kış grubu Ocak 
ve Şubat aylarında gelen hastaları, kış grubu ise kalan 
aylarda gelenleri içermektedir. Her mevsimde kapsamlı 
geriatrik değerlendirme (KGD)( KATZ Günlük Yaşam 

Aktiviteleri, Lawton-Brody Enstrümental Günlük Yaşam 
Aktiviteleri, Mini Nutrisyonel Değerlendirmesi kısa formu 
(MNA-SF), Mini-Mental Durum Değerlendirmesi (MMSE) 
), Geriatrik Depresyon Ölçeği (GDS)) , kronik hastalıklar, 
demografik özellikler, kan parametreleri, kemik mineral 
dansite skoru (KMD) hedeflendi. Mevsimler ve hasta 
verileri arasındaki ilişki araştırıldı. 

Bulgular: Çalışmaya toplam 95 hasta (54 kadın, 41 erkek) 
dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması kış grubunda 
77.35±7.19, yaz grubunda 78.14±6.63 idi. 45 (%47.4) 
kadın hasta ve 9(%9.5) erkek hasta yazın, 14 (%14.7) erkek 
hasta ve 9 (%9.5) kadın hasta kışın başvurdu (p<0.05). Yaz 
aylarında başvuranlarda HbA1c ve glukoz düzeyleri daha 
yüksekti (p<0,005). Yazın başvuran kronik obstrüktif 
akciğer hastalığı (KOAH) hastalarının (%7.4) kışa (%6.4) 
göre daha fazla olduğu görüldü (p<0.05). Polifarmasi 
görülen 17(%18.1)hasta kış aylarında, 11(%11.7)hasta yaz 
aylarında başvurdu (p<0.05). 

Sonuç: Bu çalışma, yaşlı popülasyonda kan şekerinin 
mevsimlere göre değişebileceğini göstermiştir. 
Sonuçlarımız, özellikle yaz mevsiminde, zayıf glikoz 
kontrolünü önlemek ve önlemek için daha fazla önlem 
alınması gerektiğini göstermektedir. Beklenenin aksine 
KOAH hastalarının dahçok yaz mevsiminde geldiği 
görüldü. Kış mevsiminde gelen yaşlı hastalarda 
polifarmasi daha yaygındı. Bunun nedeni kış mevsiminde 
yaşlı hasta şikayetlerinin artması nedeniyle ilaç 
talebindeki artış olabilir. Çalışmamız halen devam 
etmektedir. Bu bulgular ara verilere göre hesaplanmıştır. 
Bu sonuçlar hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç 
vardır.  

Anahtar Kelimeler: geriatri, yaşlı, mevsim 
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EVALUATION OF GERIATRIC PATIENTS ACCORDING TO 
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Introduction: Seasonal different change some health 
status of older people, and affect mortality and/or 
morbidity. The incidence of some diseases may vary 
according to the seasons. İn our study, we aimed to 
investigate the effect of seasons on patients aged 65 and 
over who applied to the geriatrics outpatient clinic. 

Materials and Methods: Patients over the age of 65 who 
applied to the geriatrics outpatient clinic were 
retrospectively scanned from the hospital system in the 
Geriatrics Department of Ankara City Hospital. Data was 
taken between January and July 2022. We determined 
two groups, summer, and winter. The winter group 
included the months of September, October, November, 
December, January, February, and the summer group 
included the remaining months. In each season, 
comprehensive geriatric assessment (CGA) (Katz Activities 
of Daily Living (ADL), Lawton-Brody Instrumental 
Activities of Daily Living (IADL) mini nutritional 
assessment short-form (MNA-SF) (Mini-Mental State 
Examination (MMSE), Geriatric Depression Scale (GDS)), 
chronic diseases, demographic features, blood 
parameters, bone mineral density(BMD) were aimed. The 
relationship between seasons and patients data was 
investigated 

Results: A total of 95 patients (54 females, 41 males) were 
included in the study. The mean age of the patients was 
77.35±7.19 in the winter group and 78.14±6.63 in the 
summer group. 45 (%47.4) female patients and 9(%9.5) 
male patients were admitted in summer otherwise 14 
(%14.7) male patients and 9(%9.5) female patients were 
admitted in winter(p<0.05). HbA1c and glucose levels 
were higher when applied in summer (p<0.005). Chronic 
obstructive pulmonary disease(COPD) patients who 
applied in summer (%7.4) more than winter (%6.4) 
(p<0.05).17 (18.1%) patients with polypharmacy applied 
in the winter months and 11 (11.7%) patients in the 
summer months (p<0.05). 

Conclusions: This study showed that blood glucose can be 
changed in older people according to seasons. Our results 
show that more precautions should be taken, especially 
in the summer season, to avoid and prevent poor glucose 
control. Contrary to expectations, it was seen that COPD 
patients came more in the summer season. Polypharmacy 
was more common in older people who came during the 
winter season. The reason for this may be an increase in 
drug demand due to the increase in complaints in the 
winter season. Our study is still in progress. These findings 
were calculated according to the interim data. More 
research on these results is needed. 

Keywords: geriatric, elderly, seasons 

 

Sık Görülen Geriatrik Sendromlara Pratik Yaklaşım (Ağrı, Uyku, 
Delirium) 
SS-98 
YAŞLI BİREYLERDE METABOLİK SENDROM VE UYKU 
KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Sencer GANİDAĞLI 

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı, 
Gaziantep, Türkiye 

Giriş: Metabolik sendrom (MS) varlığı morbidite ve 
mortalite artışı ile birliktedir. Yaşlı hastalarda sık 
karşılaşılan bir diğer durum ise uyku bozukluklarıdır. Kötü 
uyku kalitesinin kötü yaşam kalitesi, malnütrisyon, daha 
fazla bağımlılık, depresyon ve anksiyete ile ilişkili olduğu 
bilinmektedir. Bu çalışmada uyku kalitesi ile MS arasındaki 
ilişkiyi araştırmayı amaçladık. 

Materyal-Metod: MS tanısı 5 kriterin [(Bel çevresi 
erkeklerde> 102 cm, kadında> 88 cm, (Trigliserid ≥ 150 
mg/dl), (Kan basıncı> 135/85 mmHg), (HDL erkekte < 40 
mg/dl kadında < 50mg/dl) , (Kan şekeri ≥ 110 mg/dl)] 3 
ünün varlığı ile konuldu. Uyku kalitesi Pittsburgh Uyku 
Kalitesi İndeksi (PUKİ) ile değerlendirildi. İndeks yedi 
bölümden oluşmakta (öznel uyku kalitesi, uyku latansı, 
uyku süresi, alışılmış uyku etkinliği, uyku bozukluğu, uyku 
ilacı kullanımı ve gün içi fonksiyon bozukluğu), her bir 
bölüm skoru 0-3 arası değişmektedir. Toplam skor tüm 
bölüm skorlarının toplamından elde edilmekte ve 0-21 
arası değer alabilmektedir. 5 puan ve üzeri toplam skor 
bozulmuş uyku kalitesi olarak kabul edilmektedir.  

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 245 hastanın yaş 
ortalaması 73.1±6.9 idi. Hastaların %60,4 ü kadındı ve MS 
tanısı alan hasta sayısı 147 idi. PUKİ toplam, öznel uyku 
kalitesi, uyku latansı, uyku süresi ve alışılmış uyku etkinliği 
skorları MS tanılı hastalarda anlamlı olarak yüksekti. 
(Sırasıyla p=0.016, p=0.005, p=0.001, p=0.048, p<0.001). 
(Tablo 1, Tablo 2) 

Sonuçlar: Çalışmamızda da MS tanısı olan yaşlı hastalarda 
uyku kalitesinin daha kötü olduğu saptanmıştır. Ayrıca 
çalışmamızda MS tanılı hastaların uykuya dalma süreleri 
uzun, uyku süreleri kısa, uyku verimlilikleri düşük olarak 
bulundu. Çalışmamız, MS varlığının yaşlı hastalarda uyku 
kalitesini bozduğunu göstermiş ve her yaşlı MS tanılı 
hastanın uyku kalitesi açısından değerlendirilmesinin 
önemini vurgulamıştır. 



 

 
 181 14-18 Eylül 2022, İzmir 

Tablo 1. Katılımcıların sosyodemografik özellikleri 

Değişkenler  
Kontrol 
Grubu 
(n=98) 

MS Grubu 
(n=147) p Total 

(n=245) 

Cinsiyet 
Kadın  
Erkek 

. 
45( 45.9%) 
53(51.4%) 

. 
103(70.1%) 
44(29.9%) 

. 
<0.001* 

. 
148(60.4) 
97(39.4%) 

Yaş† 74 ±7.5 72.4±6.5 0.63 73.1±6.9 

Ek Hastalıklar     

Hipertansiyon 27 (27.6%) 123(83.7) <0.001* 150(61.2%) 

Diyabetes Mellitus 17(17.3%) 118(80.3%) <0.001* 135(55.1%) 

Koroner Arter Hastalığı 22(22.4%) 50(34%) 0.052 72(29.4%) 

Astım/KOAH 23(23.5%) 21(14.3%) 0.067 44(18%) 

Antidepresan 
Kullanımı 9(9.2%) 13(8.8%) 0.927 22(9%) 

Vücut Kitle İndeksi† 26.8±4.9 30.7±4.6 <0.001* 29.2±5.1 

p<0.005, † Veriler ortalama±SD olarak sunulmuştur. 

 

Tablo 2. Gruplar arası PUKİ alanları Karşılaştırması 

PUKİ Alanları Kontrol Grubu 
(n=98) 

MS Grubu 
(n=147) p 

PUKİ toplam skor 5(0-17) 6(0-17) 0.016* 

Öznel uyku kalitesi 1(0-3) 1(0-3) 0.005* 

Uyku latansı 1(0-3) 2(0-3) <0.001* 

Uyku süresi 0(0-3) 0(0-3) 0.048* 

Alışılmış uyku etkinliği 0(0-3) 0(0-3) <0.001* 

Uyku bozukluğu 1(0-3) 1(0-3) 0.573 

Uyku ilacı kullanımı 0(0-3) 0(0-3) 0.486 

Gündüz işlev bozukluğu 0(0-3) 0(0-3) 0.641 

Anahtar Kelimeler: Metabolik sendrom, Uyku kalitesi, 
Yaşlı hasta 

 

OP-98 
RELATIONSHIP METABOLIC SYNDROME AND SLEEP 
QUALITY IN OLDER ADULTS 

Sencer Ganıdaglı 

 Gaziantep University, Faculty of Medicine Department of 
Geriatrics  

Background: Metabolic syndrome (MS) is a condition that 
increases morbidity and mortality. Sleep disorders are 
also common in elderly patients. It is known that poor 
sleep quality is associated with poor quality of life, 
malnutrition, more dependence, depression and anxiety 
disorder. In this study, we aimed to investigate the 
relationship between sleep quality and MS.  

Material-Methods: Diagnosis of MS is based on 3 of 5 
criteria [(Waist circumference > 102 cm in men, > 88 cm 
in women), (Triglyceride ≥ 150 mg/dl), (Blood pressure > 
135/85 mmHg), (HDL < 40 mg/dl in men, < 50 mg/dl in 

women), (Plasma glucose ≥ 110 mg/dl)]. Sleep quality was 
assessed by the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). The 
index consists of seven domains (subjective sleep quality, 
sleep latency, sleep duration, habitual sleep efficiency, 
sleep disturbance, use of sleep medication, and daytime 
dysfunction) that each section score ranging from 0 to 3. 
Total score was calculated by summing of all domains 
scores. A total score of ≥5 is considered as impaired sleep 
quality. 

Results: The mean age of 245 patients included in the 
study was 73.1±6.9 years. Of the participants 60.4% were 
women and 147 patients had MS. PSQI total, subjective 
sleep quality, sleep latency, sleep duration and habitual 
sleep efficiency scores were significantly higher in MS 
patients. (p=0.016, p=0.005, p=0.001, p=0.048, p<0.001 
respectively). (Table1, Table 2) 

Conclusion: We found that sleep quality was poorer in 
elderly patients with MS. Moreover, in our study, 
difficulty in falling asleep, short sleep duration, and low 
sleep efficiency were more frequent in patients with MS. 
Our study showed that the presence of MS is associated 
with poor sleep quality and emphasized the importance 
of evaluating each elderly patient with MS in terms of 
sleep quality. 

*p<0.05; †Data are presented as Mean±SD. 

Table 1. Paticipants' sociodemographic characteristics 

Variables 
Control 

Group (n=98) 
MS Group 

(n=147) p 
Total 

(n=245) 

Woman 
Man 

45(45.9%)  
53(51.4%) 

103(70.1%)  
44(29.9%) <0.001* 148(60.4)  

97(39.4%) 

Age† 74 ±7.5 72.4±6.5 0.630 73.1±6.9 

Comorbidities     

Hypertension 27(27.6%) 123(83.7%) <0.001* 150(61.2%) 

Diabetes Mellitus 17(17.3%) 118(83.7%) <0.001* 135(55.1%) 

Coronary artery 
disease 22(22.4%) 50(34%) 0.052 72(29.4%) 

Asthma/COPD 23(23.5%) 21(14.3%) 0.067 44(18%) 

Antidepressant use 9(9.2%) 13(8.8%) 0.927 22(9%) 

Body Mass Index† 26.8±4.9 30.7±4.6 <0.001 29.2±5.1 

*p<0.05; # Data are presented as median (min-max) 

PSQI Domains Control Group(n=98) 
MS Group 

(n=147) p 

PSQI total score# 5(0-17) 6(0-17) 0.016* 

Subjective sleep 
quality# 1(0-3) 1(0-3) 0.005* 

Sleep latency# 1(0-3) 2(0-3) <0.001* 

Sleep duration# 0(0-3) 0(0-3) 0.048* 

Habituel sleep 
efficiency# 0(0-3) 0(0-3) <0.001* 

Sleep disturbance# 1(0-3) 1(0-3) 0.573 

Use of sleep 
medications# 0(0-3) 0(0-3) 0.486 
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Daytime disfunction# 0(0-3) 0(0-3) 0.641 

Keywords: Metabolic syndrome, Sleep quality, Older 
adults 

 

Sarkopeni 
SS-99 
ELASTOGRAFİ İLE TANIMLANAN AZALMIŞ 
GASTROKİNEMİUS KAS KALİTESİ YAŞLI BİREYLERDE 
DÜŞME İLE İLİŞKİDİR 
Hakan BAŞ1, Arzu OKYAR BAŞ2, Serdar CEYLAN2, Merve 
GÜNER OYTUN2, Meltem KOCA2, Merve HAFIZOĞLU2, 
Zeynep ŞAHİNER2, Yelda ÖZTÜRK2, Cafer BALCI2, Burcu 
Balam DOĞU2, Mustafa CANKURTARAN2, Meltem Gülhan 
HALİL2 

1Ankara Gazi Mustafa Kemal Çevresel ve Mesleki 
Hastalıklar Hastanesi, Ankara, Türkiye 

2Hacettepe Üniversitesi Geriatri BD, Ankara, Türkiye 

Amaç: Sarkopeninin kas gücü ve kütlesinde azalmayla ilgili 
parametrelerinin yaşlı bireylerde düşme ile ilişkili olduğu 
bilinmektedir. Sarkopeninin bir diğer önemli komponenti 
olan kas kalitesindeki değişikliklerin yaşlı bireylerdeki 
düşme üzerine olası etkileri ise bilinmemektedir. Bu 
çalışmanın amacı kas kalitesindeki değişimleri yansıtan 
kas sertliğinin Shear Wave Elastografi (SWE) yöntemiyle 
değerlendirilmesi ve bu değişimin yaşlı bireylerde düşme 
ile olan olası ilişkisinin belirlenmesidir. 

Methods: Toplamda 101 geriatrik hasta çalışmaya dahil 
edilmiştir. Tüm katılımcılara kapsamlı geriatrik 
değerlendirme, antropometrik ölçümler, fiziksel 
performans değerlendirmesi (4-m yürüme testi ve Timed-
up and Go (TUG) testi ), kas gücü değerlendirmesi (el 
sıkma kuvveti (HGS)), kas kütlesi değerlendirmesi( Gri-
skala kas Ultrasonu (USG)), ve kas kalitesi değerlendirmesi 
(SWE) yapılmıştır. Katılımcıların son 1 yıldaki düşmeleri 
sorgulanıp not edilmiştir. 

Results: Katılımcıların medyan (IQR) yaşı 73 (69-77) idi ve 
%66.3 (n=67) ‘ü kadındı. Katılımcılar düşme hikayesine 
göre düşmeyen ve düşen olarak iki gruba ayrılmış olup 
gruplarda sırasıyla 72 (%71.3) ve 29 (%28.7) hasta 
bulunmaktaydı. SWE ile elde edilen pasif kasılma 
durumundaki median Emean Gastrokinemius ölçümleri 
(kPA) düşen grupta anlamlı olarak daha düşüktü. (p 
<0.001) (Table 1) ve son bir yıldaki düşme sayısıyla pozitif 
korelasyonu mevcuttu (r:-0.274, p:0.010). Ayrıca pasif 
kasılma durumundaki median Emean Gastrokinemius 
ölçümleri yaş,cinsiyet, diyabetes mellitus (DM)hikayesi ve 
vücut kitle indeksinden (VKİ) bağımsız olarak düşme ile 
ilişkiliydi (OR: 0.944; 95% CI: 0.907-0.983; p:0.005) (Tablo 
2).   

Sonuç: Bilgilerimiz doğrultusunda, bu çalışma kas gücü ve 
kütlesinde belirgin değişiklik olmaksızın, erken dönemde 
kas kalitesindeki azalma ile yaşlı bireylerdeki düşmenin 
ilişkisini ortaya koyan ilk çalışmadır. SWE kas kalitesini 
yansıtan kas sertliğini değerlendirmeyi sağlayan; non-
invaziv, güvenilir ve minimal operatör bağımlı bir yöntem 
olarak görülebilir. Daha geniş çaplı randomize kontrollü 
çalışmalar ile bulguların desteklenmesi gerekmektedir.  

Tablo 1. Düşen ve Düşmeyen hasta gruplarının 
demografik özelliklerinin, kapsamlı geriatrik 
değerlendirme parametrelerinin ve Sarkopeni 
parametrelerinin karşılaştırılması 

. 
Düşmeyen 

grup 
 N=72 (71.3%) 

Düşen grup 
 N=29 

(28.7%) 
p değeri 

Yaş, Medyan (IQR) 72.5 (69.0-
77.0) 

73 (68.0-
79.0) 0.724 

Kadın cinsiyet, n (%) 45 (62.5) 22 (75.9) 0.119 

DM, n (%) 27 (38.6) 19 (65.5) 0.014 

VKİ, Medyan (IQR) 29.7 (26.1-
32.2) 

31.2 (28.9-
32.8) 0.041 

El sıkma kuvveti, Medyan (IQR) 18.8 (16.0-
23.6) 

18.4 (14.1-
22.0) 0.457 

Gastrokinemius kas kalınlığı, 
Medyan (IQR) 

14.4 (13.3-
16.2) 

14.8 (12.3-
16.6) 0.779 

Time and go (TUG) , medyan 
(IQR) 
 

9.9 (8.0-12.8) 14.5 (10.0-
17.9) 0.022 

Pasif kasılma durumundaki 
Emean Gastrokinemius 
(kpa),Medyan (IQR) 

33.7 (23.8-
53.2) 

21.9 (16.0-
31.0) <0.0001 

Relaksasyaon durumundaki 
Emean Gastrokinemius 
(kpa),Medyan (IQR) 

14.0 (10.3-
18.2) 

11.1 (9.3-
16.4) 0.069 

Tablo 2. Düşme ilişkili bağımsız faktörlerin regresyon 
analizi 

. 
Odds 
Ratio 95% CI P value 

Yaş 0.973 0.887-
1,067 0.558 

Cinsiyet 1.620 
0.538-
4.890 0.391 

VKİ 1.081 0.969-
1.206 0.161 

Diyabetes Mellitus 2.237 0.819-
6.111 0.117 

Pasif kasılma durumundaki Emean 
Gastrokinemius 0.944 0.907-

0.983 0.005 

Anahtar Kelimeler: Kas kalitesi, Sarkopeni, Shear-wave 
Elastografi, Düşme 
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Background&Aims: It is known that components of 
sarcopenia (i.e., decreased muscle strength and mass) are 
related to falls in older adults. However, the possible 
effects of changes in muscle quality, which is another 
important component of sarcopenia, on falls in older 
individuals are unknown. This study aimed to evaluate the 
changes in muscle quality reflected by muscle stiffness 
defined via Shear-wave Elastography (SWE) and its 
association with falls in older adults. 

Methods: A total of 101 geriatric patients were included 
in the study. All participants underwent a comprehensive 
geriatric assessment (CGA). Anthropometric 
measurements, assessment of physical performance (4-m 
walking test, Timed-up and Go (TUG) test ), muscle 
strength (handgrip strength (HGS)), muscle mass (Gray-
scale muscle Ultrasonography (USG)), and muscle quality 
(SWE) were performed for all patients. In addition, the 
history of falls in the previous year was questioned and 
recorded.  

Results: The median (IQR) age of participants was 73 (69-
77) years, and 66.3% (n=67) were female. According to fall 
history, patients were divided into; non-fallers and fallers 
groups, and there were 72 (71.3%) and 29 (28.7%) 
patients in each group, respectively. The median value of 
SWE measurement of the Emean value of Gastrocnemius 
(GC) in passive stretching was significantly lower in the 
fallers group (p <0.001) (Table 1), and it is significantly 
correlated with the number of falls in the previous year 
(r:-0.274, p:0.010). Moreover, the Emean value of 
Gastrocnemius (GC) in passive stretching was significantly 
associated with falls independently of age, gender, 
diabetes mellitus, and BMI in regression analyses (OR: 
0.944; 95% CI: 0.907-0.983; p:0.005) (Table 2). 

Conclusion: To the best of our knowledge, this is the first 
study to reveal the relationship between fall incidence 
and a decrease in muscle quality without significant 
differences in muscle strength and mass. Shear-wave 
elastography may be seen as a non-invasive, reliable, and 
minimal operator-dependent method for evaluating 
muscle quality reflected by muscle stiffness. Further 
randomized controlled studies are needed to confirm 
these results.  

Table 1. Demographic characteristics and 
comprehensive geriatric assessments of participants 
according to fall. 

. 
Non-fallers 

N=72 
(71.3%) 

Fallers 
N=29 

(28.7%) 
P value 

Age, median (IQR) 72.5 (69.0-
77.0) 

73 (68.0-
79.0) 0.724 

Sex (female) , n (%) 45 (62.5) 22 (75.9) 0.199 

Diabetes Mellitus,n (%) 27 (38.6) 19 (65.5) 0.014 

BMI, median (IQR) 29.7 (26.1-
32.2) 

31.2 (28.9-
32.8) 0.041 

HGS, median (IQR) 18.8 (16.0-
23.6) 

18.4 (14.1-
22.0) 0.457 

Time and go (TUG) , median 
(IQR) 9.9 (8.0-12.8) 14.5 (10.0-

17.9) 0.022 

GC thickness, median (IQR) 14.4 (13.3-
16.2) 

14.8 (12.3-
16.6) 0.779 

Emean value of GC in passive 
stretching (kPa),  
median (IQR) 

33.7 (23.8-
53.2) 

21.9 (16.0-
31.0) <0.0001 

Emean value of RF in 
relaxation (kPa),  
median (IQR) 

14.0 (10.3-
18.2) 

11.1 (9.3-
16.4) 0.069 

 

Table 2. Logistic Regression Analyses of independent 
factors associated with falls. 

. Odds Ratio 95% CI P value 

Age 0.973 0.887-1,067 0.558 

Gender 1.620 0.538-4.890 0.391 

Body Mass Index 1.081 0.969-1.206 0.161 

 Diabetes Mellitus 2.237 0.819-6.111 0.117 

Emean value of GC in passive 
stretching 0.944 0.907-0.983 

0.005 
 

Keywords: Muscle Quality, Sarcopenia, Shear-wave 
Elastography, Falls 

 

Sarkopeni 
SS-100 
GERİATRİK KANSER HASTALARINDA GLIM-TANIMLI 
MALNÜTRİSYON TARAMASI İÇİN G8 ÖLÇEĞİ 

Veysel SUZAN1, Damla ÜNAL1, Emir ÇELİK2, Bahar 
BEKTAN KANAT1, Gülru ULUGERGER AVCI1, Tuğçe 
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DÖVENTAŞ1, Fuat Hulusi DEMİRELLİ4, Deniz Suna 
ERDİNÇLER1 
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3İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi, İstanbul, Türkiye 
4İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Medikal Onkoloji 
Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye 

Amaç: G8 Geriatrik Tarama Ölçeği, kapsamlı geriatrik 
değerlendirme ihtiyacını belirlemek için yaşlı kanser 
hastalarının genel sağlık durumlarının taranmasında 
kullanılmıştır. Bu çalışmamızda geriatrik kanser 
hastalarında Global Leadership Initiative on Malnutrition 
(GLIM) tanılı malnütrisyon taramasında G8 ölçeğinin 
kullanımını araştırmayı amaçladık. 

Yöntem: Kesitsel olarak, yeni malignite tanısı ile başvuran, 
Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status 
(ECOG-PS) skoru ≤1 olan ve çalışmaya katılmayı kabul 
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eden geriatrik hastalar dahil edildi. Malnütrisyon tanısı 
için GLIM kriterleri kullanıldı. G8 ölçeği, Mini Nutritional 
Assessment-Kısa Form (MNA-SF) ve Mini Nutritional 
Assessment (MNA) anketinin malnütrisyonun tanısal 
doğruluğundaki gücünü görmek için alıcı işletim 
karakteristik (ROC) eğrileri çizilmiştir. 

Bulgular: GLIM'e göre 138 hastanın 79'unda (%57) 
malnütrisyon vardı. Malnütrisyonlu hastalarda kas gücü 
ve kas kütlesi malnutrisyonlu olmayanlara göre anlamlı 
olarak daha düşüktü (sırasıyla p=0.022, p<0.001). MNA-
SF, MNA ve G8 ölçek puanları malnütrisyonu olan 
hastalarda malnütrisyonu olmayanlara göre anlamlı 
düşüktü (tümü p<0,001) ve malnütrisyon için ROC eğrisi 
analizinde eğri altında kalan alan sırasıyla (AUC) 0.859, 
0.804, 0.829 idi. MNA-SF için duyarlılık %69 ve özgüllük 
%89 iken, MNA için duyarlılık %71 ve özgüllük %80 idi. G8 
aracının cut-off değeri ≤12 olarak alındığında duyarlılık 
%85, özgüllük %66 idi. 

Sonuç: Bu çalışma, genel sağlık durumu taramasına ek 
olarak, G8 Geriatrik Tarama Ölçeği'nin geriatrik kanser 
hastalarında GLIM tanımlı malnütrisyonun taranmasında 
da etkili olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Malnütrisyon, GLIM, G8, MNA, MNA-
SF 
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THE G8 TOOL FOR SCREENING GLIM-DEFINED 
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Aim: The G8 Geriatric Screening Tool has been used in 
screening general health status of older cancer patients 
for identifying need of comprehensive geriatric 
evaluation. In our study, we investigated the usability of 
the G8 tool in screening of the Global Leadership Initiative 
on Malnutrition (GLIM)-defined malnutrition in geriatric 
patients with malignancy. 

Method: Cross-sectionally, geriatric patients who 
presented with newly diagnosed malignancy, had an 
Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status 
(ECOG-PS) score of ≤1 and accepted to participate in the 
study were included. The GLIM criteria were used for the 
diagnosis of malnutrition. Receiver operating 
characteristic (ROC) curves were drawn to see the power 
of the G8 tool, the Mini Nutritional Assessment-Short 
Form (MNA-SF) and the Mini Nutritional Assessment 

(MNA) questionnaire in the diagnostic accuracy of 
malnutrition. 

Results: According to the GLIM, 79 (57%) of 138 patients 
had malnutrition. Muscle strength and muscle mass were 
significantly lower in patients with malnutrition than in 
those without malnutrition (p=0.022, p<0.001, 
respectively). Scores of the MNA-SF, the MNA and the G8 
tool were significantly lower in patients with malnutrition 
than in patients without malnutrition (all p<0.001) and 
area under the curve (AUC) in the ROC curve analysis for 
malnutrition was 0.859, 0.804 and 0.829, respectively. 
While for MNA-SF the sensitivity was 69% and the 
specificity was 89%, for MNA the sensitivity was 71% and 
the specificity was 80%. When the cut-off value of the G8 
tool was taken as ≤12, the sensitivity was 85% and the 
specificity was 66%. 

Conclusion: In addition to the general health status 
screening, this study demonstrates that the G8 Geriatric 
Screening Tool is also effective in screening GLIM-defined 
malnutrition in geriatric cancer patients. 

Keywords: Malnutrition, GLIM, G8, MNA, MNA-SF 
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GERİATRİK HASTALARDA PRİMER SARKOPENİ VE 
YORGUNLUK 
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İstanbul, Türkiye 

Amaç: Primer sarkopenisi olan geriatrik hastalarda 
yorgunluk sıklığını araştırmayı ve yorgunluk ile depresyon 
ve uyku gibi semptomlar arasındaki ilişkiyi 
değerlendirmeyi amaçladık. 

Yöntem: Bu çalışma prospektif olarak Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi, geriatri polikliniğinde yapıldı. Sarkopeni 
tanısında EWGSOP2 kriterleri dikkate alındı. Hastaların 
demografik verileri, eşlik eden kronik hastalıkları, 
kapsamlı geriatrik değerlendirmeleri ve laboratuvar 
değerleri kaydedildi. Tüm katılımcılara yorgunluk ve ilişkili 
semptomları değerlendiren ölçekler uygulandı [Yorgunluk 
Değerlendirme Ölçeği (YDÖ), Yorgunluk Şiddet Ölçeği 
(YŞÖ) ve Yorgunluk Etki Ölçeği (YEÖ)], depresyon 
[Geriatrik Depresyon Ölçeği (GDÖ)] ve uyku [Epworth 
Uykululuk Ölçeği (EUÖ)]. 

Bulgular: 51 primer sarkopeni hastasının (38 kadın) yaş 
ortalaması 75.37±7.18; 51 kontrol hastasının (37 kadın) 
yaş ortalaması 73.58±5.82 idi. Cinsiyet ve yaş açısından iki 
grup arasında anlamlı fark yoktu (p=0,822, p=0,171). YDÖ, 
YŞÖ, YEÖ total, YEÖ bilişsel, YEÖ fiziksel, YEÖ sosyal anket 
skorları sarkopenik grupta anlamlı olarak daha yüksekti 
(tümü p<0,001). GDÖ skoru sarkopenik grupta istatistiksel 
olarak daha yüksekti ancak EUÖ skoru açısından iki grup 
arasında anlamlı fark yoktu (p=0.014, p=0.072). Primer 
sarkopeni ile YEÖ total arasında anlamlı ve güçlü bir 
korelasyon (p<0,001, r=0,672); YŞÖ ile arasında anlamlı ve 
orta derecede korelasyon (p<0,001, r=0,460); YDÖ ile 
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arasında anlamlı ve zayıf derecede korelasyon (p<0,001, 
r=0,386) vardı. 

Sonuç: Primer sarkopenide fiziksel yorgunluğun yanında 
mental ve sosyal yorgunluk da vardır. Bu nedenle geriatrik 
hastalarda sarkopeninin önlenmesi ve tedavisi önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Sarkopeni, Yorgunluk, Depresyon, 
Uyku hali 
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Purpose: We aimed to investigate the frequency of 
fatigue in geriatric patients with primary sarcopenia and 
to evaluate the relationship between fatigue and 
symptoms such as depression and sleepiness. 

Method: This study was conducted prospectively in the 
geriatrics outpatient clinic Cerrahpaşa Medical Faculty. 
EWGSOP2 criteria were considered for the diagnosis of 
sarcopenia. Demographic data, accompanying chronic 
diseases, comprehensive geriatric assessments and 
laboratory values of the patients were noted. Scales 
assessing fatigue and associated symptoms were 
administered to all participants. [Fatigue Assessment 
Scale (FAS), Fatigue Severity Scale (FSS) and Fatigue 
Impact Scale (FIS)], depression [Geriatric Depression Scale 
(GDS)], and sleep [Epworth Sleepiness Scale (ESS)]. 

Results: The mean age of 51 primary sarcopenia (38 
female) patients was 75.37±7.18 and the mean age of 51 
control (37 Female) patients was 73.58±5.82. There was 
no significant difference between the two groups in terms 
of gender and age (p=0.822, p=0.171). FAS, FSS, FIS total, 
FIS cognitive, FIS physical, FIS social questionnaire scores 
were significantly higher in the sarcopenic group (all 
p<0.001). GDS score was statistically higher in the 
sarcopenic group, however there was no significant 
difference in ESS score between the two groups (p=0.014, 
p=0.072). There was a significant strong correlation 
between primary sarcopenia and FIS total (p<0.001, 
r=0.672); a moderately significant correlation with FSS 
(p<0.001, r=0.460) and a significantly weak correlation 
with FAS (p<0.001, r=0.386). 

Conclusion: In primary sarcopenia, there is mental and 
social fatigue as well as physical fatigue. Therefore, 
prevention and treatment of sarcopenia in geriatric 
patients is important 

Keywords: Sarcopenia, Fatique, Depression, Sleepiness 
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SARKOPENİK OBEZİTENİN FONKSİYONELLİK İLE İLİŞKİSİ 
İÇİN İDEAL OBEZİTE TANIMININ ARAŞTIRILMASI 

Nezahat Müge ÇATIKKAŞ, Gülçin ÖZALP, Cihan KILIÇ, 
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1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları 
Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı, İSTANBUL, Türkiye 

Giriş: Hem sarkopenik obezite (SO)’nin obezite bileşeninin 
tanımı hem de SO ile fonksiyonellik arasındaki ilişki 
bakımından literatürde bir boşluk bulunmaktadır. 
Sarkopenik obezitenin fonksiyonellik ile ilişkisi için ideal 
obezite tanımını araştırmayı amaçladık. 

Materyal-Metod: Bu retrospektif kesitsel çalışmaya 2013-
2021 yılları arasında, toplumda yaşayan >60 yaş bireyleri 
dahil ettik. Yaş, cinsiyet, hastalık ile ilaç sayısını kaydettik 
ve beslenme durumunu mini nütrisyonel değerlendirme-
kısa form ile değerlendirdik. El kavrama kuvvetini Jamar 
dinamometresi ile ölçtük ve sarkopeni bileşenini düşük 
kas kuvveti (muhtemel sarkopeni) olarak tanımladık. 
Obezite üç farklı yöntemle belirlendi: vücut kitle indeksi 
(VKİ), biyoimpedans analizi ile tahmin edilen yağ yüzdesi 
ve bel çevresi. Fonksiyonellik, Katz günlük yaşam 
aktiviteleri (GYA) ve Lawton Brody aletli GYA (AGYA) 
ölçekleri ile değerlendirildi. SO ile fonksiyonellik 
arasındaki ilişkiyi belirlemek için yaş, cinsiyet ve beslenme 
durumuna göre düzeltilmiş çok değişkenli analizler 
uyguladık. 

Bulgular: 1390 katılımcı [ortalama yaş:73,7±6,8 (aralık:60-
98), %68,8 kadın] dahil ettik. VKİ, yağ yüzdesi ve bel 
çevresi yöntemlerine göre SO (muhtemel) prevalansları 
sırasıyla %12,4, %11,7 ve %19 idi. Tüm muhtemel SO 
tanımları için, bozulmuş GYA "tek başına sarkopenik" ve 
"muhtemel SO" fenotiplerinde, referans standart olan 
"non-sarkopenik non-obez" fenotipe kıyasla daha 
yaygındı (tümü için p<0,01). Bozulmuş AGYA “non-
sarkopenik non-obez” ve “tek başına obez” fenotipleriyle 
karşılaştırıldığında “tek başına sarkopenik” ve “muhtemel 
SO” fenotiplerinde daha yaygındı (tümü için p<0,001) 
“Muhtemel SO” fenotipi bozulmuş GYA ve AGYA ile 
bağımsız olarak ilişkiliydi ve çok değişkenli analizlerde 
"non-sarkopenik non-obez" fenotip ile karşılaştırıldığında, 
VKİ, yağ yüzdesi ve bel çevresi yöntemlerine göre sırasıyla 
bozulmuş GYA için 2,9, 2,2 ve 2,8 ve bozulmuş AGYA için 
4,6, 3,3 ve 3,8 kat en yüksek risk oranına sahipti. 

Sonuç: Çalışmamızda, yaşlı bireylerde sarkopeni varlığının 
obezitenin fonksiyonellik üzerine olan yararlı etkilerini 
yok ettiği gösterilmiştir. Bu çalışma, obezite 
değerlendirilirken sarkopeninin aranması gereken önemli 
bir bileşen ve belirleyici olması gerektiğini belirtmiştir. 
Ayrıca, SO’nun obezite bileşeni için yağ yüzdesi 
yönteminden daha pratik olan VKİ ve bel çevresi 
yöntemlerinin SO'nun fonksiyonellik ile ilişkisini 
değerlendirirken öne çıktığı gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: fonksiyonellik, obezite, ilişki, 
sarkopenik obezite 
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EXPLORING THE IDEAL OBESITY DEFINITION IN THE 
CONTEXT OF SARCOPENIC OBESITY FOR ITS 
RELATIONSHIP WITH FUNCTIONAL MEASURES 

Nezahat Muge CATIKKAS, Gulcin OZALP, Cihan KILIC, 
Mehmet Akif KARAN, Gulistan BAHAT 

Istanbul University, Istanbul Medical School, Department 
of Internal Medicine, Division of Geriatrics 

Introduction: There is a gap in the literature both in 
terms of the definition of the obesity component of 
sarcopenic obesity (SO) and the relationship between SO 
and functionality. We aimed to explore the ideal obesity 
definition in the context of SO for its relationship with 
functional measures. 

Methods: We included community-dwelling adults aged 
>60 between 2013-2021 in this retrospective cross-
sectional study. We recorded age, sex, number of 
diseases & medications, and assessed nutritional status 
by mini-nutritional assessment-short form. We measured 
handgrip strength by Jamar dynamometer and defined 
the sarcopenia component as low muscle strength 
(probable sarcopenia). Obesity was determined with 
three different body mass index (BMI), fat percentage 
estimated by bioimpedance analysis, and waist 
circumference. Functionality was assessed with Katz’s 
activities of daily living (ADL) and Lawton Brody’s 
instrumental ADL (IADL) scales. We performed 
multivariate analyses adjusted for age, sex, and 
nutritional status to determine the association between 
SO and the function of the measures. 

Results: We included 1390 participants [mean 
age:73.7±6.8 (range:60–98 years), 68.8% female]. The 
prevalences of SO (probable) were 12.4%, 11.7%, and 
19%, by BMI, fat percentage, and waist circumference 
methods, respectively. For all probable SO definitions, 
impaired ADL was more prevalent in the “sarcopenic 
alone” and “probable SO” phenotypes compared to the 
reference standard “non-sarcopenic non-obese" 
phenotype (p<0.01, for all). Impaired IADL was common 
in the “sarcopenic alone” and “probable SO” phenotypes 
compared to “non-sarcopenic non-obese" and “obese 
alone" phenotypes (p<0.001, for all). "Probable SO" 
phenotype was independently associated with impaired 
ADL and IADL and had the highest odds ratio of 2.9, 2.2, 
and 2.8 for impaired ADL and 4.6, 3.3, and 3.8 for 
impaired IADL by BMI, fat percentage, and waist 
circumference methods, respectively when compared to 
"non-sarcopenic non-obese" phenotype in multivariate 
analyses. 

Conclusions: Our study showed that sarcopenia 
demolished the beneficial functional associations of 
obesity in older adults. This study suggests that while 
considering obesity, sarcopenia should be a major 
component and determinant to be looked for. In addition, 
BMI and waist circumference methods which are much 
practical than the fat percentage method, came front 
while assessing the obesity component of SO in terms of 
its associations with functional measures. 

Keywords: functionality, obesity, relationship, 
sarcopenic obesity 
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Giriş: Yaşlanma, kas kütlesi kaybı ve vücut yağ artışı gibi 
vücut kompozisyonu değişikliklerine neden olur ve 
bunların tümü olumsuz sağlık sonuçlarıyla güçlü bir 
şekilde ilişkilidir. Bu çalışmada, yaşlı bireylerdeki farklı 
vücut fenotipleri ile zayıf fiziksel performans arasındaki 
ilişkiyi incelemeyi amaçladık. 

Materyal-Metod: 2019-2021 yılları arasında toplumda 
yaşayan yaşlı bireyler arasında geriye dönük, kesitsel bir 
çalışma gerçekleştirdik. Yaş, cinsiyet, hastalık ve ilaç 
sayısını kaydettik. Kırılganlık durumunu FRAIL ölçeği ile ve 
fiziksel performans durumunu 4 metre olağan yürüme hızı 
(OYH) ve kısa fiziksel performans bataryası (SPPB) testleri 
ile değerlendirdik. Kas kuvvetini el dinamometresi ile 
ölçtük ve düşük kas kuvveti varlığını muhtemel sarkopeni 
olarak tanımladık. Obezite ve muhtemel sarkopenik 
obezitenin (SO) obezite bileşenini yağ yüzdesi yöntemi ile 
belirledik. Zayıf fiziksel performans ile ilişkili faktörleri tek 
ve çok değişkenli analizlerle inceledik. 

Bulgular: 370 katılımcıyı dahil ettik [ortalama yaş:74±6,6 
(aralık:61-92 yıl), %69,7 kadın]. “Sarkopenik olmayan obez 
olmayan” katılımcılar çalışma popülasyonunun %48,1'ini 
oluştururken, “SO” en az görülen fenotipti (%2,4). Hem 
yavaş OYH hem de düşük SPPB, “sarkopenik olmayan obez 
olmayan” ve “yalnız obez” fenotiplere kıyasla “yalnız 
sarkopenik” grupta daha yaygındı (tümü için p<0,001). 
Düşük SPPB, ayrıca “yalnız obez” fenotipi ile 
karşılaştırıldığında “SO” fenotipinde de yaygındı 
(p<0,001). "Yalnız sarkopenik" ve "SO" fenotipleri, yaş, 
cinsiyet, hastalık sayısı ve kırılganlık durumu için 
ayarlanmış çok değişkenli analizlerde "sarkopenik 
olmayan obez olmayan" fenotip ile karşılaştırıldığında 
sırasıyla yavaş OYH ve düşük SPPB ile bağımsız olarak 
ilişkiliydi. 

Sonuç: Bulgularımız, yaşlı bireylerde zayıf fiziksel 
performansın “yalnızca sarkopenik” ve “SO” fenotipleriyle 
olan ilişkilerinin benzer olmadığını göstermektedir. 
Sarkopenik obezitenin obezite bileşeni, denge ve 
sandalyeye otur-kalk işlevlerini sarkopeni bileşeninden 
daha fazla etkileyebilir. Bununla birlikte, hangi vücut 
fenotipinin zayıf fiziksel performans ile daha çok ilişkili 
olduğunu araştırmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç 
vardır. 

Anahtar Kelimeler: ilişki, vücut fenotipleri, yaşlı bireyler, 
fiziksel performans 
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OP-103 
THE ASSOCIATION BETWEEN DIFFERENT BODY 
PHENOTYPES AND POOR PHYSICAL PERFORMANCE IN 
OLDER ADULTS 

Nezahat Muge Catikkas, Zeynep Fetullahoglu 

Istanbul University, Istanbul Medical School, Department 
of Internal Medicine, Division of Geriatrics, Istanbul, 
Türkiye 

Introduction: Aging causes body composition alterations 
such as muscle mass loss and body fat gain, all of which 
are strongly associated with adverse health outcomes. In 
this study, we aimed to investigate the association 
between different body phenotypes and poor physical 
performance in older adults. 

Methods: We conducted a retrospective, cross-sectional 
study among community-dwelling older adults between 
2019-2021. We recorded age, sex, number of diseases, 
and medications. We assessed the frailty status by FRAIL 
scale, and the physical performance status by 4-m usual 
gait speed (UGS) and short physical performance battery 
(SPPB) tests. We measured muscle strength by hand-
dynamometer and defined low muscle strength as 
probable sarcopenia. We determined obesity and the 
component of obesity of probable sarcopenic obesity (SO) 
with the fat percentage method. We examined the 
associates of poor physical performance with univariate 
and multivariate analyses. 

Results: We enrolled 370 participants [mean age:74±6.6 
(range:61–92 years), 69.7% female]. While “non-
sarcopenic non-obese” participants constituted 48.1% of 
the study population, “SO” was the least common 
phenotype (2.4%). Both slow UGS and low SPPB were 
more prevalent in the “sarcopenic alone” group 
compared to “non-sarcopenic non-obese" and “obese 
alone” phenotypes (p<0.001, for all). Low SPPB was also 
common in the “SO” group compared to “obese alone" 
phenotype (p<0.001). "Sarcopenic alone" and “SO” 
phenotypes were independently associated with slow 
UGS and low SPPB, respectively when compared to the 
"non-sarcopenic non-obese" phenotype in multivariate 
analyses adjusted for age, sex, number of diseases, and 
frailty status. 

Conclusions: Our findings suggest that associations of 
poor physical performance with “sarcopenic alone” and 
“SO” phenotypes are not similar in older adults. The 
obesity component of SO may affect balance and chair-
sit-to-stand functions more than sarcopenia component. 
However, further studies are needed to explore which 
body phenotype is more associated with poor physical 
performance status. 

Keywords: association, body phenotypes, older adults, 
physical performance 

 

 

 

 

 

Sarkopeni 
SS-104 
SARKOPENİ İÇİN YENİ BİR İNDEKS: PSOAS KAS 
ALANININ VERTEBRA ALANINA ORANI, YOĞUN BAKIM 
ÜNİTESİ HASTALARINDA MORTALİTEYİ ÖNGÖRÜR 
Savaş ÖZTÜRK1, Cansu BELGE BERBEROĞLU2, Melike 
DOĞRUEL YILMAZ3, Öznur ŞEN 4, Mazhar YALÇIN2, Sinan 
UZMAN4, Yıldıray SAVAŞ2, Mehmet TOPTAŞ2, Turkan 
EKİZCELİ5, Zeynep FETULLAHOĞLU6, Şenay GÜNAYDIN6, 
Gülistan BAHAT ÖZTÜRK6 

1İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul, 
Türkiye 
2Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü, 
İstanbul, Türkiye 

3Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları 
Kliniği, İstanbul, Türkiye 
4Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve 
Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye 

5Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü, 
istanbul, Türkiye 
6İstanbul Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı, İstanbul, 
Türkiye 

Giriş: Psoas kasının bilgisayarlı tomografi (BT) tabanlı 
ölçümünün, prediktif veriler elde etmede bir belirteç 
olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada yoğun bakım 
ünitesindeki hastalarda psoas kas alanı ile mortalite 
arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık. Ayrıca ortalama 
psoas kas alanı/vertebra alanının (Pa/Va) yararlı bir 
belirteç olabileceğini araştırdık. 

Materyal-Metod: Mayıs 2012 ile 2018 arasında tek bir 
merkezde retrospektif bir kohort çalışması yaptık. BT 
kullanarak psoas kası ve L3 vertebra alanlarını hesapladık. 
Sağ kalım verileri telefon görüşmeleri yoluyla belirlendi. 
Ortalama psoas kas alanı ve ortalama Pa/Va'nın yoğun 
bakım ünitesi veya genel mortalite ile ilişkili olup 
olmadığını belgelemek için tek değişkenli ve çok 
değişkenli Cox sağ kalım analizleri gerçekleştirdik. 

Bulgular: Bu çalışmada 370 katılımcı vardı (ortalama yaş: 
61.1±18.1 yıl, %33.8: kadın). Hastaların %24,6'sı yoğun 
bakımda kalış sırasında öldü. Yoğun bakımda veya taburcu 
olduktan sonra ölen hastalarda ortalama psoas kas alanı 
ve Pa/Va daha düşüktü [sırasıyla (p=0.003 ve <0.001) ve 
(p=0.005 ve p<0.001)]. Cox sağ kalım analizi, en düşük 
Pa/VA tertil olan alt grupla karşılaştırıldığında, yoğun 
bakım içi mortalite riskinin ikinci tertilde [Hazard oranı 
(HR)=0.438, %95 güven aralığı (CI)=0.248-0.774 , p=0.005] 
ve en yüksek tertilde (HR=0.526, %95 GA= 0.294-0.941, 
p=0.030) anlamlı olarak daha düşük olduğunu ortaya 
koydu. Bu sonuçlar taburculuk sonrası mortalite için 
benzerdi [sırasıyla (HR=0.543, %95 GA= 0.386-0.765, 
p<0.001) ve (HR=0.574, %95 GA= 0.392-0.839, p=0.030)]. 

Sonuç: Yoğun bakım hastalarında, daha yüksek ortalama 
Pa/Va, yoğun bakım ünitesinde ve taburcu olduktan sonra 
daha yüksek sağkalım ile ilişkilendirildi. Sonuçlarımız, 
mortalite risk sınıflandırması için yararlı bir belirteç 
olabileceğini düşündürmektedir. 
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Anahtar Kelimeler: psaos kası, sarkopeni, yoğun bakım 
ünitesi, mortalite, L3 vertebra 

 

OP-104 
A NOVEL INDEX FOR SARCOPENIA: PSOAS MUSCLE 
AREA TO VERTEBRA AREA RATIO PREDICTS MORTALITY 
IN INTENSIVE CARE UNIT PATIENTS 

Savas Ozturk1, Cansu Belge Berberoglu2, Melike Dogruel 
Yilmaz3, Oznur Sen4, Mazhar Yalcin2, Sinan Uzman4, 
Yildiray Savas2, Mehmet Toptas4, Turkan Ikizceli2, Zeynep 
Fetullahoglu5, Senay Gunaydin5, Gulistan Bahat5 

1Istanbul University Istanbul Medical School, Division of 
Nephrology 
2Haseki Training and Research Hospital Department of 
Radiology 

3Haseki Training and Research Hospital Department of 
Internal Medicine 
4Haseki Training and Research Hospital Department of 
Anesthesiology and Reanimation 

5Istanbul University Istanbul Medical School, Division of 
Geriatrics 

Background: Computed tomography (CT)-based 
measurement of the psoas muscle has been reported to 
be a simple marker to predictive outcomes. We aimed to 
investigate the association between the psoas muscle 
area and mortality among patients in the intensive care 
unit (ICU). Also, we examined, mean psoas muscle 
area/vertebra area (Pa/Va), could be a useful marker.  

Materials and Methods: We conducted a retrospective 
cohort study in a single center, between May 2012 and 
2018. We calculated the psoas muscle and the L3 vertebra 
areas using CT. Survival data were determined through 
telephone interviews. We performed univariate and 
multivariate Cox survival analyses to document whether 
mean psoas muscle area and mean Pa/Va were related to 
in-ICU or overall mortality.  

Results: There were 370 participants (mean age: 
61.1±18.1 years, 33.8%: female). 24.6% of the patients 
died during ICU stay. In patients who died in-ICU or after-
discharge, the mean psoas muscle area and Pa/Va were 
lower [(p=0.003 and <0.001) and (p=0.005 and p<0.001), 
respectively]. Cox survival analysis revealed that, when 
compared to the subgroup with lowest Pa/VA tertile, in-
ICU mortality risk was significantly lower in the second 
tertile [Hazard ratio (HR)=0.438, 95% confidence interval 
(CI)=0.248-0.774, p=0.005] and highest tertile (HR=0.526, 
95% CI= 0.294-0.941, p=0.030). The results were similar 
for after-discharge mortality [(HR=0.543, 95% CI= 0.386-
0.765, p<0.001) and (HR=0.574, 95% CI= 0.392-0.839, 
p=0.030), respectively]. 

Conclusion: In ICU patients, higher mean Pa/Va was 
associated with higher survival in the ICU and after-
discharge. Our results suggest that it can be a useful 
marker for mortality risk stratification. 

Keywords: psoas muscle, sarcopenia, intensive care unit, 
mortality, L3 vertebra 

Alzheimer Hastalığı (Biyobelirteç ve Yeni Gelişmeler ve Tedavi) 
SS-105 
TÜRKİYE'DE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞUNDA 
HAFİF KOGNİTİF BOZUKLUĞUN PREVELANSI VE RİSK 
FAKTÖRLERİ 
Betül Gülsüm YAVUZ VEİZİ, Candeniz AVCI, Hatice Tuğba 
YAZIR, Mehmet İlkin NAHARCI 

SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, 
Türkiye 

Giriş: Hafif kognitif bozulukluk, sağlıklı bilişsel durum ile 
demans arasındaki bir geçiş sürecidir. Toplumumuzda 
yaşlı yetişkinlerde görülen HKB prevalansı hakkında sınırlı 
bilgi bulunmaktadır. Bu çalışma, Türkiye’ de HKB 
prevalansını ve risk faktörlerini belirlemeyi amaçlamıştır. 

Materyal-Metod: Üçüncü basamak geriatri kliniğine 
başvuran, toplumda yaşayan yaşlıların dahil edildiği 
kesitsel bir çalışmadır. Demografik bilgiler ve klinik 
değişkenler kayıt edilmiştir. Olguların bilişsel alanlardaki 
durumlarını değerlendirmek için nöropsikolojik test 
bataryası kullanılmıştır. Yapılan beş bilişsel değerlendirme 
testinden bir veya daha fazlasında 1.5 standart sapmanın 
altında kalan katılımcılar HKB olarak kabul edilmiştir. 
Olgular, tek alanlı HKB ve çok alanlı HKB olarak 
sınıflandırılmıştır. Tek değişkenli ve çok değişkenli lojistik 
regresyon analizleri kullanılarak risk faktörleri 
belirlenmiştir. 

Bulgular: Çalışmaya 259 katılımcı dahil edilmiştir. 
Ortalama yaş 74.0 yıl (SD, 7.1), %54’ ü kadın ve %48.3’ ü 
düşük eğitim düzeyine sahiptir ( ≤5 yıl). HKB’ nin genel 
prevalansı %52.1, tek alanlı HKB için %27.8 ve çok alanlı 
HKB için %24.3 bulunmuştur. HKB prevalansı yaşla birlikte 
artmış olup, 64-74 yaş arası %16.4, 75-84 yaş arası %32.0 
ve 85 yaş ve üzeri % 40.9 tespit edilmiştir. İleri yaş ve 
düşük eğitim düzeyi, hem tek alanlı HKB (OR=1.07; CI: 
1.02-1.13; p=0.003 ve OR=3.18; CI:1.7-6.1; p<0.001) hem 
de çok alanlı HKB için risk faktörü olarak bulunmuştur 
(OR=1.1; CI:1.1-1.2; p<0.001 ve düzeltilmiş OR=11.9; 
CI:5.1-27.8; p<0.001). 

Sonuç: HKB, özellikle ileri yaş ve eğitim düzeyi düşük olan 
yaşlı Türklerde sık görülen bir kognitif bozukluktur. 
HKB’un demansa ilerleme riski göz önüne alındığında 
normal bilişsel drumundan HKB’a geçişini engelleyecek 
stratejiler geliştirilmesi gerekmektedir 

Anahtar Kelimeler: Hafif kognitif bozukluk, Demans, 
Yaşlanan toplum 

 

OP-105 
PREVALENCE AND RISK FACTORS OF MILD COGNITIVE 
IMPAIRMENT IN A TERTIARY CARE SETTING IN TURKIYE 

Betül Gülsüm Yavuz Veizi, Candeniz AVCI, Hatice Tuğba 
YAZIR, Mehmet İlkin NAHARCI 

Gulhane Faculty of Medicine & Gulhane Training and 
Research Hospital University of Health Sciences, Division 
of Geriatrics 

Introduction: Mild cognitive impairment (MCI) is an 
intermediate stage between healthy cognition and 
dementia, particularly Alzheimer's disease. There is 



 

 
 189 14-18 Eylül 2022, İzmir 

limited information on the prevalence of MCI among 
older Turkish adults. This study aimed to determine the 
prevalence and risk factors of MCI in Türkiye. 

Material-Methods: A cross-sectional study was 
conducted with community-dwelling older people who 
were admitted to a tertiary geriatric outpatient clinic. 
Information on demographics and clinical variables was 
obtained. We used a neuropsychological battery to assess 
the cognitive domains in each subject. Participants who 
fell below 1.5 standard deviations on one or more of the 
five cognitive tests were considered MCI and were 
classified as single-domain MCI and multiple-domain MCI. 
Risk factors were determined using univariate and 
multivariate logistic regression analyses. 

Results: A total of 259 participants were enrolled in this 
study. The mean age was 74.0 years (SD, 7.1), 54% were 
women, and 48.3% had a low level of education (≤ 5 
years). The overall prevalence of MCI was 52.1%, with 
27.8% for single-domain MCI and 24.3% for multiple-
domain MCI. The prevalence of MCI increased with age: 
16.4% aged 65-74 years, 32.0% aged 75-84 years, and 
40.9% ≥ 85 years. Advanced age and low educational level 
were risk factors for both single-domain MCI (OR=1.07; CI: 
1.02-1.13; p=0.003 and OR=3.18; CI:1.7-6.1; p<0.001) and 
multiple-domain MCI (OR=1.1; CI:1.1-1.2; p<0.001 and 
adjusted OR=11.9; CI:5.1-27.8; p<0.001). 

Conclusion: MCI is a common disorder in older Turkish 
individuals, especially in those with advanced age and low 
educational level. 

Keywords: Mild cognitive impairment, dementia, older 
adult 

 

Sarkopeni 
SS-106 
DEMANSI OLAN VE OLMAYAN YAŞLI ERİŞKİNLERDE 
SARKOPENİ TEŞHİSİ İÇİN ULTRASONOGRAFİK/BÖLGESEL 
KAS ÖLÇÜMLERİ 

Zekeriya ÜLGER1, Gözde ŞENGÜL AYÇİÇEK1, Özgür 
KARA2, Murat KARA3 
1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 
Geriatri BD, Kırıkkale, Türkiye 

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Abdurrahman Yurtaslan 
Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Kliniği, 
Ankara, Türkiye 
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon ABD, Ankara, Türkiye 

Amaç: Sarkopeni ve demans, yaşlı yetişkinler arasında 
sıklığı giderek artan, kas ve beyin atrofisinin birlikte 
olabileceğine dair kanıtları güçlendiren geriatrik 
sendromlardır. Çalışmamız da demansı olan ve olmayan 
yaşlı erişkinlerde ultrason (US) kullanarak yaşa bağlı kas 
kütlesi kaybını ve biyoelektrik empedans analizi (BIA) ile 
iskelet kası kitle indeksini (SMI) karşılaştırmayı amaçladık. 

Methot: Çalışmaya 65 yaş ve üzeri toplam 221 yaşlı 
yetişkin dahil edildi. Sarkopeni tanısı, düşük kas kütlesi 
(SMI'ye göre [(kadınlar için <7,4 kg/m2, erkekler için <9,2 
kg/m2) veya sonografik gastroknemius (GC) kas kalınlığına 

(<13 mm) göre)] ile düşük kavrama gücü (kadınlar için <19 
kg, erkekler için <32 kg) kombine edildiğinde konuldu. 
Demans tanısı,DSM-V kriterlerine göre konuldu. Kas gücü 
el dinamometresi ile ölçüldü ve fiziksel performans 4 
metrelik normal yürüme hızı ile değerlendirildi. 

Bulgular: Fonksiyonel parametrelerle (yani kavrama 
kuvveti ve yürüme hızı değerleri) GC kas kalınlığı ve SMI 
arasında benzer/orta düzeyde korelasyon katsayıları vardı 
(tümü p<0.01). Katılımcıların 46'sında (%20,8) demans, 
21'inde (%45,7) GC kalınlığına göre sarkopeni saptandı 
(p<0,001). Demans hastalarında yaş daha büyüktü ancak 
ağırlık, vücut kitle indeksi ve sarkopeni ile ilgili tüm 
parametreler olmayanlara göre daha düşüktü (tümü 
p<0.01). Klinik değişkenler ikili lojistik regresyon 
analizlerine alındığında, yaş [OR=1.095 (%95CI:1.028-
1.167)], ağırlık [OR=0.918 (%95CI:0.887-0.950)] ve 
demans varlığı [OR=5.109 (%95CI: 2.002-13.033)] 
bağımsız olarak GC kas kalınlığı ile teşhis edilen sarkopeni 
ile ilişkiliydi (tümü p<0.05). 

Sonuç: Bu çalışma, sarkopeninin demansı olan yaşlı 
erişkinlerde (%45,7) demansı olmayanlara (%11,4) göre 
oldukça yaygın olduğunu göstermiştir. Farklı faktörlerin 
yanı sıra, artan yaş, düşük vücut ağırlığı ve demans varlığı 
(yaklaşık 5 kat), yaşlı erişkinlerde GC kas kalınlığı ile teşhis 
edilen (ancak SMI tarafından teşhis edilmeyen) sarkopeni 
riskini bağımsız olarak arttırmıştır. Böylece polikliniklerde 
US kullanarak demans hastalarında (bölgesel) kas kütlesi 
kaybını kolay ve başarılı bir şekilde değerlendirebiliriz. 

 
OP-106 
ULTRASONOGRAPHIC/REGIONAL MUSCLE 
MEASUREMENTS FOR DIAGNOSING SARCOPENIA IN 
OLDER ADULTS WITH AND WITHOUT DEMENTIA 

Zekeriya ÜLGER1, Gözde ŞENGÜL AYÇİÇEK1, Özgür 
KARA2, Murat KARA3 
1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 
Geriatri BD, Kırıkkale, Türkiye 

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Abdurrahman Yurtaslan 
Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Kliniği, 
Ankara, Türkiye 

3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon ABD, Ankara, Türkiye 

Background: Sarcopenia and dementia are growing 
concerns among older adults that muscle and brain 
atrophy may co-occur. We aimed to compare age-related 
loss of muscle mass by using ultrasound (US), and skeletal 
muscle mass index (SMI) by bioelectrical impedance 
analysis (BIA) in older adults with and without dementia.  

Methods: A total of 221 older adults aged ≥65 years were 
included in the study. The diagnosis of sarcopenia was 
established if low muscle mass (according to either SMI 
[(<7.4 kg/m2 for females, <9.2 kg/m2 for males) or 
sonographic gastrocnemius (GC) muscle thickness (<13 
mm)] was combined with low grip strength (<19 kg for 
females, <32 kg for males). The diagnosis of dementia was 
based on the original National Institute of Aging and 
Alzheimer’s Association criteria for Alzheimer’s disease 
and the major neurocognitive disorder definition on the 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-V. 



 

 
 190 14-18 Eylül 2022, İzmir 

Muscle strength was measured by hand dynamometer 
and physical performance was assessed by 4-meter usual 
gait speed.  

Results: There were similar/moderate correlation 
coefficients between GC muscle thickness and SMI with 
functional parameters (i.e. grip strength and gait speed 
values) (all p<0.01). Among the participants, 46 patients 
(20.8%) had dementia, and 21 (45.7%) of them had 
sarcopenia diagnosed by GC thickness (p<0.001). Age was 
older but weight, body mass index and all sarcopenia-
related parameters were lower in dementia patients than 
without (all p<0.01). When clinical variables were taken 
into binary logistic regression analyses, age [OR=1.095 
(95%CI:1.028-1.167)], weight [OR=0.918 (95%CI:0.887-
0.950)] and presence of dementia [OR=5.109 (95%CI: 
2.002-13.033)] were independently associated with 
sarcopenia diagnosed with GC muscle thickness (all 
p<0.05). 

Conclusion: This study showed that sarcopenia is highly 
prevalent in older adults with dementia (45.7%) than 
without dementia (11.4%). Of note, amongst different 
factors, increased age, having low body weight, and 
presence of dementia (about 5 times) independently 
increased the risk of sarcopenia diagnosed by GC muscle 
thickness (but not diagnosed by SMI) in older adults. Thus, 
we can evaluate easily and successfully the loss of 
(regional) muscle mass in dementia patients by using US 
in outpatient clinics. 

Keywords: Alzheimer’s disease, gastrocnemius, grip 
strength, muscle thickness, ultrasound 

 

Sarkopeni 
SS-107 
SARKOPENİK VE SARKOPENİK OBEZLERDE KAPSAMLI 
GERİATRİK DEĞERLENDİRME 
Eyyüp Murat EFENDİOĞLU 

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Geriatri BD, 
Gaziantep, Türkiye 

Giriş: Obezite, sarkopeni ve sarkopenik obezite, yaşlanma 
sürecinin önemli sağlık sorunlarına neden olabilen çeşitli 
özellikleridir. Geriatrik hastalarda obezite ve sarkopenik 
obezitenin fonksiyonellik ve geriatrik sendromlarla 
ilişkisini araştırmayı amaçladık. 

Materyal - Metod: Bu kesitsel çalışmaya bir üçüncü 
basamak hastanenin geriatri polikliniğine Kasım 2020 ile 
Kasım 2021 tarihleri arasında başvuran toplam 389 yaşlı 
katılımcı dahil edildi. Tüm katılımcılara kapsamlı bir 
geriatrik değerlendirme (KGD) uygulandı. KGD, yaşam 
kalitesi, sarkopeni, temel ve enstrümental günlük yaşam 
aktiviteleri (EGYA), kırılganlık, beslenme durumu, depresif 
semptomlar ve mental durumun taranmasını ve 
değerlendirilmesini içerir. Tüm hastaların biyoimpedans 
analizi ile elde edilen iskelet kası kütlesi, 4 metre yürüme 
testi ile yürüme hızları ve el dinamometresi ile kas gücü 
ölçümleri kaydedildi. Sarkopeni tanısı Avrupa Sarkopeni 
Çalışma Grubu 2 kriterlerine göre konuldu. 

Bulgular: 389 kişinin yaş ortalaması 71 idi ve %55'i 
kadındı. Obez hastalarda ortanca yaş daha düşük iken 

sarkopenik obez hastalarda komorbidite sayısı ve 
hipertansiyon sıklığı daha yüksekti. Obez hastalar, sağlıklı 
kontrol grubuna göre daha düşük EGYA skorlarına sahipti. 
Sarkopenik ve sarkopenik obez grupta yürüme hızı ve 
yaşam kalitesi (EQ-5D indeksi) daha düşük, depresif belirti 
skorları daha yüksekti. 

Sonuç: Sarkopeni ve sarkopenik obezite, geriatrik 
popülasyonda daha yüksek depresif semptom skorları, 
daha düşük yaşam kalitesi ve yürüme hızı gibi birçok 
olumsuz sağlık sonucu ile ilişkilidir. 

 

Anahtar Kelimeler: sarkopeni, sarkopenik obezite, 
geriatrik değerlendirme 

 

OP-107 
COMPREHENSIVE GERIATRIC ASSESSMENT IN 
SARCOPENIC AND SARCOPENIC OBESE 

Eyyup Murat Efendioglu 

Gaziantep University, Faculty of Medicine, Department of 
Internal Medicine, Division of Geriatric Medicine 

Aim: Obesity, sarcopenia and sarcopenic obesity are 
various features of the aging process that can cause 
significant health problems. We aimed to investigate the 
relationship of obesity and sarcopenic obesity with 
functionality and geriatric syndromes in geriatric patients. 

Methods: A total of 389 elderly participants who applied 
to the geriatric outpatient clinic of a tertiary hospital 
between November 2020 and November 2021 were 
included in this cross-sectional study. All participants 
underwent a comprehensive geriatric assessment (CGA). 
CGA involves the screening and assessment of quality of 
life, sarcopenia, basic and instrumental activities of daily 
living (IADL), frailty, nutritional status, depressive 
symptoms, and mental status. Skeletal muscle mass 
obtained by bioimpedance analysis of all patients, gait 
speed with the 4 meters walking test, and muscle 
strength measurements with a hand dynamometer were 
recorded. Sarcopenia was diagnosed according to the 
European Working Group on Sarcopenia in Older People 
2 criteria. 
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Results: The mean age of the 389 individuals was 71 years 
and 55% was female. While the median age was lower in 
obese patients, the number of comorbidities and 
frequency of hypertension was higher in sarcopenic 
obese patients. Obese patients had lower IADL scores 
than the healthy control group. Gait speed and quality of 
life (EQ-5D index) were lower, and depressive symptom 
scores were higher in sarcopenic and sarcopenic obese 
group. 

Conclusion: Sarcopenia and sarcopenic obesity are 
associated with many negative health outcomes such as 
higher depressive symptom scores, poorer quality of life 
and lower gait speed in geriatric population. 

 

Keywords: sarcopenia, sarcopenic obesity, geriatric 
assessment 

 

Sarkopeni 
SS-108 
YAŞLI ERİŞKİNLERDE ÖN UYLUK KAS KALINLIK 
İNDEKSLERİ VE SHEAR WAVE ELASTOGRAFİSİNİN 
FİZİKSEL PERFORMANS PARAMETRELERİ İLE İLİŞKİSİ 

Ayşe FADILOĞLU1, Esra ÇATALTEPE1, Seriyye 
ALLAHVERDİYEVA2, eda ÇEKER3, Fatih GÜNGÖR3, Berna 
GÖKER3, Halit Nahit ŞENDUR2, Hacer DOĞAN VARAN3 
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı, 
Ankara, Türkiye 

2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, 
Ankara, Türkiye 

3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim 
Dalı, Geriatri Bilim Dalı, Ankara, Türkiye 

Giriş: Sarkopenik hastalarda ön uyluk kaslarının diğer kas 
gruplarından daha erken etkilendiği bilinmektedir. Kas 
shear wave elastografisi, son çalışmalarda kas kalitesinin 
bir göstergesi olarak sunulmuştur. Ancak ön uyluk kas 
kalınlık indeksleri ve shear wave elastografisinin fiziksel 
performans parametreleri ile ilişkisi konusunda yeterli 
çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada, ön uyluk kas 
kalınlık indeksleri ile shear wave elastografisinin(SWE) 

fiziksel performans parametreleri ile ilişkisinin 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Materyal-Metod: Çalışmaya 65 yaş üstü 36 hasta dahil 
edildi. Tüm hastalara kapsamlı geriatrik değerlendirme 
yapıldı ve kısa fiziksel performans bataryası (KFPB) 
uygulandı. Ön uyluk ve rektus femoris kas kalınlığı(RFK) 
geriatrist tarafından ölçüldü. Rektus femoris shear wave 
elastografisi radyolog tarafından ölçüldü. Ön uyluk (rektus 
femoris+vastus intermedius) kalınlık indeksleri ve rektus 
femoris kalınlık indeksleri (RFKİ)(VKİ ve boyun karesi ile 
düzeltilmiş) hesaplandı.Rektus femoris ve ön uyluk kas 
kalınlıkları, kas kalınlık indeksleri ve rectus femoris kas 
elastografisinin fiziksel performans parametreleri ile 
korelasyonu incelendi. 

Bulgular: Hastaların genel özellikleri Tablo 1'de 
sunulmuştur. Rektus femoris ve ön uyluk kas kalınlığı; el 
kavrama kuvveti, yürüme hızı ve kısa fiziksel performans 
bataryası ile istatistiksel olarak anlamlı derecede pozitif 
korelasyona sahipken, otur-kalk testi ile negatif 
korelasyona sahipti. Ön uyluk kas kalınlığı/VKİ ve RFK/VKİ; 
ön uyluk kas kalınlığına göre fiziksel performans 
parametreleri ile daha korele idi. Rektus femoris SWE ile 
fonksiyonel parametreler arasında anlamlı bir ilişki yoktu. 
(Tablo 2) 

Sonuç: Rektus femoris SWE ile fiziksel performans 
parametreleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. VKİ 
ile düzeltilmiş ön uyluk ve rektus femoris kas kalınlık 
indeksleri, fiziksel performans parametreleri ile 
kalınlıktan daha iyi korelasyon gösterdi. 

Tablo.1 Hastaların genel özellikleri 

Total N=36 

Yaş, yıl, ortalama (SD)  74.5 (6.69) 

Cinsiyet ,kadın ,n(%) 23(63.9%) 

Boy, cm, ortalama (SD)  158.4(11.08) 

Kilo ,kg, ortalama (SD)  70.7(13.71) 

VKİ ,kg/m2 ortalama (SD)  27.90(4.55) 

Baldır çevresi, cm 36.1(3.86) 

Kol çevresi, cm 29.0 (3.44) 

RFK, mm 18.2(3.72) 

RFK/VKİ 0.67(0.16) 

Rektus femoris elastografi, kPa 19.1(5.60) 

Ön uyluk kas kalınlığı, mm 31.7(7.60) 

Ön uyluk kas kalınlığı /VKİ 1.13(0.29) 

El kavrama gücü; kg  22.01(9.28) 

Yürüme hızı; m/sn 1.23(0.41) 

Otur-kalk testi; sn 13.9(4.01) 

KFPB 
9.85(2.10) 
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Tablo.2  

 El kavrama 
gücü Yürüme hızı Otur-kalk testi KFPB 

RFK, r(p) 
0.434(0.008) 

 
0.529(0.001) 

 
-0.361(0.03) 

 0.389(0.02) 

RFK/ VKİ, r(p) 0.463(0.004) 0.585(<0.001) 
 

-0.517(0.001) 
 -0.517(0.001) 

Rectus 
femoris 
elastografi, 
r(p) 

-0.160(0.352) -0.046(0.789) 
 

0.111(0.520) 
 -0.061(0.729) 

Ön uyluk kas 
kalınlık, r(p) 0,439(0.007) 0.432(0.008) 

 
-0.459(0.005) 

 0.426(0.011) 

Ön uyluk kas 
kalınlık /VKİ, 
r(p) 

0.494(0.002) 0.541(0.001) 
 

-0.622(<0.001) 
 0.528(0.001) 

Anahtar Kelimeler: Ön uyluk kas kalınlığı, Elastografi, 
Fiziksel performans parametreleri, Ön uyluk kas kalınlık 
indeksleri 

 

OP-108 
RELATIONSHIP OF ANTERIOR THIGH MUSCLE 
THICKNESS INDICES AND SHEAR WAVE ELASTOGRAPHY 
WITH PHYSICAL PERFORMANCE PARAMETERS IN 
OLDER ADULTS 

Ayşe Fadıloğlu1, Esra Çataltepe1, Seriyye Allahverdiyeva2, 
Eda Çeker1, Fatih Güngör1, Berna Göker1, Halit Nahit 
Şendur2, Hacer Doğan Varan1 
1Department of Internal Medicine, Division of Geriatrics, 
Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey 
2Department of Radiology, Gazi University Faculty of 
Medicine, Ankara, Turkey 

Background: Anterior thigh muscles are known to be 
affected earlier than other regional muscle groups in 
sarcopenic patients. Muscle shear wave elastography has 
been presented as an indicator of muscle quality in recent 
studies. However, there are not enough studies on the 
relationship of anterior thigh muscle thickness indices and 
shear wave elastography with physical performance 
parameters. In this study, it was aimed to investigate the 
relationship between anterior thigh muscle thickness 
indices and shear wave elastography with physical 
performance parameters. 

Materials and Methods: Thirty six patients, over the age 
of 65 included in this study. All patients underwent 
comprehensive geriatric assessment and short physical 
performance battery (SPPB) tests were performed. 
Anterior thigh thicknesses and rectus femoris thicknesses 
were measured by a geriatrician. Rectus femoris shear 
wave elastography was measured by a radiologist. 
Anterior thigh (rectus femoris+vastus intermedius) 
thickness indices and rectus femoris thickness indices 
(adjusted by BMI) were calculated. The correlation of 
muscle thicknesses, muscle thickness indices and 
elastography with physical performance parameters were 
examined. 

Results: General characteristics of the patients are 
presented in Table 1. While rectus femoris thickness and 

anterior thigh muscle thickness had significant positive 
moderate correlations with handgrip strength, walking 
speed and short physical performance battery, it had a 
negative moderate correlation with chair and stand test. 
Anterior thigh thickness/BMI and rectus femoris 
thickness/BMI were better correlated with physical 
performance parameters than thickness. There was no 
significant correlation between rectus femoris shear wave 
elastography and physical performance parameters. 
(Table 2) 

Conclusion: There was no significant correlation between 
rectus femoris muscle shear wave elastography and 
physical performance parameters. BMI based anterior 
thigh muscle thickness index and rectus femoris muscle 
thickness index were more correlated with physical 
performance parameters than thickness.  

Table.1 General characteristics of patients 

Total N=36 

Age,year, mean (SD)  74.5 (6.69) 

Sex ,female,n(%) 23(63.9%) 

Height, cm, mean (SD)  158.4(11.08) 

Weight,kg, mean (SD)  70.7(13.71) 

BMI,kg/m2 mean (SD)  27.90(4.55) 

Calf circumference, cm 36.1(3.86) 

Arm circumference, cm 29.0 (3.44) 

Rectus femoris thickness,mm 18.2(3.72) 

Rectus femoris thickness/BMI 0.67(0.16) 

Rectus femoris elastography, kPa 19.1(5.60) 

Anterior thigh thickness,mm 31.7(7.60) 

Anterior thigh thickness/BMI 1.13(0.29) 

Handgrip strength; kg  22.01(9.28) 

Walking speed; m/sn 1.23(0.41) 

Chair-stand test; sec 13.9(4.01) 

Short physical performance battery score 9.85(2.10) 

Table.2 

 Handgrip 
strength 

Walking 
speed 

Chair stand 
test 

SPPB 
 

Rectus femoris 
thickness,r(p) 0.434(0.008) 0.529(0.001) 

 
-0.361(0.03) 

 
0.389(0.02) 

 

Rectus femoris 
thickness/ 
BMI,r(p) 

0.463(0.004) 
 

0.585(<0.001) 
 

-0.517(0.001) 
 

-0.517(0.001) 
 

Rectus femoris 
elastography,r(p) 

-
0.160(0.352) 

 

-0.046(0.789) 
 

0.111(0.520) 
 

-0.061(0.729) 
 

Anterior thigh 
thickness,r(p) 

0,439(0.007) 
 

0.432(0.008) 
 

-0.459(0.005) 
 

0.426(0.011) 
 

Anterior thigh 
muscle 
thickness/BMI,r(p) 

0.494(0.002) 
 

0.541(0.001) 
 

-
0.622(<0.001) 
 

0.528(0.001) 
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Keywords: Anterior thigh thickness, Elastography, Short 
physical performans parameters, Anterior thigh 
thickness indices 

 

Sarkopeni 
SS-109 
YAŞLI ERİŞKİNLERDE KAPSAMLI GERİATRİK 
DEĞERLENDİRME İLE ÜRİNER İNKONTİNANS VE 
SARKOPENİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Burcu EREN CENGİZ, Derya KOÇASLAN, Yavuz Sultan 
Selim AKGÜL, Nurhayat Tuğra ÖZER, Sibel AKIN 

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri, Türkiye 

Giriş: Üriner inkontinans sarkopeni ile ilişkisi tespit edilmiş 
geriatrik bir sendromdur. Bu çalışmada kapsamlı geriatrik 
değerlendirme ile üriner inkontinans ve sarkopeni 
arasındaki ilişkiyi pratik bir şekilde değerlendirmeyi 
amaçladık. 

Materyal & Metod: Bu kesitsel çalışmaya 60 yaş ve 
üzerindeki toplumda yaşayan kadın katılımcılar dahil 
edildi. Üriner inkontinansı var-yok olarak değerlendirdik. 
Sarkopeni taraması için SARC-F kullanıldı. Tüm 
katılımcılara kapsamlı geriatrik değerlendirme uygulandı; 
beslenme, fonksiyonellik ve duygu durum değerlendirildi. 
Kas kuvveti ve kas performansının değerlendirilmesi için 
sırasıyla el kavrama kuvveti (HGS) ve zamanlı kalk ve yürü 
testi (TUG) testi uygulandı. Tüm analizler SPSS 26.0 
yazılımında yapıldı. 

Bulgular: Toplumda yaşayan 479 kadın katılımcı dahil 
edildi. Çalışma örneğinin medyan yaşı 70.0 (65.0-75.0) 
yıldı. SARC-F taramasına göre çalışma popülasyonumuzun 
sarkopeni prevalansı %28,2 idi. Çalışma 
popülasyonumuzda saptadığımız üriner inkontinans 
prevalansı %33,9 idi. Sarkopenisi olan Üİ olmayan 
hastalar, diğer gruplara (sarkopenik ve Üİ olan hastalar ve 
sarkopenik olmayan ve Üİ olan hastalara) göre anlamlı 
düzeyde daha yaşlı, BKİ daha düşük, daha düşük HGS 
skoru ve MNA skoruna sahipti. Üriner İnkontinansı olan 
hastaların, sarkopenik olan grubun sarkopenik olmayan 
gruba göre daha fazla ilaç kullandığını ve daha yüksek GDS 
skoruna sahip olduğunu tespit ettik. Sarkopenik olmayan 
Üİ’li hastalar, diğer hastalara göre anlamlı düzeyde daha 
yüksek IADL skoruna ve daha düşük TUG’a sahipti. 
Univariate analize göre, üriner inkontinans ile MNA (OR: 
1.123, p=0.018) ve SARC-F (OR:1.194, p=0.001) 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ilişkiliydi. Yapılan 
multivaritate analize göre ise sarkopenik hastalarda 
sarkopenik olmayan gruba göre Üriner inkontinans 
görülme riski artmaktadır (OR:1.219, p<0.001).  

Sonuç: Pelvik taban kasları ve karın kaslarının üriner 
inkontinansta etkili olması nedeniyle sarkopenisi olan 
yaşlı kadın bireylerde üriner inkontinansın artabileceğini 
öngördük. Fakat çalışmamızın kesitsel tasarımı nedeniyle 
sarkopeni ve üriner inkontinans arasındaki nedensel 
ilişkiyi tartışamadık. Sarkopenik üriner inkoninansı olan 
hastaların daha depresif ve fazla ilaç kullandığını tespit 
ettik. Sonuç olarak üriner inkontinanslı hastaları 
yönetirken sarkopeni, depresyon ve fonksiyonelliği içeren 
detaylı bir geriatrik değerlendirmeye ihtiyaç vardır. 
Sonuçlarımız üriner inkontinası yönetirken psikolojik 

müdahale yanı sıra rehabilitasyon, egzersiz ve beslenme 
desteğini kapsayan kapsamlı bir tedavi yaklaşımını 
desteklemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sarkopeni, üriner inkontinans, yaşlı 
yetişkinler 

 

OP-109 
ASSOCIATION BETWEEN URINARY INCONTINENCE AND 
SARCOPENIA WITH COMPREHENSIVE GERIATRIC 
EVALUATION IN OLDER ADULTS 

Burcu Eren Cengiz1, Derya Kocaslan1, Yavuz Sultan Selim 
Akgul1, Nurhayat Tugra Ozer2, Sibel Akın1 
1Department of Geriatrics, Erciyes University Faculty of 
Medicine, Talas, Kayseri 

2Division of Clinical Nutrition, Health Science Institute, 
Erciyes University, Talas, Kayseri 

Introduction: Urinary incontinence is a geriatric 
syndrome associated with sarcopenia. In this study, we 
aimed to evaluate the relationship between 
comprehensive geriatric evaluation and urinary 
incontinence and sarcopenia in a practical way. 

Materials & Methods: Community-dwelling female 
participants aged 60 years and older were included in this 
cross-sectional study. We evaluated urinary incontinence 
as present or absent. SARC-F was used to screen for 
sarcopenia. All participants underwent a comprehensive 
geriatric assessment; nutrition, functionality and mood 
were evaluated. Hand grip strength (HGS) and timed get 
up and go test (TUG) test were applied to evaluate muscle 
strength and muscle performance, respectively. All 
analyzes were performed in SPSS 26.0 software. 

Results: 479 female participants living in the community 
were included. The median age of the study sample was 
70.0 (65.0-75.0) years. According to the SARC-F scan, the 
prevalence of sarcopenia in our study population was 
28.2%. The prevalence of urinary incontinence in our 
study population was 33.9%. Patients with sarcopenia 
without UI were significantly older, had a lower BMI, 
lower HGS and MNA scores than the other groups 
(sarcopenic and UI patients and non-sarcopenic and UI 
patients). We found that patients with urinary 
incontinence used more drugs and had a higher GDS score 
in the sarcopenic group than the non-sarcopenic group. 
Patients with non-sarcopenic UI had a significantly higher 
IADL score and lower TUG than other patients. According 
to univariate analysis, urinary incontinence and MNA (OR: 
1.123, p=0.018) and SARC-F (OR:1.194, p=0.001) were 
statistically significantly associated. According to the 
multivariate analysis, the risk of urinary incontinence is 
increased in sarcopenic patients compared to the non-
sarcopenic group (OR:1.219, p<0.001). 

Conclusion: We predicted that urinary incontinence may 
increase in elderly women with sarcopenia due to the 
effect of pelvic floor muscles and abdominal muscles in 
urinary incontinence. However, due to the cross-sectional 
design of our study, we could not discuss the causal 
relationship between sarcopenia and urinary 
incontinence. We found that patients with sarcopenic 
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urinary incontinence were more depressed and used 
more drugs. In conclusion, a detailed geriatric evaluation 
including sarcopenia, depression and functionality is 
needed when managing patients with urinary 
incontinence. Our results support a comprehensive 
treatment approach that includes rehabilitation, exercise 
and nutritional support as well as psychological 
intervention when managing urinary incontinence. 

Keywords: sarcopenia, urinary incontinence, older adults 

 

Yaşlıyla İletişim ve Geronteknoloji 
SS-111 
NÖROPSİKİYATRİK HASTALIĞI OLMAYAN YAŞLI 
YETİŞKİNLERİN İNTERNETTE MENTAL SAĞLIK İLİŞKİLİ 
BİLGİ ARAMA TUTUMLARI 

Güneş ARIK, Hilal HEYBELİ, Mercan TAŞTEMUR, Hande 
SELVİ ÖZTORUN, Erhan ÖZENÇ, Rana TUNA DOĞRUL, 
Atacan ARAS, Kamile SILAY 

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Geriatri Kliniği, Ankara, 
Türkiye 

Amaç: Bu çalışma, herhangi bir nöropsikiyatrik hastalığı 
olmayan yaşlı yetişkinlerde internetin mental sağlık 
hakkında bilgi kaynağı olarak kullanımına ilişkin faktörleri 
araştırmayı amaçlamaktadır. İnternet yaşlı yetişkinler 
arasında daha erişilebilir hale gelmekte ve sağlık alanında 
bilgi kaynağı olarak kullanımı da artmaktadır. Bilgisayar 
veya akıllı telefon aracılığıyla internet erişimi olan yaşlılar 
arasında internetin ruh sağlığı hakkında bilgi kaynağı 
olarak kullanımını etkileyen faktörlerin bilinmesi 
önemlidir. 

Yöntemler: Çalışmaya internet erişimi olan yaşlı 
yetişkinler dahil edildi. Normal bilişsel işlevleri olan ve 
herhangi bir nöropsikiyatrik hastalığı olmayan 
katılımcılara demografik özellikler, tıbbi hastalıklar, gelir 
düzeyi, sahip olunan teknolojik ev aletleri, internet 
kullanım davranışları, sosyal medya kullanımı, ruh sağlığı 
ile ilgili internette arama yapma sıklığı, kişisel ruh sağlığı 
algısı ile ilgili sorular içeren uzman geriatristler tarafından 
oluşturulmuş bir anket uygulandı.  

Bulgular: Ankete toplam 112 hasta yanıt verdi. 
Nöropsikiyatrik hastalığı, kognitif bozukluğu olan ve 
internet erişimi olmayan hastalar dışlandıktan sonra; 74 
katılımcı analize dahil edildi. Yaş ortalaması 73±6,9 (65-
91) idi. Ortalama internet kullanım yılı 12,3±7,6 idi. 
İnterneti genel sağlık bilgi kaynağı olarak kullanan 
katılımcı sayısı 53 (%71) olup internette mental sağlık ile 
ilgili bilgi amaçlı arama yapan hasta sayısı 11 (%14,8) 
saptandı. İnterneti mental sağlık hakkında bilgi kaynağı 
olarak kullanan hastaların yalnız yaşama oranı daha 
yüksekti (%45.5'e karşı %11,1 p= 0.04), daha yüksek 
eğitim düzeyine (%81.8'e karşı %46 p= 0.02) ve daha 
yüksek gelir düzeylerine sahiplerdi (%63.6'ya karşı %27 p= 
0.01). Cinsiyet, yaş ve tıbbi hastalığa göre farklılık 
saptanmadı. İnterneti mental sağlık hakkında bilgi kaynağı 
olarak kullanan hastalar daha yüksek sosyoekonomik 
düzeye sahiptiler. Teknolojiye yakınlığın bir göstergesi 
olarak sahip olunan teknolojik ev aletleri sayısı anlamlı 
derecede daha yüksekti. Katılımcıların bilişsel işlevleri 
normal olmasına rağmen, interneti mental sağlık 

hakkında bilgi kaynağı olarak kullananlar arasında 
subjektif unutkanlık şikayetleri daha sıktı (%72.8'e karşı 
%39.7 p= 0.04). Ek olarak, hastaların depresyon veya 
başka bir psikiyatrik hastalığı olmamasına rağmen, 
internette mental sağlık bilgisi aramayan grubun kişisel 
ruh sağlıklarını daha iyi olarak algılama eğiliminde 
oldukları görüldü. Tablo 1'de interneti kullanma 
davranışına göre katılımcıların özellikleri 
gösterilmektedir. 

Sonuç: Bu çalışma, yaşlı yetişkinlerin interneti mental 
sağlık ile ilgili bilgi kaynağı olarak kullanma davranışları ile 
ilişkili faktörleri inceleyen ilk çalışmadır. Yaşadığımız 
teknoloji çağında, internetin sağlıkla ilgili bilgi kaynağı 
olarak kullanımı yaygınlaşmaktadır. İnternette doğru 
bilgilere sahip olmanın yanı sıra bilimsel olmayan ve 
zararlı pek çok bilgi de bulunmaktadır. Sağlık 
okuryazarlığı, bu bilgi karmaşası içinde doğru bilgiye 
ulaşmak için elzemdir. Aksi takdirde internetten alınan 
sağlık bilgilerinin yanlış olması, yaşlı hastanın veya 
bakımveren yakınının yanlış tedavi seçenekleri 
uygulamasına, doktorun önerdiği tedaviden kaçınmasına 
ve hatta tedaviyi bırakmasına neden olabilir. 

Anahtar Kelimeler: mental health, internet, search, 
geriatrics, gerotechnology, health-literacy 

 

OP-111 
MENTAL-HEALTH-RELATED INTERNET SEARCH 
ATTITUDES OF OLDER ADULTS WITHOUT 
NEUROPSYCHIATRIC CONDITIONS 

Güneş Arık, Hilal Heybeli, Mercan Taştemur, Hande Selvi 
Öztorun, Erhan Özenç, Rana Tuna Doğrul, Atacan aras, 
Kamile Sılay 

Ankara Bilkent City Hospital, Bilkent, Ankara, Turkiye 

Aim: This study aims to investigate the factors related to 
the use of the internet as a source of mental-health 
information among older adults without any 
neuropsychiatric disease.Internet is becoming more 
accessible among older adults and its use as a source of 
health information is also increasing.It is important to 
know the factors influencing the use of online mental-
health resources among seniors with internet access via 
computer or smartphone. 

Methods: Participants with normal cognitive functions 
and without any neuropsychiatric conditions were 
interviewed with a questionnaire including demographic 
characteristics, medical comorbidities, income level, 
technological household appliances owned, patterns of 
internet use, social media usage, personal perception of 
self mental-health. 

Results: In total 112 patients responded to the survey, 
after exclusion of patients with neuropsychiatric diseases, 
cognitive dysfunction, and without internet access; 74 
participants were included in the analysis. The mean age 
was 73±6.9 (65-91). The mean years of internet use were 
12.3±7.6. The number of participants using the internet 
as an overall health information resource was 53 (71%). 
Of the participants, 11(14.8%) were browsing the internet 
for mental-health-related information. Patients who 
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searched for mental-health information were more likely 
to be alone (45.5% vs 11.1% p= 0.04), were higher-
educated ( 81.8% vs 46% p= 0.02), and had higher-income 
levels ( 63.6% vs 27% p= 0.01). There was no difference 
according to gender, age, and medical diagnosis. As an 
indicator of higher economic status and affinity for 
technology, the number of technological smart 
household appliances owned was found to be 
significantly higher in participants browsing the internet 
for mental-health related information, Although the 
participants had normal cognitive functions, subjective 
complaints of forgetfulness were more frequent among 
whom searched for mental-health information (72.8% vs 
39.7 % p= 0.04). Additionally, although the patients did 
not have depression or other psychiatric illnesses, the 
group that did not search for mental-health information 
tended to have a better perception of personal mental 
health. Table 1 displays characteristics according to the 
internet search pattern.  

Conclusion: This study is the first to examine how mental-
health-related internet searches in older people were 
related to patient characteristics. In the age of technology 
we live in, the use of the internet as a source of health-
related information is becoming widespread. In addition 
to having accurate information on the internet, there is 
also a lot of unscientific and harmful information. Health 
literacy is essential to reach the right information within 
the information complexity. Otherwise, inaccuracy of 
health information obtained from the internet may cause 
the older patient or caregiver to apply incorrect 
treatment options, avoid the treatment recommended by 
the doctor, or even discontinue the treatment. 

Table1. Patient Characteristics According to Internet 
Search Pattern. 

. 

Did not searched 
internet for mental-
health information 

n=63 

Searched internet 
for mental-heath 
information n=11 

 

p 
 

Gender, female n,% 27 (42.9% ) 4 (36.4 %) 0.6 

Age mean±SD 73.3±6.8 70.7±7.3 0.08 

DM type 2 n,% 18 ( 28.6%) 1 (9.1%) 0.1 

Hypertension n,% 34 (54%) 3 (27.3%) 0.1 

Technological smart 
household appliances 
owned 

6 (3-16) 8 (4-16) 0.02 

Self perception of 
mental-health 1(0-3) 1(1-3) 0.02 

Keywords: mental health, internet, search, geriatrics, 
gerotechnology, health-literacy 
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Sarkopeni 
SS-113 
TÜRK YAŞLI ERİŞKİNLERDE VÜCUT KİTLE İNDEKSİ VEYA 
VÜCUT AĞIRLIĞI İLE DÜZELTİLEN İSKELET KAS KİTLE 
İNDEKSLERİ, BOYUN KARESİ İLE DÜZELTİLENLERE GÖRE 
KAS FONKSİYONLARI İLE DAHA İYİ KORELEDİR 

Esra ÇATALTEPE, Eda ÇEKER, Fatih GÜNGÖR, Ayşe 
FADILOĞLU, Berna GÖKER, Hacer DOĞAN VARAN 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilimdalı, Ankara, 
Türkiye 

Giriş: Sarkopeniyi değerlendirmek için çeşitli iskelet kası 
kitle indeksleri önerilmiştir. Türk yaşlı erişkinler için farklı 
iskelet kası kütle indeksleri ile kas fonksiyonları arasındaki 
ilişki yeterince çalışılmamıştır. Bu çalışma, iskelet kası 
kütle indeksleri ile kas fonksiyonları arasındaki ilişkiyi 
değerlendirmeyi amaçlamıştır. 

Materyal ve Metod: Çalışmaya 65 yaş üstü toplam 151 
hasta dahil edildi. Kalp yetmezliği, nörodejeneratif ve 
serebrovasküler hastalığı, inflamatuar romatolojik 
hastalığı, kanseri, ödemi olan ve steroid gibi kas 
fonksiyonlarını etkileyen ilaç kullanan hastalar dışlandı. 
Hastaların demografik özellikleri kaydedildi ve kapsamlı 
geriatrik değerlendirmeleri, antropometrik ölçümleri ve 
vücut kompozisyon analizleri (Jawon x-contact 357) 
yapıldı. Apendiküler iskelet kası kitlesi (ASMM) indeksleri 
ve iskelet kası kitlesi (SMM) indeksleri (boyun karesi 
(boy2), vücut kitle indeksi (VKİ) ve ağırlığından elde edilen) 
hesaplandı. Kas fonksiyonları, el kavrama kuvveti, yürüme 
hızı ve ''5 defa otur kalk testi'' ile değerlendirildi. 

Sonuçlar: Hastaların genel özellikleri Tablo-1'de 
sunulmuştur. ASMM/boy2 ve SMM/boy2, el kavrama gücü 
ile anlamlı ancak zayıf korelasyona sahipken, yürüme hızı 
ve otur kalk testi ile anlamlı korelasyona sahip değildi. 
ASMM/VKİ, el kavrama gücü ile güçlü, yürüme hızı ve otur 
kalk testi ile orta derecede ve anlamlı korelasyona sahipti. 
SMM/VKİ, el kavrama gücü ile güçlü bir korelasyona 
sahipken, yürüme hızı ile orta düzeyde bir korelasyona 
sahipti. ASMM/ağırlık ve SMM/ağırlık; otur kalk testi ve el 
kavrama gücü ile orta düzeyde korelasyona sahipken, 
yürüme hızı ile anlamlı ancak zayıf bir korelasyona sahipti 
(Tablo-2). 

Sonuç: Çalışmamız VKİ ile düzeltilmiş ASMM ve ağırlık ile 
düzeltilmiş SMM' nin kas fonksiyonları ile daha iyi korele 
olduğunu gösterdi. Türk yaşlı erişkinlerde sarkopeni tanısı 
için boydan ziyade VKİ veya kilo ile düzeltilmiş kas kitle 
indekslerinin daha değerli olup olmayacağını araştırmak 
için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 

Tablo-1 

Total (N=151) 
 

 
 

Cinsiyet, n(%) 
Kadın 
Erkek 

104 (68,9%) 
47 (31,1%) 

Yaş, yıl 
Ortalama (SD) 
Ortanca (min-maks) 

74,11 (5,66) 
73,5 (65-87) 
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Boy, cm 
Ortalama (SD) 
 

158,09 (8,82) 

Ağırlık, kg 
Ortalama (SD) 
 

68,92 (13,52) 

Vücut kitle indeksi, kg/m2 
Ortalama (SD) 
 

27,55 (5,24) 

Baldır çevresi, cm 
Ortalama (SD) 
 

35,04 (3,86) 

Kol çevresi, cm 
Ortalama (SD) 
 

28,23 (3,80) 

Günlük yaşam aktivitesi 
Ortanca (min-maks) 

  
 6 (5-6) 

Enstrümental günlük yaşam aktivitesi 
Ortanca (min-maks) 
 

  
 8 (5-8) 

Mini Nutrisyonel Test 
Ortanca (min-maks) 
 

12 (6-14) 

Mini Mental Test 
Ortanca (min-maks) 
 

29 (14-30) 

Geriatrik Depresyon Skalası 
Ortanca (min-maks) 
 

1 (0-11) 

El sıkma gücü, kg 
Ortalama (SD) 
 

22,25 (7,03) 

Yürüme testi, m/sn 
Ortalama (SD) 1,07 (0,31) 

Otur kalk testi, sn 
Ortalama (SD) 
 

13,32 (3,88) 

ASMM 
Ortalama (SD) 21,93 (4,73) 

ASMM/boy2 
Ortalama (SD) 
 

8,71 (1,29) 

ASMM/ağırlık 
Ortalama (SD) 0,32 (0.05) 

ASMM/VKİ 
Ortalama (SD) 1,60 (7,22) 

Tablo-2 

 Yürüme Testi Otur Kalk Testi El sıkma gücü 

ASMM, rho(p) 0.106 (0.242) -0.151 (0.105) 0.516 (<0.001) 

ASMM/ağırlık, rho(p) 0.239(0.007) -0.330 (<0.001) 0.479 (<0.001) 

ASMM/boy2, rho(p) 0.014 (0.874) 0.015 (0.870) 0.275 (0.002) 

ASMM/VKİ, rho(p) 0.319 (<0,001) -0.416 (<0.001) 0.626 (<0.001) 

SMM, rho(p) 0.154 (0.087) 0.135 (0.148) 0.585 (<0.001) 

SMM/ağırlık, rho(p) 0.296 (0.001) -0.333 (<0.001) 0.486 (<0.001) 

SMM/boy2, rho(p) -0.079 (0.384) 0,153 (0.101) 0.218 (0.018) 

SMM/VKİ, rho(p) 0.321 (<0.001) -0.007 (0.942) 0,682 (<0.001) 

Anahtar Kelimeler: Sarkopeni, Apendiküler kas kütlesi, 
Kas kütle indeksi, Kas fonksiyon parametreleri 

 

OP-113 
SKELETAL MUSCLE MASS INDICES DERIVED FROM BODY 
MASS INDEX OR WEIGHT CORRELATED BETTER WITH 
MUSCLE FUNCTIONS THAN HEIGHT SQUARED DERIVED 
ONES IN TURKISH OLDER ADULTS 

Esra Çataltepe, Eda Çeker, Fatih Güngör, Ayşe Fadıloğlu, 
Berna Göker, Hacer Doğan Varan 

Gazi University Faculty of Medicine, Department of 
Internal Medicine, Division of Geriatric medicine  

Introduction: Various skeletal muscle mass indices have 
been suggested for assessing sarcopenia. The relationship 
between different skeletal muscle mass indices and 
muscle functions in Turkish older adults are not 
adequately studied. This study aimed to investigate the 
correlation between skeletal muscle mass indices and the 
muscle functions. 

Material and Methods: 151 patients over the age of 65 
were included in this study. Patients with a diagnosis of 
heart failure, neurodegenerative disease, 
cerebrovascular disease, rheumatological diseases, 
cancer, and patients with edema and using drugs that 
affect muscle functions such as steroids, were excluded. 
Demographic characteristics of the patients were 
recorded. All patients underwent comprehensive 
geriatric assesment. Anthropometric measurements and 
body composition analysis (by Jawon x-contact 357) were 
performed. Appendicular skeletal muscle mass (ASMM) 
indices and skelatal muscle mass (SMM) indices derived 
from height squared (height2), body mass index (BMI) and 
weight were calculated. Muscle functions were evaluated 
based on handgrip strength, gait speed and chair stand 
test. 

Results: General charecteristics of the patients are 
presented in Table-1. ASMM/height2 and SMM/height2 
had significant but weak correlation with hand grip 
strength and no significant correlations with gait speed 
and chair stand test. ASMM/BMI had strong correlation 
with the handgrip strength and moderate correlation with 
gait speed and chair stand test. SMM/BMI had strong 
correlation with the handgrip strength while moderate 
correlation with gait speed. ASMM/weight and 
SMM/weight had significant but weak correlation with 
walking speed, however, had moderate correlations with 
chair stand test and hand grip strength (Table-2).  

Conclusion: Our results suggested that BMI adjusted 
ASMM and weight adjusted SMM correlated better with 
the muscle functions. Further studies are needed to 
investigate if adjustment with BMI or weight, rather than 
height might be more valuable for sarcopenia diagnosis in 
Turkish older adults. 
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Table-1 

Total (N=151) 
 

 
 

Sex, n (%) 
Female 
Male 

104 (68,9%) 
47 (31,1%) 

Age, year 
Mean (SD) 
Median (min-max) 

74,11 (5,66) 
73,5 (65-87) 

Height, cm 
Mean (SD) 158,09 (8,82) 

Weight, kg 
Mean (SD) 68,92 (13,52) 

BMI, kg/m2 
Mean (SD) 27,55 (5,24) 

Calf circumference, cm 
Mean (SD) 35,04 (3,86) 

Arm circumference, cm 
Mean (SD) 28,23 (3,80) 

Activities of Daily Living 
Median (min-max) 6 (5-6) 

Instrumental Activities of Daily Living  
Median (min-max) 8 (5-8) 

Mini Nutritional Assessment 
Median (min-max) 12 (6-14) 

Mini mental state examination 
Median (min-max) 29 (14-30) 

Geriatric Depression Scale 
Median (min-max) 1 (0-11) 

Handgrip, kg 
Mean (SD) 22,25 (7,03) 

Gait Speed, m/s 
Mean (SD) 1,07 (0,31) 

Chair stand test, sec 
Mean (SD) 13,32 (3,88) 

ASMM 
Mean (SD) 21,93 (4,73) 

ASMM/height2 
Mean (SD) 
 

8,71 (1,29) 

ASMM/weight 
Mean (SD) 0,32 (0.05) 

ASMM/BMI 
Mean (SD) 1,60 (7,22) 

Table-2 

 Gait Speed Test 
 

Chair Stand 
Test 
 

Handgrip 
Strength 
 

ASMM, rho(p) 0.106 (0.242) -0.151 (0.105) 0.516 (<0.001) 

ASMM/weight, rho(p) 0.239(0.007) 
-0.330 
(<0.001) 0.479 (<0.001) 

ASMM/height2, rho(p) 0.014 (0.874) 0.015 (0.870) 0.275 (0.002) 

ASMM/BMI, rho(p) 0.319 (<0,001) -0.416 
(<0.001) 0.626 (<0.001) 

SMM, rho(p) 0.154 (0.087) 0.135 (0.148) 0.585 (<0.001) 

SMM/weight, rho(p) 0.296 (0.001) -0.333 
(<0.001) 0.486 (<0.001) 

SMM/height2, rho(p) -0.079 (0.384) 0,153 (0.101) 0.218 (0.018) 

SMM/BMI, rho(p) 0.321 (<0.001) -0.007 (0.942) 0,682 (<0.001) 

Keywords: sarcopenia, Appendicular skeletal muscle 
mass, Muscle mass index, Muscle function parameters 
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DENGE PLATFORMU İLE ÖLÇÜLMÜŞ DENGE 
PARAMETRELERİ İLE DÜŞME ÖYKÜSÜ ARASINDAKİ 
İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Merve GÜNER OYTUN1, Semra TOPUZ2, Serdar CEYLAN1, 
Arzu OKYAR BAŞ1, Süheyla ÇÖTELİ1, Zeynep 
KAHYAOĞLU1, İlker BOĞA1, Cafer BALCI1, Burcu Balam 
DOĞU1, Mustafa CANKURTARAN1, Meltem HALİL1 

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı, 
Ankara, Türkiye 
2Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, 
Türkiye 

Giriş: Yürüme ve denge bozuklukları, düşme için en güçlü 
risk faktörleri arasındadır (1). Bu çalışmada Bertec denge 
platformu(2) kullanılarak denge parametrelerinin düşme 
ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlandı. 

Materyal-Metot: Ocak 2020- Ocak 2021 tarihleri arasında 
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Geriatri Bilim Dalı’na 
ayaktan başvuran ve çalışmada yer almayı kabul eden 70 
hasta çalışmaya katıldı. Hastalar son 1 yılda olan düşme 
öyküsü varlığına göre iki gruba ayrıldı. Hastaların 
demografik özellikleri kaydedildi. Her katılımcı kapsamlı 
geriatrik değerlendirmeye alındı. Bertec denge platformu 
kullanılarak hastaların sert ve yumuşak zeminde, gözler 
açık ve kapalı iken postural salınımları ve stabilite limitleri 
kaydedildi. Yaşa göre belirlenmiş stabilite limitlerine göre 
normal ve artmış olarak iki gruba ayrıldı. 

Bulgular: Toplam çalışma popülasyonunun %35,7’sinde 
(n=25) düşme öyküsü vardı. İki grup arasında yaş, cinsiyet 
ve diğer demografik özellikler arasında fark saptanmadı. 
Düşme öyküsü olan hastalarda geriatrik sendromlardan 
kırılganlık (%84 vs. %60) daha sık görülmekteydi(p<0.05). 
Düşme öyküsü olan hastaların sert zeminde gözler 
açıkken anteroposterior salınımları, düşme öyküsü 
olmayan gruba göre anlamlı olarak daha fazla saptandı. 
Sert zeminde gözler açıkken ve yumuşak zeminde gözler 
kapalı iken ölçülen stabilite limitleri düşme öyküsü olan 
grupta daha düşük olarak ölçüldü. Diğer denge 
parametrelerinde iki grup arasında anlamlı bir fark 
izlenmedi. Lojistik regresyon analizinde sert zemindeki 
azalmış stabilite skorunun yaş, cinsiyet, kırılganlık ve 
yumuşak zemin gözler kapalı stabilite skorundan bağımsız 
olarak düşme ile ilişkili olduğu görüldü (p=0.02, %95 
Güven aralığı:1.26-14.78, OR:4.31). 

Sonuç: Sert zeminde gözler açıkken ölçülen postural 
salınım testi, hastanın normal koşullarda, yani sert, düz bir 
yüzeyde, gözler açıkken dengesini koruma yeteneğinin bir 
göstergesidir. Statik dengede anteroposterior salınımda 
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artış olması düşme öyküsü ile ilişkilidir.Sert zeminde 
gözler açıkken azalmış stabilite limitleri düşme riskini 
arttırmaktadır. 

Referanslar: 
1. Deandrea S, Lucenteforte E, Bravi F, Foschi R, La 
Vecchia C, Negri E. Risk factors 
for falls in community-dwelling older people: a systematic 
review and metaanalysis. 
Epidemiology 2010;21(5):658–68. 
2. Bertec Workbook Program Documentation. Version 
1.2.0 ed. United KingdomMarch 2014. 

Anahtar Kelimeler: Düşme öyküsü, Denge, Denge 
platformu 
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EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE 
BALANCE PARAMETERS MEASURED BY FORCE 
PLATFORM AND THE FALL HISTORY 

Merve Güner Oytun1, Semra Topuz2, Serdar Ceylan1, 
Arzu Okyar Baş1, Süheyla Çöteli1, Zeynep Kahyaoğlu1, 
İlker Boğa1, Cafer Balcı1, Burcu Balam Doğu1, Mustafa 
Cankurtaran1, Meltem Halil1 
1Hacettepe University, Faculty of Medicine, Division of 
Geriatrics, Ankara 

2Hacettepe University Faculty of Health Sciencies, 
Department of Physical Therapy And Rehabilitation, 
Ankara 

Aim: Gait and balance disorders are among the strongest 
risk factors for falls (1). In this study, it was aimed to 
evaluate the relationship between balance parameters 
and fall history by using the Bertec force platform (2) 

Material-Method: Seventy community-dwelling older 
adults who applied to outpatient clinic of Hacettepe 
University Hospitals Department of Geriatrics between 
January 2020 and January 2021 who agreed to participate 
in the study were enrolled. The patients were divided into 
two groups according to the presence of a history of 
falling in the last 1 year. Demographic characteristics of 
the patients were recorded. Each participant was 
performed on comprehensive geriatric evaluation. 
Postural oscillations and limits of stability of the patients 
were recorded by using the Bertec force platform on firm 
and foam surface with eyes open and closed. They were 
divided into two groups as normal and increased 
according to the limits of stability determined for age. 

Results: Among whole study population 35.7% (n=25) had 
fall history. There was no difference in age, sex and other 
demographic characteristics between faller group and 
non-faller group. From geriatric syndromes, frailty was 
more commonly seen in fallers than non-fallers (84% and 
60%, respectively p<0.05). The anteroposterior 
oscillations of the patients with fall history were found to 
be significantly higher when the eyes were open on the 
firm surface compared to the group without fall history. 
Limits of stability measured with eyes open on the firm 
surface and eyes closed on the foam surface were lower 
in the fallers. No significant difference was observed 
between the two groups in other balance parameters. In 

logistic regression analysis, decreased stability score on 
the firm surface was found to be associated with fall 
history, independent of age, gender, frailty, and stability 
score on the foam surface with eyes closed (p=0.02, 95% 
CI:1.26-14.78, OR:4.31). 

Conclusion: The postural sway test, measured with the 
eyes open on the firm surface is an indication of the 
patient's ability to maintain balance under normal 
conditions, ie on a hard, flat surface, with the eyes open. 
An increase in anteroposterior sway in static balance is 
associated with fall history. Decreased limits of stability 
scores on firm surface with eyes open increase the risk of 
fall. 

References:  
1. Deandrea S, Lucenteforte E, Bravi F, Foschi R, La 
Vecchia C, Negri E. Risk factors 
for falls in community-dwelling older people: a systematic 
review and metaanalysis. 
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Giriş: Baldır çevresi (BÇ) ve orta üst kol çevresi (OÜKÇ) 
ölçümleri, basit ve noninvaziv oldukları için sarkopeni ve 
yetersiz beslenmeyi taramak için önerilmektedir. Ayrıca, 
dinapeni kötü sonuçları kas kütlesinden daha iyi 
öngördürmektedir. Ancak antropometrik ölçümlerin 
dinapeni ve fonksiyonel durum ile ilişkileri yeterince 
araştırılmamıştır. Bu nedenle, toplumda yaşayan yaşlı 
hastalarda BÇ ve OÜKÇ ile dinapeninin ve fonksiyonel 
durumun ilişkilerini ve prediktif eşik değerlerini 
belirlemeyi amaçladık. 

Metod: Bu çalışma 65 yaş ve üzeri hastalarda yapılmış 
olup konjestif kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ödemi 
olan hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Fonksiyonel 
durum, Katz günlük yaşam aktivitesi (GYA) ile 
değerlendirilmiştir. Fonksiyonel kısıtlılık ve dinapeni 
GYA≤5 ve el sıkma gücü (ESG) <35/20 kg olarak 
tanımlanmıştır. BÇ ve OÜKÇ'nin, GYA ve ESG’nü predikte 
eden eşik değerlerini belirlemek için işlem karakteristik 
(receiver operating characteristics-ROC) eğrileri 
çizilmiştir.  

Bulgular: Toplam 699 hasta (medyan yaş; 75±7,2 (65-
101)) değerlendirildi. Obezite ve aşırı kilolu prevalansı 
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sırasıyla %37,5 ve %42,5 idi. BÇ ve OÜKÇ, ESG ile korele idi 
(r=0,095, p=0,012; ve r=0,11, p=0,04), ancak GYA ile 
korele değildi. Tüm grupta, BÇ'nin fonksiyonel kısıtlılık ve 
dinapeni için eğri altında kalan alan (AUC) değerleri 0,489 
(%95CI 0,447-0,532, p=0,627) ve 0,607 (%95CI 0,565-
0,650, p<0,01) idi. Fonksiyonel kısıtlılık ve dinapeni için 
OÜKÇ'nin AUC'si 0,500 (%95CI 0,457-0,543, p=0,98) ve 
0,644 (%95CI 0,602-0,686, p<0,01) idi. Kadınlar ve 
erkekler için AUC değerleri ve anlamlılıkları toplam grupla 
benzerdi. Kadınlar ve erkekler için dinapeniyi öngören 
optimal BÇ değerleri sırasıyla 35,8 cm, 35,5 cm idi. 
Dinapeniyi öngören optimal OÜKÇ değerleri kadınlar için 
29,3 cm ve erkekler için 27,8 cm olarak bulundu. 

Sonuç: BÇ ve OÜKÇ, tüm grupta ve ayrıca cinsiyete göre 
gruplarda GYA’ne göre fonksiyonel kısıtlılığı predikte 
etmez. Bununla birlikte, hem BÇ hem de OÜKÇ, 
erkeklerde ve kadınlarda dinapeniyi predikte etmek için 
kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Baldır çevresi, orta üst kol çevresi, 
dinapeni, günlük yaşam aktiviteleri, fonksiyonel durum 
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AND FUNCTIONAL STATUS 
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Faculty of Medicine, Ege University, İzmir 
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Introduction: Calf circumference (CC) and middle upper 
arm circumference (MUAC) measurements are suggested 
to screen sarcopenia and undernutrition as they are 
simple and noninvasive. Besides, dynapenia is reported to 
predict poor outcomes better than muscle mass, but the 
associations of anthropometric measurements with 
dynapenia and functional status are poorly investigated. 
So, we aimed to evaluate the associations and predictive 
thresholds of CC and MUAC for dynapenia and functional 
status in community-dwelling older outpatients. 

Methods: This study was carried out in patients aged ≥65 
years. Patients with congestive heart failure, renal failure, 
and edema were excluded. Functional status was 
evaluated with Katz activity of daily living (ADL). 
Functional limitation and dynapenia were defined as 
ADL≤5 and handgrip strength (HGS) <35/20 kg. Receiver 
operating characteristics (ROC) curves were drawn to 
evaluate predictive thresholds of CC and MUAC for ADL, 
and HGS.  

Results: A total of 699 patients (median age; 75±7.2 (65-
101)) were evaluated. The prevalence of obesity, and 
overweight subjects were 37.5%, and 42.5%, respectively. 
CC and MUAC were correlated with HGS (r=0.095, 
p=0.012; and r=0.11, p=0.04), but not with ADLs. In the 
total group, area under curve (AUC) of CC for functional 
limitation and dynapenia were 0.489 (95%CI 0.447-0.532, 
p=0.627), and 0.607 (95%CI 0.565-0.650, p<0.01). AUC of 

MUAC with functional limitation and dynapenia were 
0.500 (95%CI 0.457-0.543, p=0.98), and 0.644 (95%CI 
0.602-0.686, p<0.01). For women and men AUC values 
and significances were similar with the total group. The 
optimal CC values predicting dynapenia for women and 
men were 35.8 cm, 35.5 cm respectively. The optimal 
MUAC values predicting dynapenia were 29.3 cm for 
women and 27.8 cm for men.  

Conclusion: Neither CC nor MUAC predicts ADL functional 
status in the whole group, also according to gender. Both 
CC and MUAC might be used for predicting dynapenia in 
men and women. 

Keywords: Calf circumference, middle upper arm 
circumference, dynapenia, activities of daily living, 
functional status 
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Giriş: İşaret parmağının uzunluğunun (2D), yüzük 
parmağına uzunluğuna (4D) oranı (2D:4D) prenatal 
androjen maruziyetini predikte eden bir belirteç olarak 
düşünülmektedir. 2D:4D, atletik yapılı ve kas gücü yüksek 
bireylerde daha düşük olarak bulunmuştur, ancak 
literatürdeki çalışmaların çoğu genç ve sağlıklı 
katılımcılarla yapılmıştır. Sarkopeni ve kırılganlık, yaşlı 
kişilerde kas kalitesi ve miktarıyla yakın ilişkili geriatrik 
sendromlardır. 2D:4D ile geriatrik sendromlar arasındaki 
ilişkiyi araştıran çalışma oldukça azdır. Bu çalışmada, 
parmak oranı ile sarkopeni ve kırılganlık arasındaki 
ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.  

Materyal-Metod: Geriatri polikliniklerine başvuran, dahil 
edilme ve dışlanma kriterlerini karşılayan katılımcılar 
çalışmaya dahil edildi. Klinik özellikler ve laboratuvar 
bulguları kaydedildi. Katılımcılarda kırılganlık FRAIL anketi 
ile belirlendi, 3 ve üstü puan alanlar kırılgan olarak 
değerlendirildi. Sarkopeni EWSGOP2 kriterlerine göre 
tanımlandı, kas kütlesi tahmini için biyoimpedans analizi 
yapıldı. Parmak oranı hesabı için dominant elin 2. ve 4. 
parmak uzunluğu kaliper yardımıyla ölçüldü. Parmak 
uzunluğu, parmağın en uç noktası ile ön proksimal kıvrım 
arası uzunluk olarak ölçüldü. 

Bulgular: Mevcut çalışmaya 120 katılımcı dahil edildi ve 
68'i (%56,6) kadındı. Katılımcıların ortanca (min-max) yaşı 
71 (60-90)’dir. Yirmi dokuz (%24,2) katılımcı kırılgan ve 11 
katılımcı sarkopenik olarak değerlendirildi. Kadın ve 
erkekler arasında 2D:4D açısından anlamlı fark yoktu 
(p>0,05). FRAIL skorları ile parmak oranı arasında pozitif 
ilişki saptandı (r=0,262, p=0,04). Kırılgan grupta parmak 
oranı daha yüksek bulunmasına rağmen kırılgan, 
kırılganlık öncesi ve sağlam gruplar arasında oranın 
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istatistiksel olarak farklılığa ulaşmadığı görüldü (p=0,074). 
Sarkopenik olan ve olmayanlar arasında 2D:4D’nin 
istatistiksel olarak farklı olmadığı bulundu (p=0,07). El 
sıkma gücü, SARC-F skoru, serum total ve serbest 
testosteron düzeyleriyle 2D:4D değeri arasında anlamlı 
ilişki saptanmadı (p>0,05). 

Sonuç: Mevcut çalışmanın sonuçları ileri yaştaki 
bireylerde, prenatal androjen maruziyetini gösteren 
2D:4D oranındaki artışın sarkopeni ve kırılganlık ile ilişkili 
olabileceğine işaret etmektedir. Prenatal dönemdeki 
androjen maruziyeti, ileri yaşta sarkopeni ve kırılganlık 
gelişme sürecini de etkileyebilir. Parmak oranı ile geriatrik 
sendromlar arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için daha 
geniş ölçekli çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: parmak oranı, kas kütlesi, sarkopeni, 
testosteron, androjen maruziyeti 
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THE ASSOCIATION BETWEEN SARCOPENIA, FRAILTY 
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Introduction: The ratio of the length of the index (2D) to 
the ring (4D) finger (2D:4D), is thought to be a marker 
predicting the prenatal androgen exposure. Digit ratio 
(2D:4D) was lower in people with high athletic power, 
muscle strength and muscular fitness, but most of the 
previous studies included only young and healthy 
participants. Sarcopenia and frailty are geriatric 
syndromes that are closely related with muscle quality 
and quantity. The relation between the geriatric 
syndromes and 2D:4D in older adults was rarely 
investigated. We aimed to investigate the relationship 
between sarcopenia, frailty, and digit ratio. 

Materials and Methods: Participants who admitted to 
the outpatient geriatric clinics and met the inclusion and 
exclusion criteria were included. Clinical characteristics 
and laboratory measurements were recorded. For 
assessment of the frailty, the FRAIL questionnaire was 
used. The participants who had 3 and more points were 
evaluated as frail. SARC-F scale was used for screening 
sarcopenia. Sarcopenia was defined according to 
EWSGOP2 criteria and bio-impedance analysis was used 
to estimate muscle mass. To calculate the digit ratio, 
lengths of the second and fourth finger were measured 
from the dominant hand by a caliper. Length of digit was 
defined as the distance between the tip of digit and 
ventral proximal cease. 

Findings: The current study included 120 participants and 
68 (56.6%) of them were women. The median (min-max) 
age was 71 (60-90) years. Twenty-nine participants 
(24.2%) were frail, and 11 (9.2%) had sarcopenia. 2D:4D 
was not different between genders (p>0.05). FRAIL scores 
were significantly positive correlated with digit ratio 

(r=0.262, p=0.04). Although, frail group had higher digit 
ratio, the ratio was not significantly different between 
frail, pre-frail and robust groups (p=0.074). 2D:4D was not 
significantly different between sarcopenic and non-
sarcopenic participants (p=0.07). Hand grip strength, 
SARC-F score, serum total and free testosterone levels 
were not significantly correlated with 2D:4D (p>0.05). 

Conclusion: The results of the current study indicated 
that frailty and sarcopenia may be related with increased 
2D:4D ratio, which is known to be related with prenatal 
androgen exposure. Prenatal androgen exposure may 
affect the development of frailty and sarcopenia in later 
life. Further studies with larger sample sizes are needed 
to assess the relationship between digit ratio and geriatric 
syndromes.  

Keywords: digit ratio, muscle mass, sarcopenia, 
testosterone, androgen exposure 
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ASSOCIATION BETWEEN SARCOPENIA, INSOMNIA AND 
DEPRESSION IN ELDERLY PATIENTS 

Hasan ÖZTİN 

İzmir Katip Çelebi Universitesi Ataturk Egitim ve 
Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye 

Giriş: Sarkopeni kas kütlesi, kas gücü ve fonksiyonunda 
progresif jeneralize kayıptır. Sarkopeni yaygınlığı <70 
yaşda %13-27 arasında iken, >80 yaşda %50’ye 
varmaktadır. Yaşlanma sürecinin bir sonucudur ve bir 
geriatrik sendrom olarak kabul edilir. Biz bu çalışmamızda 
yaşlı sarkopenik hastalarda depresyon varlığı ve uyku 
bozukluğu ilişkisini araştırmayı amaçladık 

Materyal Metod: Geriatri polikliniğine Haziran 2022 
tarihinde itibaren herhangi bir şikayeti nedeni ile 
başvuran hastalar arasından çalışmaya katılmaya gönüllü 
olan hastalar alındı. Alınma kriterleri 65 yaş üstü, mini 
mental status exemination(MMSE) 30 puan üzerinden 24 
puan üzerinde olanlar dahil edildi. Yürüme güçlüğü 
olan(ağrı,protez,görme problemi vb nedenler ile),vitamin 
D eksikliği olanlar veya yardımcı alet kullan (walker,baston 
vb) veya SVO sonrası sekeli ve kalça kırıgı olanlardan post 
operatif 6 ya geçmemiş olanlar dahil edilmedi. 
Noropsikiyatrik testler uygun bir ortamdam ve uygun bir 
sürede uzman psikologlar tarafından uygulandı. YGDS 
göre 4< olanlar ve depresyon tanısı olanlar kayıt 
edildi.Uyku bozukluğu hastalara uykuya başlama, 
sürdürme ve süre ile ilgili şikayetlerinin olup olmadığı 
sorgulandı. 

Bulgular: Çalışmaya 205 hasta dahil edildi. Hastaların yaş 
ortalaması 75,54 ∓6,5 olup 117 kadın % 57 ve 88 %43 
erkek oluşmaktaydı. Hastaların Avrupa sarkopeni tanı 
klavuzuna göre 48 (%23,4) kişi sarkopenik olarak saptandı. 
Sarkopeni sıklığı açısından kadın ve erkekler arasında farkı 
saptanmadı. Sarkopenik grupta depresyon anlamlı 
derecede daha fazla görülmekteydi. Sarkopenik hastaların 
%39,7 sinde depresif bulgular mevcuttu. Sarkopenisi olan 
hastalarda uyku bozukluğu şikayeti daha fazla oranda 
olduğunu saptadık.Hastaların uykuya başlama,devam 
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ettirme ve süre sorunları daha fazla 
görülmekteydi.Sarkopenisi olan 48 hastanın 38 inde 
(%60,5) inde uyku bozuklugu olduğu saptandı. 

Sonuç: Sarkopenik hastalar ile non sarkopenik hastalar 
karşılaştırıldığında sarkopenik grup hastalarda depresyon 
ve uyku bozukluğu daha fazla oranda görülmekteydi. 

 

 
 

Anahtar Kelimeler: sarkopeni, depresyon, uyku 
bozukluğu 
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ASSOCIATION BETWEEN SARCOPENIA, INSOMNIA AND 
DEPRESSION IN ELDERLY PATIENTS  

Hasan OZTIN 

İzmir Katip Çelebi University Ataturk Training And 
Research Hospital, Department of Internal Medicine, 
Division of Geriatrics İzmir, Turkey 

Introduction: Sarcopenia is progressive and generalized 
loss of muscle mass, muscle strength, and function. 
While the prevalence of sarcopenia prevalence is 
between 13-27% under 70 years of age, it reaches 50% 
over 80 years of age. It is a result of the aging process 
and is considered as a geriatric syndrome. In this study, 
we aimed to examine the relationship between the 
presence of depression and sleep disorder in elderly 
sarcopenic patients. 

Materials and Methods: Volunteer patients to participate 
in the study who applied to the geriatric outpatient clinic 
with any complaints as of June 2022 were included. The 
inclusion criteria were being over 65 years of age and with 
a score of over 24 out of 30 in the mini mental status 
examination (MMSE). Patients with walking difficulties 
(due to pain, prosthesis, vision loss, etc.), vitamin D 
deficiency or using ancillary tools (walker, cane, etc.) or 
patients with sequelae and hip fractures after CVA who 
did not reach postoperative 6 months were not included. 
Neuropsychological tests were performed by specialist 
psychologists in an appropriate environment and at an 
appropriate time. Those with 4< according to YGDS 
(Yesavage Geriatric Depression Scale) and those 
diagnosed with depression were recorded. 

Results: 205 patients were included in the study. The 
mean age of the patients was 75.54 (∓6.5) years, with 117 
females 57% and 88 males 43%. According to the 
European Sarcopenia Diagnostic Guide, 48 (23.4%) 
patients were found to be sarcopenic. There was no 
difference between men and women in terms of the 
frequency of sarcopenia. Depression was significantly 
more common in the sarcopenic group. Symptoms of 
depression were present in 39.7% of the sarcopenic 
patients. We found out that patients with sarcopenia had 
a higher rate of sleep disorder. Sleep onset latency, 
staying asleep, and duration of sleep problems were more 
common in these patients. Sleep disorder was observed 
in 38 (60.5%) of 48 patients with sarcopenia. 

Conclusion: When sarcopenic patients and non-
sarcopenic patients were compared, depression and 
sleep disorder were more common in the sarcopenic 
group. 
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SS-118 
HASTANEDE YATAN YAŞLI YETİŞKİNLERDE DİSFAJİ 
SIKLIĞI: DİĞER GERİATRİK SENDROMLARLA İLİŞKİSİ 

Serap ŞAHİN ERGÜL, Gülşah GÜNEŞ ŞAHİN, Nurhayat 
Tuğra ÖZER, Derya KOÇASLAN, Sibel AKIN 

Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Türkiye 

Giriş: Disfaji yaşlı yetişkinlerin %10-33’ünü etkileyen 
geriatrik bir sendromdur(1). Hastane ve huzurevinde 
kalan yaşlılarda görülme sıklığı artmıştır(2). Özellikle 
nörolojik hastalıklar ve ek komorbiditesi olan hastalarda 

disfaji prevelansı yüksektir. Malnutrisyon, kırılganlık ve 
fiziksel bağımlılık disfaji riskini artırmaktadır (3). Disfaji 
hastane kalış süresini artırmakta ve maliyeti artırmaktadır 
(4). Hatta mortaliteye neden olabilmektedir (5). 
Çalışmanın amacı, İç Hastalıkları servisinde yatan 
hastalardaki disfaji sıklığını tespit etmek ve disfajinin diğer 
geriatrik sendromlarla olan ilişkisini değerlendirmektir. 

Materyal-Metod: Çalışmamız Erciyes Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi’nin İç Hastalıkları servisinde yatan ≥65 
yaş 400 hasta dahil edildi. Çalışma için hastaların yaş, 
cinsiyet, vücut kitle indeksi(VKİ), Charlson Komorbidite 
Index(CCI) verileri alındı. Disfaji durumları Yeme 
Değerlendirme Aracı(EAT-10); malnütrisyon durumları 
Nütrisyonel Risk Tarama-2002(NRS-2002), Global 
Leadership Initiative on Malnutrition(GLIM), Mini 
Nutrisyonel Değerlendirme(MNA); sarkopeni durumları 
Handgrip Strenght test(HGS), baldır çevresi(BÇ), üst orta 
kol çevresi(ÜOKÇ), 4metre yürüme testi(4mWT) ve SARC-
F ile değerlendirildi. Hidrasyon durumu(BUN/Cr), 
kırılganlık FRAIL ölçeği ve kognitif fonksiyonları Mini 
Mental Test ile değerlendirildi. 

Bulgular: Hastaların %72’sinde disfaji görüldü. Disfajisi 
olan hastalar daha yaşlı, kadın ve komorbiditesi fazla olan 
hastalardı. Univariate lojistik regresyonda anlamlı veriler 
multivariate lojistik regresyona dahil edildi. CCI, 
hidrasyon(BUN/Cr), MNA, baldır çapı, SARC-F ve 
kırılganlık verileri diğer verilerin etkisi arındırıldığında 
disfaji gelişimi üzerine etki etmektedir (p<0.05).  
CCI yüksek olanlarda(OR:1.512, 95%CI:1.231-1.858, 
p:<0.001), BUN/Cr eşitliğine göre hidrate 
hastalarda(OR:2.066, 95%CI:1.063-4.032, p:0.033), 
MNA’ya göre malnutre hastalarda(OR:2.409, 95%CI: 
1.058-5.494, p:0.036), baldır çapına göre sarkopenik 
hastalarda (OR:2.433, 95%CI:1.661-6.896, p:<0.001), 
SARC-F’e göre sarkopenik olanlarda (OR:2.785, 
95%CI:1.035-7.518, p:0.043), Frail’e göre kırılgan 
olanlarda (OR:3.039, 95%CI:1.443-6.41, p:0.003) disfaji 
gelişme riski bulunmaktadır. 

Sonuç: Disfaji ≥65 yaş yatan hastalarda sıklıkla 
gözlenmektedir. Komorbidite ve hidrasyon durumu disfaji 
riskini artırmaktadır. Malnutrisyon tarama testlerinden 
MNA, sarkopeni değerlendirme testlerinden BÇ ve SARC-
F disfajiyi tespit etmek açısından etkili bulundu. Kırılgan, 
malnutre ve sarkopenik hastaların erken tespit edilmesi 
ve gerekli önlemlerin alınması disfaji gelişimini 
azaltacaktır. Sağlık personeli ve hasta yakınları disfaji 
konusunda bilgilendirilmeli ve riskli hastalar erken tespit 
edilerek gerekli destek sağlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: sarkopeni, disfaji, malnutrisyon, 
GLIM, MNA 
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DYSFAGIA IN HOSPITAL OLDER ADULTS: ITS 
RELATIONSHIP WITH OTHER GERIATRIC SYNDROMES 
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Özer1, Derya Koçarslan2, Sibel Akın2 
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Introduction: Dysphagia is a geriatric syndrome that 
affects 10-33% of older adults(1). Its incidence has 
increased in the elderly living in hospitals and nursing 
homes(2). The prevalence of dysphagia is high, especially 
in patients with neurological diseases and additional 
comorbidities. Malnutrition, fragility and physical 
dependence increase the risk of dysphagia(3). Dysphagia 
increases the length of hospital stay and increases the 
cost(4). It can even cause mortality(5). The aim of the 
study is to determine the frequency of dysphagia in 
patients hospitalized in the Internal Medicine Service and 
to evaluate the relationship of dysphagia with other 
geriatric syndromes. 

Material-Method: Our study included 400 patients aged 
≥65 years, hospitalized in the Internal Medicine ward of 
Erciyes University Medical Faculty Hospital. Age, gender, 
body mass index(BMI), Charlson Comorbidity Index(CCI) 
data of the patients were obtained for the study. 
Dysphagia states Eating Assessment Tool(EAT-10); 
malnutrition states Nutritional Risk Screening-2002(NRS-
2002), Global Leadership Initiative on 
Malnutrition(GLIM), Mini Nutritional Assessment(MNA); 
Sarcopenia status was evaluated with the Handgrip 
Strenght test(HGS), calf circumference(CC), mid-upper 
arm circumference(MUAC), 4m walking test(4mWT) and 
SARC-F. Hydration status(BUN/Cr), frailty FRAIL scale and 
cognitive functions were evaluated with Mini Mental 
Test. 

Results: Dysphagia was observed in 72% of the patients. 
Patients with dysphagia were older, female, and had 
higher comorbidities. Significant data in univariate logistic 
regression were included in multivariate logistic 
regression. CCI, hydration(BUN/Cr), MNA, CC, SARC-F and 
fragility data affect the development of dysphagia when 
the effects of other data are adjusted(p<0.05). In patients 
with high CCI(OR:1.512, 95%CI:1.231-1.858, p:<0.001), in 
hydrated patients according to the BUN/Cr 
equation(OR:2.066, 95%CI:1.063-4.032, p:0.033), MNA 
According to SARC-F, in malnourished patients(OR: 2.409, 
95%CI:1.058-5.494, p:0.036), in sarcopenic patients by 
CC(OR:2.433, 95%CI:1.661-6.896, p:<0.001) There is a risk 
of developing dysphagia in those who are 
sarcopenic(OR:2.785, 95%CI:1.035-7.518, p:0.043), 
according to Frail(OR:3.039, 95%CI:1.443-6.41, p:0.003). 

Conclusion: Dysphagia is frequently observed in 
hospitalized patients aged ≥65 years. Comorbidity and 
hydration status increase the risk of dysphagia. MNA from 
malnutrition screening tests, CC and SARC-F from 
sarcopenia assessment tests were found to be effective in 
detecting dysphagia. Early detection of fragile, 
malnourished and sarcopenic patients and taking 
necessary precautions will reduce the development of 
dysphagia. Health personnel and patient relatives should 
be informed about dysphagia, and risky patients should 
be identified early and necessary support should be 
provided. 

Keywords: Dysphagia, Sarcopenia, Malnutrition, GLIM, 
MNA 

Sağlıklı Yaşlanma (Beslenme, Aktivite, Bağışıklama, İklim 
Değişikliği) 
SS-119 
GERİATRİ POLİKLİNİK VE SERVİS HASTALARINDA MNA-
KISA FORM, MNA VE GLIM TANI KRİTERLERİNİN 
KARŞILAŞTIRMASI 
Damla ÜNAL, Tuğçe EMİROĞLU GEDİK, Hakan YAVUZER 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı, 
İstanbul, Türkiye 

Giriş: Malnütrisyon, geriatrik popülasyonda sık görülen, 
klinik sonuçları itibari ile önemli bir durumdur. Yaşlı 
hastalarda, poliklinik takibinde olanlar ve serviste 
izlenenlerde malnütrisyon farklı sıklıkta görülmekte ve 
farklı tarama testleri ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada, 
poliklinik ve servis geriatri hastalarında MNA-kısa form, 
MNA ve GLIM tanı kriterleri ile malnütrisyon açısından 
hastalarımızı değerlendirmeyi amaçladık. 

Materyal-Metod: Retrospektif kesitsel olan bu çalışmaya, 
poliklinik hastaları olarak 2018 yılında Geriatri 
Polikliniğine ilk defa başvuran, ayrıntılı geriatrik 
değerlendirmesi yapılmış, 65 yaş ve üstü hastalar; servis 
hastaları olarak 2018 yılında Geriatri Serviste yatışı 
yapılmış hastalar alındı. Hastaların demografik ve klinik 
verileri, MNA-kısa form ve MNA puanları kaydedildi. GLIM 
tanı kriterleri ile malnütrisyon varlığı araştırıldı. 

Bulgular: Çalışmaya 270 poliklinik hastası, 112 servis 
hastası alındı. Poliklinik hastalarının ortalama yaşı 
76,8±7,8 olup, servis hastalarının ise 77,9±7,7 idi. 
Poliklinik hastalarının 204’ü (%75,6), servis hastalarının 
67’si (%59,8) kadın idi. Poliklinik hastalarının 156’sı, servis 
hastalarının 87’si MNA-kısa formdan 11 puan ve altı 
alarak; poliklinik hastalarının 144’ü, servis hastalarının 
81’i MNA’dan 24 puanın altında alarak malnütrisyon 
açısından riskli saptandı. Poliklinik ve servis hastalarındaki 
bu farklılıklar istatiksel olarak anlamlıydı (sırasıyla, 
p<0,001 ve p=0,001). Hastalara GLIM tanı kriterleri ile 
değerlendirme yapıldığında ise, poliklinik hastalarının 
100’ünde, servis hastalarının 59’unda malnütrisyon 
saptandı (p=0,006). GLIM’e göre incelendiğinde; poliklinik 
hastalarında MNA-kısa formun sensitivitesi %94, 
spesifitesi %63, servis hastalarında %98, %45; MNA’nın ise 
poliklinik hastalarında sensitivitesi %99, spesifitesi %74, 
servis hastalarında %98, %56 olarak saptandı. 

Sonuç: Çalışmamıza göre, GLIM tanı kriterleri öncesi 
malnütrisyon taramasında hem MNA-kısa form hem MNA 
kullanılsa da, MNA’nın sensitivite ve spesifitesinin bir 
miktar daha yüksek olması ile öne plana çıkmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: MNA, GLIM, Malnütrisyon 

 

OP-119 
COMPARISON OF MNA-SHORT FORM, MNA AND GLIM 
DIAGNOSTIC CRITERIA IN OLDER OUTPATIENTS AND 
INPATIENTS 

Damla Ünal1, Tuğçe Emiroğlu Gedik1, Hakan Yavuzer1 

1Division of Geriatrics, Department of Internal Medicine, 
Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul University-
Cerrahpaşa, İstanbul, Turkey 



 

 
 204 14-18 Eylül 2022, İzmir 

Introduction: Malnutrition, common in the geriatric 
population, is an important condition due to its clinical 
consequences. Malnutrition rates differ in older 
outpatients and inpatients and different screening tests 
come to the fore in these groups. In this study, we aimed 
to evaluate malnutrition in older outpatients and 
inpatients by MNA-short form, MNA and GLIM diagnostic 
criteria. 

Methods: In this retrospective cross-sectional study, 
outpatients aged 65 and older who applied to the 
Geriatrics Outpatient Clinic for the first time in 2018 and 
underwent comprehensive geriatric assessment and 
inpatients who were hospitalized in the Geriatrics 
Inpatient Unit in 2018 were included. Demographic and 
clinical data, MNA-short form and MNA points of the 
patients were recorded. The presence of malnutrition was 
investigated with GLIM diagnostic criteria. 

Results: 270 outpatients and 112 inpatients were 
included in the study. Mean age of the outpatients was 
76.8±7.8, while it was 77.9±7.7 in inpatients. 204 (75.6%) 
of the outpatients and 67 (59.8%) of the inpatients were 
female. 156 of the outpatients and 87 of the inpatients 
had 11 points or less from the MNA-short form. When 
MNA was used for malnutrition evaluation, 144 of the 
outpatients and 81 of the inpatients had less than 24 
points. So, these patients were considered to be at risk of 
malnutrition. The differences between rates of 
malnutrition risk in the outpatients and inpatients were 
statistically significant, whether using the MNA-short 
form or the MNA (p<0,001 and p=0.001, respectively). 
When the patients were evaluated with GLIM diagnostic 
criteria, malnutrition was found in 100 of the outpatients 
and 59 of the inpatients (p=0.006). In accordance with the 
GLIM diagnostic criteria, the sensitivity of the MNA-short 
form was 94% and the specificity was 63% in outpatients, 
while in inpatients the sensitivity was 98% and the 
specificity was 45%. When the MNA was investigated, the 
sensitivity of the MNA was 99% and the specificity was 
74% in outpatients, in inpatients the sensitivity was 98% 
and the specificity was 56%. 

Conclusion: According to our study, although both MNA-
short form and MNA are used in pre-GLIM malnutrition 
screening, MNA stands out with its higher sensitivity and 
specificity.  

Keywords: MNA, GLIM, Malnutrition 

 

Sarkopeni 
SS-120 
ADDUCTOR POLLİCİS KAS KALINLIĞI : 
ULTRASONOGRAFİYE DAYALI SARKOPENİNİN UMUT 
VERİCİ BİR ANTROPOMETRİK BELİRTECİ 

Eda ÇEKER 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı, Ankara, 
Türkiye 

Giriş: Adduktor pollicis kası dışarıdan ölçülebilen tek kastır 
ve ölçümü subkutan yağ dokusundan en az etkilenir. Bu 
çalışmanın amacı, ultrasonografiye dayalı sarkopeni 

tanısında adduktor pollicis kas kalınlığının (APMT) 
prediktif değerini araştırmaktır. 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya toplam 172 hasta (30 
sarkopenik, 142 sarkopenik olmayan) dahil edildi. İleri 
evre demansı (mini mental durum skoru <14), 
serebrovasküler hastalığı, nörodejeneratif hastalığı, 
dekompanse kalp yetmezliği olan ve steroid gibi kas 
fonksiyonlarını etkileyen ilaç kullanan hastalar çalışma dışı 
bırakıldı. Hastaların kapsamlı geriatrik değerlendirmeleri 
ve antropometrik ölçümleri yapıldı. Adductor pollicis 
kalınlığı kaliper ile ölçüldü. Sarkopeni tanısı ultrasonografi 
ile düşük STAR indeksi (düşük ön uyluk kas kalınlığı/vücut 
kitle indeksi oranı) ve düşük kas kuvveti ile konuldu. APKK 
ile antropometrik parametreler, ön uyluk kas kalınlığı ve 
kas fonksiyonları arasındaki ilişki incelendi. Adductor 
pollicis kas kalınlığının sarkopeni tanısını öngörme değeri 
incelendi. 

Bulgular: Sarkopenik ve sarkopenik olmayan gruplar 
arasında kol ve baldır çevresi, vücut kitle indeksi (BKİ) 
açısından anlamlı fark yoktu. APMT, el kavrama kuvveti, 
uyluk ön kas kalınlığı ve yürüme hızı sarkopenik hastalarda 
sarkopenik olmayanlara göre anlamlı olarak daha düşüktü 
(Tablo 1). Addüktör pollicis kas kalınlığı ile uyluk ön kas 
kalınlığı ve antropometrik parametreler arasında anlamlı 
pozitif korelasyon bulundu (Tablo 2). APMT için eğrinin 
altında kalan alan 0.672 idi (%95 güven aralığı [CI], 0.596-
0.742; P= 0.003). APMT için en iyi kestirim noktası tüm 
bireyler için ≤19,5 mm idi. 

Sonuç: Adduktor pollicis kas kalınlığı, ultrasonografiye 
dayalı sarkopeninin umut verici bir antropometrik 
belirteci olabilir. 

 Adductor pollicis kalınlığı 

Yaş, rho, p -0.257, <0.001 

Kol çevresi, rho, p 0.315, <0.001 

Baldır çevresi, rho, p 0.359, <0.001 

El kavrama gücü, rho, p 0.445, <0.001 

Yürüme hızı, rho, p 0.225, 0.001 

Ön uyluk kas kalınlığı, rho, p 0.458, <0.001 

Kilo, rho, p 0.439,<0.001 

Boy, rho, p 0.274, <0.001 

Beden kitle indeksi, rho,p 0.269, <0.001 

 

 Toplam 
N=172 

Sarkopenik 
N=30 
 

Sarkopenik 
olmayan  
N=142 

P 
değeri 

Yaş, ortalama (SD) 73.9(6.04) 78.7(5.4) 72.8(5.7) <0.001 

Cinsiyet, Kadın %(n) 117(68.0) 19 (63.3) 98 (69.0) 0.554 

Boy, cm, ortanca,(min-
maks) 

156 (141-
189) 

154(141-
176) 157(142-189) 0.030 

Kilo, kilogram, ortanca 
(min-maks) 70.3(13.7) 65.3(14.0) 70.8(13.2) 0.043 

Vücut Kitle İndeksi, 
kg/m2 28.2(5.1) 27.1(5.6) 28.4(5.0) 0.263 
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Kol çevresi, cm, 
ortalama (SD) 28.6(3.7) 27.4(3.9) 28.8(5.0) 0.057 

Baldır çevresi, cm, 
ortalama (SD) 35.5(3.8) 34.4(4.5) 35.7(3.6) 0.082 

Adductor pollicis 
kalınlığı, mm 

21.2(8.5-
33.0) 

18.5(8.5-
28.0) 

22.0(9.5-
32.5) 0.006 

Ön uyluk kas kalınlığı, 
mm 31.8(6.9) 24.7(9.4) 33.0(21.0-

47.0) <0.001 

El kavrama gücü, kg, 
ortanca (min-maks) 

21.1(8.6-
48.0) 

15.9(8.6-
28.9) 22.3(11-48) <0.001 

Yürüme hızı, m/sn 1.0(0.4-2.0) 0.9(0.4-1.5) 1.1(0.5-2.0) 0.001 

Günlük Temel Yaşam 
Aktiviteleri , ortanca 
(min -maks) 

6(4-6) 6(4-6) 6(4-6) 0.525 

Enstrümental Günlük 
Temel Yaşam 
Aktiviteleri , ortanca 
(min-maks) 

8(4-8) 8(4-8) 8(4-8) 0.163 

Mini Nutrisyonel Test, 
ortanca (min-maks) 12(5-14) 12(6-14) 13(5-14) 0.074 

Mini Mental Test, 
ortanca (min-maks) 29(14-30) 29(24-30) 29(14-30) 0.661 

Geriatrik Depresyon 
Skalası-Kısa Form, 
ortanca (min-maks) 

1(0-12) 1(0-10) 1(0-12) 0.917 

Anahtar Kelimeler: sarkopeni, ultrason, adductor pollicis 

 

OP-120 
ADDUCTOR POLLICIS MUSCLE THICKNESS: A 
PROMISING ANTROPOMETRIC MARKER OF 
ULTRASONOGRAPHY- BASED SARCOPENIA  

Hacer Doğan Varan, Eda Çeker, Esra Çataltepe, Fatih 
Güngör, Funda Yıldırım Borazan, Ayşe Fadıloğlu, Berna 
Göker 

Gazi University Faculty of Medicine, Department of 
Internal Medicine, Division of Geriatric Medicine  

Introduction: The adductor pollicis muscle is the only 
muscle that can be measured externally, and its 
measurement is least affected by subcutaneous adipose 
tissue. The aim of this study is to investigate the predictive 
value of adductor pollicis muscle thickness (APMT) for the 
diagnosis of ultrasonography-based sarcopenia. 

Material and Methods: 172 (30 sarcopenic, 142 non 
sarcopenic) patients were included. Patients with 
advanced dementia (mini mental state score <14), 
serebrovascular and neurodegenerative disease, 
decompensated heart failure and using drugs that affect 
muscle functions, such as steroids were excluded. 
Comprehensive geriatric assessments and 
anthropometric measurements of the patients were 
performed. APMT was measured with a caliper. The 
diagnosis of sarcopenia was based on low STAR index 
(anterior thigh muscle thickness(ATMT)/BMI ratio) by 
ultrasonography and low muscle strength. The 
relationship between APMT and anthropometric 
parameters, ATMT, and muscle fuctions was examined. 

Predictive ability of adductor pollicis muscle thickness for 
sarcopenia diagnosis was examined. 

Results: There was no significant difference in terms of 
arm and calf circumference, body mass index (BMI) 
between sarcopenic and non-sarcopenic groups. APMT, 
handgrip strength, ATMT and gait speed was significantly 
lower in sarcopenic patients than non-sarcopenic ones 
(Table 1). Significant positive correlation was found 
between APMT and ATMT as well as anthropometric 
parameters (table 2). The area under curve of APMT was 
0.672 (95% confidence interval [CI], 0.596-0.742; P= 
0.003). The best cutoff point for APMT was ≤19.5 mm for 
all individuals. 

Conclusion: Adductor pollicis muscle thickness can be a 
promising antropometric marker of ultrasonography- 
based sarcopenia. 

 
Adductor pollicis thickness 

 

Age, rho, p  -0.257, <0.001 

Arm circumference, rho, p  0.315, <0.001 

Calf circumference, rho, p 0.359, <0.001 

Handgrip strength, rho, p 0.445, <0.001 

Gait speed, rho, p 0.225, 0.001 

Anterior thigh thickness, rho, p 0.458, <0.001 

Weight, rho, p 0.439, <0.001 

Height, rho, p 0.274, <0.001 

BMI, rho, p 0.269, <0.001 

 

 
Total 
N=172 
 

Sarcopenic 
N=30 
 

Non- 
sarcopenic 
N=142 
 

P 

Age, mean (SD) 73.9(6.04) 78.7(5.4) 72.8(5.7) <0.001 

Gender, female,n(%) 117(68.0) 19 (63.3) 98 (69.0) 0.554 

Height,cm, median(min-max) 156 (141-
189) 

154(141-
176) 

157(142-
189) 0.030 

Weight,kg, median(min-max) 70.3(13.7) 65.3(14.0) 70.8(13.2) 0.043 

BMI,kg/m2 28.2(5.1) 27.1(5.6) 28.4(5.0) 0.263 

Arm 
circumference,cm,mean(SD) 28.6(3.7) 27.4(3.9) 28.8(5.0) 0.057 

Calf circumference,cm, mean 
(SD) 35.5(3.8) 34.4(4.5) 35.7(3.6) 0.082 

Adductor pollicis thickness, 
mm 

21.2(8.5-
33.0) 

18.5(8.5-
28.0) 

22.0(9.5-
32.5) 0.006 

Anterior thigh thickness, mm  31.8(6.9) 24.7(9.4) 33.0(21.0-
47.0) <0.001 

Handgrip strength,kg, 
median(min-max) 

21.1(8.6-
48.0) 

15.9(8.6-
28.9) 22.3(11-48) <0.001 

Gait speed, m/s 1.0(0.4-
2.0) 

0.9(0.4-
1.5) 1.1(0.5-2.0) 0.001 

ADL, median(min-max) 6(4-6) 6(4-6) 6(4-6) 0.525 
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IADL, median(min-max) 8(4-8) 8(4-8) 8(4-8) 0.163 

MNA, median(min-max) 12(5-14) 12(6-14) 13(5-14) 0.074 

MMSE, median(min-max) 29(14-30) 29(24-30) 29(14-30) 0.661 

GDS, median(min-max) 1(0-12) 1(0-10) 1(0-12) 0.917 

Keywords: adductor pollicis, sarcopenia, ultrasound 

 

Yaşlı Bakım Hizmeti (Kurumsal ve Evde Bakım) 
SS-121 
TÜRKİYE’DE YAŞLILARDA 2008-2019 YILLARI ARASINDA 
KARŞILANMAMIŞ SAĞLIK HİZMETİ GEREKSİNİMİ VE 
SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ 
Ali AKÖZ1, Hatice ŞİMŞEK1, Reyhan UÇKU2 

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı 
Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı 
Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye 

Giriş: Dünyada ve Türkiye'de toplum yaşlanmaktadır. 
İlerleyen yaşla birlikte sağlık sorunları ve sağlık hizmeti 
gereksinimi artmaktadır. Çalışmanın amacı Türkiye’de 
2008-2019 yıllarında, 65 yaş ve üzeri bireylerde 
karşılanmamış sağlık hizmetleri gereksinimi sıklığının ve 
sosyoekonomik etmenlerle ilişkisinin belirlenmesidir.  

Materyal-Metod: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
tarafından altı kez yapılan Türkiye Sağlık Araştırmalarının 
veri setleri kullanılmıştır. Bağımlı değişken karşılanmamış 
sağlık hizmeti gereksinimidir; kronik hastalık, bağımlılık (T-
GYA’ya göre) ve kötü sağlık algısının en az birinin olmasına 
göre belirlenmiştir. Gereksinimi olup son 12 ayda aile 
hekimi/pratisyen/uzman hekim ya da evde sağlık 
hizmetleri birimlerinin herhangi birinden hizmet 
alınmamışsa gereksinim karşılanmamış kabul edilmiştir. 
Bağımsız değişkenler; gelir durumu, öğrenim durumu, 
çalışma durumu, medeni durum, hanehalkı tipi ve 
büyüklüğü, sağlık güvencesi ve sosyal destek varlığıdır. 
Veri analizinde Lojistik Regresyon Analizi kullanılmıştır. 
Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar 
Etik Kurulundan onay alınmıştır.  

Bulgular: Altı çalışmadan toplam 14129 birey analize 
alınmıştır. Araştırma grubunun %55.7’si kadın, %35.3’ü 
65-69 yaş grubundadır. Katılımcıların %69.0’ının en az bir 
kronik hastalığı, %8.8’inin bağımlılığı, %33.2’sinin kötü 
sağlık algısı vardır. Sağlık hizmet gereksinimi tüm 
bileşenler için %75.5’tir. Gereksinimi olanlar içinde 
karşılanmamış sağlık hizmeti gereksiniminin sıklığı 
toplamda %7.4, kronik hastalığa göre %6.7, bağımlılığa 
göre %10.4, kötü sağlık algısına göre %7.4’tür. Çok 
değişkenli analizde tüm değişkenlere göre düzeltildikten 
sonra karşılanmamış sağlık hizmeti gereksinimi riskini 
asgari ücretin altında gelire sahip olmak 1.45 (% 95 
GA:1.01-2.09) kat, yaşlının çalışması 1.37 (% 95 GA: 1.01-
1.85) kat, sağlık güvencesizliği 2.70 (% 95 GA: 2.07-3.51) 
kat, yaşlının eşiyle yalnız yaşaması 1.71 (% 95 GA: 1.02-
2.84) kat artırmaktadır.  

Sonuç: Çalışmada karşılanmamış sağlık hizmeti 
gereksiniminin en önemli belirleyicileri gelir düzeyi, sosyal 
(emeklilik hakkı) güvencesizlik ve yaşam koşullarıdır. 
Belirlenen bu koşulların düzeltilmesi ve iyileştirilmesi için 

halk sağlığı yaklaşımıyla, sağlığın belirleyicilerini gözeterek 
sağlık ve sosyal hizmetlerin yaşlının yaşam alanlarında 
sunulduğu toplum temelli bir bakım anlayışına gereksinim 
vardır. 

Anahtar Kelimeler: yaşlı, sağlık hizmet gereksinimi, 
karşılanmamış gereksinim 

 
Kırılganlık (Fiziksel ve Sosyal) 
SS-122 
PAN-İMMÜN İNFLAMASYON DEĞERİ; KIRILGANLIK 
İLİŞKİLİ İNFLAMASYON GÖSTERGESİ YENİ BİR 
BİYOMARKER 

Arzu OKYAR BAŞ, Merve GÜNER OYTUN, Serdar CEYLAN, 
Merve HAFIZOĞLU, Zeynep ŞAHİNER, Burcu Balam 
DOĞU, Meltem Gülhan HALİL, Mustafa CANKURTARAN, 
Cafer BALCI 

Hacettepe Üniversitesi Geriatri BD, Ankara, Türkiye 

Giriş: Kırılganlığın, immün sistemde yaşlanma ilişkili 
değişiklikler (immunosenescence) ile ilişkili olduğu öne 
sürülmektedir. Ancak literatürdeki az sayıda çalışma 
kırılganlık ve immunosenescence durumunu yansıtan 
biyomarkerların ilişkisini araştırmıştır Pan-immune 
inflamasyon değeri (PIV) inflamasyon durumunu öngören 
yeni ve önemli bir immun biyomarkerdır. Bu çalışma 
geriatrik bir populasyonda PIV ve kırılganlık ilişkisini 
araştırmayı amaçlamaktadır. 

Materyal Metod: 65 yaş ve üzeri, toplam 405 hasta 
çalışmaya dahil edildi. Tüm katılımcılar kapsamlı geriatrik 
değerlendirme ile değerlendirildi. Komorbidite yükünün 
değerlendirilmesi için Charlson Comorbidity Index (CCI) 
kullanıldı. Hastaların kırılganlık durumu Klinik kırılganlık 
skalasıyla değerlendirildi ve ≥ 5 skora sahip bireyler 
‘kırılganlık ile yaşayan birey’ olarak tanımlandı. PIV değeri 
nötrofil (103 /mm3 ) x monosit (103 /mm3 ) x platelet 
(103 /mm3) / lenfosit (103 /mm3 ) formülüyle 
hesaplanmıştır. Hastalar PIV kestirim değerine göre düşük 
PIV (≤ 372) ve yüksek PIV (>372) olarak iki gruba 
ayrılmıştır. 

Bulgular: Katılımcıların medyan (IQR) yaşı 72 (IQR=67-78) 
idi ve % 63.0’ü (n=225) kadındı. Katılımcılar kırılganlık 
durumuna göre iki gruba ayrıldı (sağlam ve kırılganlık ile 
yaşayan bireyler) ve her grupta sırasıyla 320 (%79.0) ve 85 
(% 21.0) hasta bulunmaktaydı. Medyan PIV değeri 
kırılganlık ile yaşayan bireyler grubunda istatistiksel olarak 
anlamlı olarak daha yüksekti (p=0.008) (Tablo 1). 
Regresyon analizinde, kırılganlık yaş, cinsiyet ve CCI’dan 
bağımsız olarak PIV ile ilişkili bulundu ( β= 0.050 95%CI= 
0.013 - 0.086, p=0.008) (Tablo 2). 

Sonuç: Bilgilerimiz doğrultusunda bu çalışma kırılganlık ile 
PIV ilişkisini ortaya koyan ilk çalışmadır. PIV kırılganlık 
ilişkili inflamasyonu yansıtan yeni bir biyomarker olarak 
görülebilir.  

Tablo 1. Kırılganlık durumuna göre grupların demografik 
özelliklerinin ve Pan-immun inflamasyon değerlerinin 
karşılaştırılması 
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. 
Sağlam Bireyler 
Grubu 
N=320 ( 79.0 %) 

 Kırılganlık ile 
Yaşayan 
 Bireyler GrubuN=85 
(21.0%) 

P değeri 

Yaş, Medyan (IQR) 71 (67-76) 78 (71.5-83) <0.001 

Kadın cinsiyet, n (%) 202 (63.1) 53 (62.4) 0.896 

CCI,Medyan (IQR) 1 (0-2) 1 (1-3)  0.001 

PIV, Medyan (IQR) 258.7 (179.0-
399.8) 331.1 (194.2-623.9) 0.008 

Yüksek-PIV (>372), n 
(%) 91 (28.4) 37 (43.5) 0.008 

 

Tablo 2. Pan-immün inflamasyon değeriyle ilişkili 
bağımsız faktörlerin lineer regresyon analizinin sonuçları  

. β (95%CI) p value 

Yaş -0.001 (-0.006 - 0.005) 0.797 

Cinsiyet  -0.059 (-0.133 - 0.015) 0.117 

CCI,Medyan (IQR) -0.002 (-0.028-0.024) 0.872 

PIV,Medyan (IQR) 0.050 (0.013 - 0.086) 0.008 

 

Anahtar Kelimeler: Kırılganlık, Pan-immün inflamasyon 
değeri, İmmunosenescence 

 

OP-122 
PAN-İMMUNE INFLAMMATION VALUE; A NOVEL 
BIOMARKER REFLECTING INFLAMMATION ASSOCIATED 
WITH FRAILTY  

Arzu OKYAR BAŞ, Merve GÜNER OYTUN, Serdar CEYLAN, 
Merve HAFIZOĞLU, Zeynep ŞAHİNER, Burcu Balam 
DOĞU, Meltem Gülhan HALİL, Mustafa CANKURTARAN, 
Cafer BALCI 

Hacettepe University Department of Internal Medicine, 
Division of Geriatric Medicine 

Aim: Frailty is suggested to be associated with age-related 
changes in the immune system, namely 
immunosenescence. Few studies have investigated the 
association of frailty with circulating immune 
biomarkers', which reflect immunosenescence. Pan-
immune inflammation value (PIV) is a new composite 
circulating immune biomarker to predict inflammation 
status. This study aimed to evaluate the relationship 
between PIV and frailty status in a geriatric population. 

Methods: A total of 405 geriatric patients were enrolled 
in the study. All participants underwent a comprehensive 
geriatric assessment. Comorbidity burden was evaluated 
with Charlson Comorbidity Index (CCI). In addition, frailty 
status was evaluated via the Clinical Frailty Scale (CFS), 
and patients with CFS scores ≥ 5 were defined as living 
with frailty. PIV was calculated using the following 
formula: neutrophil (103 /mm3 ) x monocyte (103 /mm3 
) x platelet (103 /mm3) / lymphocyte (103 /mm3 ). 

Patients were defined as PIV-low (≤ 372) and PIV-high 
(>372) according to the cut-off value for PIV. 

Results: The median age of participants was 72 (IQR=67-
78) years and; 63.0 % (n=225) were female. Patients were 
divided into two categories (i.e., robust and living with 
frailty groups), and 320 ( 79.0 %) and 85 (21.0%) patients 
were in each group, respectively. Median PIV was higher 
in the living with frailty group (p=0.008) (Table 1). 
According to the regression analyses, frailty was found to 
be significantly associated with PIV independently of age, 
gender, and CCI ( β= 0.050 95%CI= 0.013 - 0.086, p=0.008) 
(Table 2). 

Conclusion: To the best of our knowledge, this is the first 
study revealing the relationship between PIV and frailty. 
PIV may be seen as a novel biomarker reflecting 
inflammation associated with frailty.  

Table 1. Demographical characteristics and PIV resuls 
according to frailty status. 

. 
Robust 
N=320 ( 79.0 
%) 

Living with 
Frailty  
N=85 (21.0%) 

P value 

Age, median (IQR) 71 (67-76) 78 (71.5-83) <0.001 

Sex (female) , n (%) 202 (63.1) 53 (62.4) 0.896 

Charlson Comorbidity 
Index Score,  
median (IQR) 

1 (0-2) 1 (1-3)  0.001 

Pan-immune Inflamation 
value,  
median (IQR) 

258.7 (179.0-
399.8) 

331.1 (194.2-
623.9) 0.008 

PIV-High (>372), n (%) 91 (28.4) 37 (43.5) 0.008 

Table 2. Results of the linear regression analyses of 
independent factors associated with Pan-immune 
inflammation Value 

. β (95%CI) 
 p value 

Age -0.001 (-0.006 - 0.005) 0.797 

Gender -0.059 (-0.133 - 0.015) 0.117 

Charlson Comorbidity Index Score -0.002 (-0.028-0.024) 0.872 

Frailty 0.050 (0.013 - 0.086) 0.008 

 

Keywords: Frailty, Pan-immune inflammation value, 
Immunosenescence 
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POSTER BİLDİRİ ÖZETLERİ 
 

Kırılganlık (Fiziksel ve Sosyal) 
P-1 
80 YAŞINDA KIRILGAN BİR KADINDA SADECE CİLT 
LEZYONLARI İLE BELİRTİ VEREN ANAPLASTİK BÜYÜK 
HÜCRELİ LENFOMA: NADİR BİR VAKA 

Betül Gülsüm YAVUZ VEİZİ, Mehmet İlkin NAHARCI 

SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, 
Türkiye 

Giriş: Anaplastik lenfoma kinaz negatif anaplastik büyük 
hücreli lenfoma (ALCL), nadir görülen ve teşhisi zor bir T 
hücreli lenfomadır. ALCL'ların çoğu alkelen lenfoma kinaz 
(ALK)-negatif olup tipik olarak yaşlı nüfusu etkilerken, 
ALK-pozitif ALCL'lar genellikle genç yetişkinleri etkiler. 
Lenf düğümleri ve ekstranodal bölgeler genellikle en sık 
etkilen bölgeler olmasına rağmen, cilt tutulumu nadirdir. 
Bu vakada, vücudun birçok yerinde kaşıntılı kırmızımsı-
kahverengi pigmente cilt lezyonları ile başvuran 80 
yaşında bir kadın hastayı sunuyoruz. 

Olgu Sunumu: İlk olarak, ilaç reaksiyonuna atfedilen 
edilen, eritematöz plaklar olarak değerlendirildi ve tedavi 
edildi. Histopatolojik inceleme, özellikle dermiste fokal 
epidermotropizmi olan bir dizi büyük atipik lenfoid 
hücrenin yanı sıra az sayıda olgun lenfosit ve eozinofilik 
lökosit gösterdi. Hastaya ekstranodal kutanöz tutulum ile 
seyreden evre III ALK negatif CD30 (+) anaplastik büyük 
hücreli lenfoma tanısı konuldu. Ayrıntılı geriatrik 
değerlendirme sonrası Brentuximab Vedotin ile hedefe 
yönelik bir ilaç tedavisi uygulandı ve cilt lezyonları soldu. 
Hastanın hayat kalitesini olumsuz etkileyen kaşıntı 
şikayeti kayboldu. 

Sonuç: Kırılgan yaşlı bireylerde hastalıklar atipik 
prezentasyon gösterebilir. Kapsamlı geriatrik 
değerlendirme ile en uygun tedavi yöntemi seçilerek 
hayat kalitesi arttırılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Kırılgan yaşlı, Anaplastik büyük 
hücreli lenfoma, Dermatit 

 

P-1 
ANAPLASTIC LARGE CELL LYMPHOMA PRESENTING 
ONLY WITH SKIN LESIONS IN AN 80-YEARS-OLD FRAIL 
WOMAN: A RARE CASE 

Betül Gülsüm Yavuz Veizi, Mehmet İlkin Naharcı 

Gulhane Faculty of Medicine & Gulhane Training and 
Research Hospital, University of Health Sciences, Division 
of Geriatrics 

Introduction: Anaplastic lymphoma-kinase-negative 
anaplastic large cell lymphoma (ALCL) is a rare and 
difficult-to-diagnose T-cell lymphoma. Most ALCLs are 
alkaline lymphoma kinase (ALK)-negative and usually 
affect the elderly, while ALK -positive ALCLs usually affect 
young adults. Although lymph nodes and extranodal 
regions are usually the most commonly affected areas, 
skin involvement is rare. In this case, we present an 80-

year-old female patient who presented with pruritic, 
reddish-brown pigmented skin lesions on multiple body 
sites. 

Case Report: Initially, they were evaluated and treated as 
erythematous plaques due to drug reaction. 
Histopathologic examination revealed a small number of 
mature lymphocytes and eosinophilic leukocytes and a 
number of large atypical lymphoid cells with focal 
epidermotropism, particularly in the dermis. The patient 
was diagnosed with stage III ALK anaplastic large cell 
lymphoma with negative CD30 (+) and extranodal 
involvement of the skin. After a detailed geriatric 
evaluation, targeted drug therapy with Brentuximab 
Vedotin was administered, and the skin lesions regressed. 
The itching complaints, which impaired the patient's 
quality of life, disappeared. 

Conclusion: Diseases may present an atypical appearance 
in fragile elderly. Quality of life can be improved by 
choosing the most appropriate treatment method and 
comprehensive geriatric assessment. 

Keywords: frail older people, Anaplastic large cell 
lymphoma, Dermatitis 

 

Palyatif Bakım 
P-2 
PALYATİF BAKIMDA YATAN YAŞLI HASTALARDA 
MALNÜTRİSYON VE BİLİŞSEL BOZUKLUK ARASINDAKİ 
İLİŞKİ 

Eyyüp Murat EFENDİOĞLU1, Ahmet ÇİGİLOGLU2, 
Ercüment ÖZTÜRK1, Sencer GANİDAĞLI1, Zeynel Abidin 
ÖZTÜRK1 

1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Geriatri BD, 
Gaziantep, Türkiye 
2Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Geriatri 
BD, Kahramanmaraş, Türkiye 

Giriş: Bu çalışma, yaşlı palyatif bakım hastalarında 
malnütrisyonun kognitif bozulma ile ilişkili olup olmadığını 
amaçlamıştır. 

Materyal-Metod: Çalışmaya 136 yaşlı yetişkin dahil edildi. 
Beslenme durumu mini nütrisyonel değerlendirme testi 
kısa formu (MNA-SF) kullanılarak ölçüldü. Bilişsel işlev 
Mini-Mental Durum Muayenesi (MMSE) ile 
değerlendirildi. 

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 74.88 ± 8.82 yıldı ve 
hastaların %63.2'si kadındı. Malnütrisyon prevalansı, 
malnütrisyon riski ve kognitif bozukluk sırasıyla %39.7, 
%47.1 ve %24,3 idi. MMSE skoru, MNA-SF skoru ile pozitif 
korelasyon gösterdi (r = 0.286, p = 0.001). 

Sonuç: Sonuçlarımız yetersiz beslenme ve kognitif 
bozulma prevalansının nispeten yüksek olduğunu 
göstermektedir. Yetersiz beslenme, artan bilişsel bozulma 
riski ile ilişkilidir. Bu nedenle klinisyenler, erken teşhis ve 
zamanında müdahaleyi iyileştirmek için yaşlı yetişkinlerin 
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beslenme ve bilişsel durumunu düzenli olarak 
değerlendirmelidir. 

Tablo 1. Katılımcıların bilişsel durum ve beslenme 
değerlendirme sonuçları 

Değişkenler N % 

MNA-SF Skoru 
• Normal (>11 puan) 
• Yetersiz Beslenme Riski (8-11 puan) 
• Yetersiz beslenme (0-7 puan) 

 18 
 64 
 54 

13.2 
47.1  
39.7 

MMSE Score 
• ≥24 points 
• ≤23 points 

103  
33 

75.7  
24.3 

Anahtar Kelimeler: Kognitif bozukluk, yetersiz beslenme, 
yaşlı yetişkin 

 

P-2 
ASSOCIATIONS BETWEEN MALNUTRITION AND 
COGNITIVE İMPAIRMENT IN OLDER PALLIATIVE CARE 
İNPATIENTS 

Eyyup Murat Efendioglu1, Ahmet Cigiloglu2, Ercument 
Ozturk1, Sencer Ganidaglı1, Zeynel Abidin Ozturk1 
1Gaziantep University, Faculty of Medicine, Department 
of Internal Medicine, Division of Geriatric Medicine, 
Sahinbey, Gaziantep, Turkey 

2Kahramanmaraş Necip Fazıl City Hospital, Division of 
Geriatric Medicine, 46050, Dulkadiroglu, 
Kahramaranmaraş, Turkey 

Aim: This study aimed to elucidate whether malnutrition 
is associated with cognitive impairment in older palliative 
care inpatients. 

Methods: One hundred and thirty-six older adults were 
included in the study. Nutritional status was measured by 
using the Mini Nutritional Assessment Short Form (MNA-
SF). Cognitive function was assessed with the Mini-
Mental State Examination (MMSE). 

Results: The mean age of the patients was 74.88 ± 8.82 
years, and 63.2% of the patients were female. The 
prevalence of malnutrition, risk of malnutrition, and 
cognitive impairment were 39.7%, 47.1%, and 24.3%, 
respectively. The MMSE score was positively correlated 
with the MNA-SF score (r = 0.286, p = 0.001).  

Conclusions: Our results suggest that the prevalence of 
malnutrition and cognitive impairment is relatively high. 
Malnutrition is associated with an increased risk of 
cognitive impairment. Therefore, clinicians should assess 
the nutritional and cognitive status of older adults 
regularly to improve early detection and timely 
intervention. 

Table 1. Cognitive status and nutrition assessment results 
of the participants 

 

 

Variables N % 

MNA-SF Score 
• Normal (>11 points) 
• Risk of Malnutrition (8-11 points) 
• Malnutrition (0-7 points) 

18  
64 
54 

13.2  
47.1 
39.7 

MMSE Score 
• ≥24 points 
• ≤23 points 

103  
33 

75.7  
24.3 

MNA-SF, Mini nutritional assessment short form; MMSE, 
Mini mental state examination 

Keywords: Cognitive impairment, malnutrition, older 
adults 

 

İleri Yaşta Sık Görülen Hastalıkların Tedavisi (DM, Tiroid, 
Osteoporoz) 
P-3 
YAŞLI BİREYLERDE OSTEOPOROZ ŞİDDETİ VE 
İNFLAMATUAR BELİRTEÇLER ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Sencer GANİDAĞLI, Zeynel Abidin ÖZTÜRK, Güzin 
ÇAKMAK, Eyyüp Murat EFENDİOĞLU 

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı, 
Gaziantep, Türkiye 

Amaç: Osteoporoz, yaşlı erişkinlerde yaygın olarak 
görülen ve kemik oluşumu ve yıkımı arasındaki 
dengesizlik ile karakterize kronik bir hastalıktır. Son 
zamanlarda inflamasyon ve osteoporoz arasındaki ilişkiyi 
ortaya çıkarmak için birçok çalışma yapılmıştır. 
Monosit/lenfosit oranı (MLR) ve nötrofil/lenfosit 
oranının (NLR) çeşitli inflamatuar ve malign hastalıklarda 
hastalık aktivitesi, prognoz ve sağkalım için öngörücü 
faktörler olduğu gösterilmiştir. Çalışmamızda 
inflamatuvar belirteçler ile osteoporoz şiddeti arasında 
bir ilişki olup olmadığını belirlemeyi amaçladık. 

Materyal-Metod: Çalışmaya dahil edilen 1048 hastanın 
yaş ortalaması 72.7 ± 6.7 yıl ve %87.9'u kadındı. 
Osteoporoz, lomber omurga ve sol femurda Dual Energy 
X-ray Absorbtiometry (DXA) ile teşhis edildi. İnflamasyon, 
MLR, NLR, C-reaktif protein (CRP), eritrosit 
sedimantasyon hızı (ESR) ve ürik asit dahil olmak üzere 
kan testleri ile değerlendirildi. 

Bulgular: En düşük T skoru grubunda MLR, NLR, ESR ve 
kadın cinsiyet oranı daha yüksekti. Çok değişkenli ikili 
lojistik regresyon analizine göre MLR ve NLR bağımsız 
olarak osteoporoz şiddeti ile ilişkili bulundu (sırasıyla 
p=0.032, OR=3.513 ve p=0.046, OR=1.218). 

Sonuç: Çalışmamızda osteoporoz ile inflamasyon 
arasındaki ilişkiyi farklı inflamatuar parametreler 
üzerinden ortaya koyduk. Kolay erişilebilir iki parametre 
olan MLR ve NLR'nin yaşlı osteoporotik bireylerde kemik 
mineral yoğunluğunun değerlendirilmesine yardımcı 
olabileceğini gösterdik. 
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Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, Monosit/Lenfosit oranı, 
Nötrofil/Lenfosit oranı 

 

P-3 
THE RELATIONSHIP BETWEEN OSTEOPOROSIS SEVERITY 
AND INFLAMMATORY MARKERS IN ELDERLY  

Sencer Ganidağlı, Zeynel Abidin Öztürk  

Gaziantep University Faculty of Medicine Geriatrics 
Department  

Background: Osteoporosis is a chronic disease that is 
prevalent in older adults and characterized by an 
imbalance between bone formation and destruction. 
Recently, many studies have been conducted to reveal 
the relationship between inflammation and osteoporosis. 
Monocyte to lymphocyte ratio (MLR) and neutrophil to 
lymphocyte ratio (NLR) have been shown to be predictive 
factors for disease activity, prognosis and survival in 

various inflammatory and malignant diseases. We aimed 
to determine whether there is a relationship between 
inflammatory markers and severity of osteoporosis. 

Methods: The mean age of 1048 patients included in the 
study was 72.7 ± 6.7 years and 87.9% were female. 
Osteoporosis was diagnosed by Dual Energy X-ray 
Absorptiometry (DXA) at the lumbar spine and left femur. 
Inflammation was assessed by blood tests including MLR, 
NLR, C-reactive protein (CRP), erythrocyte sedimentation 
rate (ESR) and uric acid. 

Results: MLR, NLR, ESR, and the proportion of female 
gender were higher in the lowest T score group. MLR and 
NLR were found to be independently related to severity 
of osteoporosis according to the multivariate binary 
logistic regression analysis (p=0.032, OR=3.513, and 
p=0.046, OR=1.218, respectively).  

Conclusion: In our study, we revealed the relationship 
between osteoporosis and inflammation through 
different inflammatory parameters. We have shown that 
the two easily accessible parameters, MLR and NLR, may 
help evaluate the bone mineral density in elderly 
osteoporotic individuals. 
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Keywords: Osteoporosis, Monocyte to lymphocyte ratio, 
Neutrophil to lymphocyte ration 

 

Palyatif Bakım 
P-4 
YAŞLI HASTADA ‘EVDE PALYATİF BAKIM’ 
UYGULAMALARI 

Nil TEKİN1, Ebru TOMBAK2 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi, Aile 
Hekimliği Anabilim Dalı, Tepecik SUAM Evde Sağlık 
Hizmetleri, İzmir, Türkiye 

2İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Evde 
Bakım Sorumlu Hekimi, İzmir, Türkiye 

Giriş: Dünyada ve Türkiye' de giderek artan yaşlı nüfusun 
palyatif bakım süreçlerini evinde yaşama ve evinde ölme 
talebi yeterince karşılanamamaktadır. Gelişmiş ülke 
örneklerinde yaşlılarda ‘Evde Palyatif Bakım’ 
uygulamalarına yönelik çalışmalar mevcuttur. Bu 
çalışmada ülkemizde ‘Evde Palyatif Bakım’ kavramına 
geriatrik yaş grubuna yönelik bakış açısı getirilerek 
literatüre katkı sağlanması ve hizmetin ihtiyaca uygun 
şekilde gelişimi için dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. 

Materyal - Metod: Konuyla ilgili literatür taranarak, 
makaleler, saha deneyimleri ve uygulamalar 
değerlendirilmiştir. 

Bulgular: DSÖ palyatif bakımı 'Yaşamı tehdit eden 
hastalıklardan kaynaklanan problemler ile karşılaşan 
hastaların ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini, başta 
ağrı olmak üzere tüm fiziksel, ruhsal ve sosyal 
problemlerin erken tespit edilerek ve etkili 
değerlendirmeler yapılarak önlenmesi veya giderilmesi 
yolu ile arttıran bir yaklaşım' olarak tarif etmektedir. 
Gelişmiş ülke örneklerinde ev palyatif bakımın önemli ve 
sıklıkla tercih edilen bir ortamıdır. Çalışmalar, 
semptomların giderilmesinde, istenmeyen hastane 
yatışlarının önlenmesinde ve yaşam sonu desteğin 
sağlanmasında ‘Evde Palyatif Bakım’ın etkinliğine ve 
önemine işaret etmektedir. Pek çok araştırma, 
uzmanlaşmış ‘Evde Palyatif Bakım’ın hasta ve sistem 
sonuçları üzerindeki faydalarını gösterse de, kapsamı 
oluşturan bileşenlere dair açık verilerle konu tam olarak 
aydınlatılamamıştır. ‘Evde Palyatif Bakım’ın temel 
unsurlarının, başarılı programların, hastaların ve 
bakıcıların bakış açılarının ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının 
görüşlerinin birlikte gözden geçirilmesi gerekmektedir. 
Yapılan çalışmalarda ‘Evde Palyatif Bakım’ın maliyet etkin 

olduğuna dair anlamlı veriler saptanmıştır. Etkin bir ‘Evde 
Palyatif Bakım’ hasta, aile ve evde bakım ekibinin iletişimi 
ve yakın işbirliği ile mümkün olmaktadır. ‘Evde Palyatif 
Bakım’la ilgili birçok innovatif model bulunmaktadır. 
Bakım verenler eğitim ve destekle rollerinin kolaylaştığını 
ifade etmiştir. Bu programlar çerçevesinde hastalar da 
kendini bağımsız ve özgüvenli olduklarını belirtmişlerdir. 

Sonuç: ‘Evde Palyatif Bakım’ yaşlı hasta, ailesi ve bakım 
veren açısından hayatı kolaylaştırmaktadır. ‘Evde Palyatif 
Bakım’ın standardize edilerek, uzmanlık seviyesinde 
sunulması sağlık sisteminin yükünü hafifletecektir. 
Toplumun giderek yaşlanması ile bu alanın daha zaruri 
hale geleceği görülmeli ve gelişimini sağlamak için geniş 
çaplı araştırmalar yapılmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Palyatif Bakım, Evde Bakım, 
Evde Palyatif Bakım 
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HOME PALLIATIVE CARE' PRACTICES IN THE ELDERLY 
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Health Service, Izmir 

2İzmir Metropolitan Municipality Esrefpasa Hospital 
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Introduction: The demand of the elderly population, 
which is increasing in the world and in Turkey, to live and 
die at home for palliative care processes cannot be met 
sufficiently. In developed country examples, there are 
studies on 'Home Palliative Care' practices in the elderly. 
In this study, it is aimed to contribute to the literature by 
bringing a perspective towards the geriatric age group to 
the concept of 'Home Palliative Care' in our country and 
to draw attention to the development of the service in 
accordance with the needs. 

Materials and Methods: The literature on the subject was 
searched and articles, field experiences and applications 
were evaluated. 

Results: WHO defines palliative care as 'an approach that 
increases the quality of life of patients and their relatives 
who encounter problems arising from life-threatening 
diseases, by preventing or eliminating all physical, mental 
and social problems, especially pain, by early detection 
and effective evaluations' is doing. In developed country 
examples, home is an important and frequently preferred 
environment of palliative care. Studies point to the 
effectiveness and importance of 'Home Palliative Care' in 
relieving symptoms, preventing unwanted 
hospitalizations and providing end-of-life support. 
Although many studies have shown the benefits of 
specialized 'Home Palliative Care' on patient and system 
outcomes, the issue has not been fully elucidated with 
open data on the components that make up the scope. 
The core elements of 'Home Palliative Care', successful 
programs, patients' and caregivers' perspectives, and 
healthcare providers' views need to be reviewed 
together. In the studies conducted, significant data were 
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found that 'Home Palliative Care' is cost-effective. An 
effective 'Home Palliative Care' is possible with the 
communication and close cooperation of the patient, 
family and home care team. There are many innovative 
models related to 'Home Palliative Care'. Caregivers 
stated that their role became easier with education and 
support. Within the framework of these programs, 
patients also stated that they were independent and self-
confident. 

Conclusion: 'Home Palliative Care' makes life easier for 
the elderly patient, his family and caregivers. 
Standardizing 'Home Palliative Care' and presenting it at 
the level of expertise will alleviate the burden of the 
health system. It should be seen that this field will 
become more essential with the aging of the society, and 
extensive research should be conducted to ensure its 
development.  

Keywords: Elderly, Palliative Care, Home Care, Home 
Palliative Care 

 

Yaşlıyla İletişim ve Geronteknoloji 
P-5 
EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE YAŞLI HASTA VE YAPAY 
ZEKA UYGULAMALARI 

Yusuf Adnan GÜÇLÜ1, Nil TEKİN2 
1SBÜ Tepecik SUAM, Doç.Dr, Aile Hekimliği Kliniği, Evde 
Sağlık Hizmetleri, İzmir, Türkiye 

2SBÜ İzmir Tıp Fakültesi, Doç. Dr, Aile Hekimliği Anabilim 
Dalı, Tepecik SUAM Evde Sağlık Hizmetleri, İzmir, Türkiye 

Giriş: Dünyada ve Türkiye’de yaşlı nüfusun hızla arttığı 
bilinmektedir. Bu yaş grubuna yönelik sağlık ve bakım 
hizmetine gereksinimler de artmaktadır. Yaşlı nüfusa 
hizmet sunacak insan gücünün ise gelecekte yeterli 
olamayabileceği öngörülmektedir. Bu çalışmada evde 
sağlık hizmetlerinde yaşlı hasta özelinde yapay zekâ 
uygulamalarına genel bir bakışla konuya dikkat çekilmesi 
amaçlanmıştır. 

Materyal – Metod: Konuyla ilgili literatür taranarak, 
makaleler ve gelişmiş ülkelerdeki uygulama örnekleri 
değerlendirmeye alınmıştır.  

Bulgular: Yaşlı nüfustaki artışa karşın hizmet verecek 
insan gücünün aynı oranda artmadığı, görülmektedir. 
Yaşlılara yönelik sağlık ve bakım hizmetlerinin 
karşılanabilmesi için sürdürülebilir hizmet modellerinin ve 
işgücü kaynaklarının ortaya konması gerekmektedir. 
Bunun için birçok alanda olduğu gibi sağlık hizmet 
sunumunda da teknolojiden faydalanılması 
önerilmektedir. Bu kapsamda “e-Sağlık, tele-tıp, dijital 
hastaneler, robotik cerrahi” benzeri teknolojik 
uygulamaların kullanıldığı görülmektedir. Sağlık 
uygulamalarının hizmet kalitesini geliştirerek; verimli hale 
getirilmesi ve toplum yararına sunumunda ‘Dijital Sağlık’ 
kavramı sıklıkla konuşulmaktadır. Ülkemizde Sağlık 
Bakanlığı sağlık hizmetine erişimi, hizmet sunum kalitesini 
ve etkinliğini arttırmak amacıyla tele-tıp uygulamalarını 
'dijital hastane" kavramıyla yaygınlaştırma çalışmalarına 
devam etmektedir. Yapay zeka ise daha çok bilgisayar ve 
bilişim alanlarında adı geçen, insan gibi düşünebilen ve 

karar verebilen yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Gelişen teknoloji ile örneğin banyoda bulunan 
sensörlerden elde edilen veriler ile yapay zekânın yaşlının 
sağlığı hakkındaki bilgileri ortaya koyabileceği 
tartışılmaktadır. Hatta insan görünümlü tasarımları ile 
robotların daha da fazlasını yapabilecekleri, evde yalnız 
yaşayan yaşlıların beyin aktivitelerini de destekleyen 
“konuşma ve diğer sosyal etkileşimleri sağlayabilecekleri 
öngörülmektedir. 

Sonuç: Evde Sağlık Hizmetlerinin temel amacı; bireylerin 
sağlık hizmetini ev ortamında alabilmesidir. Sağlıkta 
erişimi arttırmayı hedefleyen teletıp uygulamalarının 
yanında, robotlar gibi yapay zeka uygulamalarının yaşlı 
bireylerin daha uzun süre evde bağımsız yaşamını 
destekleyeceği, bakımevi ve hastane yatış 
gereksinimlerini azaltacağı düşünülmektedir. Bu durumda 
yapay zekanın, ekonomik ve işgücü yükünden 
kaynaklanan sorunlara çözüm alternatifi sunduğu 
düşünülmektedir. Bunun için yapay zekanın, teknolojideki 
gelişimler ve üretimdeki artış ile ulaşılabilirliğinin dijital 
okur yazarlığın artmasıyla da kullanılabilirliğinin artması 
hedeflenmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Evde Sağlık Hizmetleri, Yapay 
Zeka 
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Introduction: It is known that the elderly population is 
increasing rapidly in the world and in Turkey. The needs 
for health and care services for this age group are also 
increasing. It is foreseen that the manpower to serve the 
elderly population may not be sufficient in the future. In 
this study, it is aimed to draw attention to the subject with 
an overview of artificial intelligence applications in home 
health services, especially for the elderly patient. 

Material-Method: The literature on the subject was 
searched, and the articles and application examples in 
developed countries were evaluated.  

Results: Despite the increase in the elderly population, it 
is seen that the manpower to serve does not increase at 
the same rate. In order to meet the health and care 
services for the elderly, sustainable service models and 
workforce resources should be put forward. For this, it is 
recommended to use technology in health service 
delivery, as in many areas. In this context, it is seen that 
technological applications such as “e-Health, tele-
medicine, digital hospitals, robotic surgery” are used. By 
improving the service quality of health applications; The 
concept of 'Digital Health' is frequently discussed in 
making it efficient and presenting it for the benefit of 
society. In our country, the Ministry of Health continues 
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its efforts to expand tele-medicine applications with the 
concept of 'digital hospital' in order to increase access to 
health services, the quality and efficiency of service 
delivery. Artificial intelligence, on the other hand, appears 
as structures that are mostly mentioned in the fields of 
computers and informatics, that can think and make 
decisions like humans. It is discussed that with the 
developing technology, for example, the data obtained 
from the sensors in the bathroom and artificial 
intelligence can reveal the information about the health 
of the elderly. In fact, it is predicted that robots will be 
able to do even more with their human-looking designs, 
and that they can provide "speech and other social 
interactions that support the brain activities of the elderly 
living alone at home. 

Conclusion: The main purpose of Home Health Services; 
the ability of individuals to receive health services in the 
home environment. In addition to telemedicine 
applications that aim to increase access to health, 
artificial intelligence applications such as robots are 
thought to support the independent life of elderly 
individuals at home for a longer period of time and reduce 
the need for nursing homes and hospitalizations.In this 
case, it is thought that artificial intelligence offers an 
alternative solution to the problems arising from the 
economic and workforce burden. For this, it should be 
aimed to increase the accessibility of artificial intelligence 
with the developments in technology and the increase in 
production, and to increase its usability with the increase 
in digital literacy. 

Keywords: Elderly, Home Health Service, Artificial 
Intelligence 

 

COVID-19 Tedavisi ve Post COVID Sendromu 
P-6 
COVİD 19 ENFEKSİYONU İLİŞKİLİ DELİRYUM VE 
SUBAKUT DEMANS 

Şennur DELİBAŞ KATI, Aylin YAMAN 

Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji, Antalya, 
Türkiye 

Giriş: Covid 19 enfeksiyonu sonrası özellikle yaşlı 
hastalarda bilişsel değişiklikler de bildirilmiştir. 

Metot: 72 yaş erkek hasta Covid 19 enfeksiyonu nedeniyle 
yatış yapıldığı sürede deliryum tablosunda izlenmiş olup 
test negatifleştikten ve taburcu olduktan sonra da 

hastanın bilişsel düzeyi normale dönmemiş, kooperasyon 
ve oryantasyon sorunları yaklaşık 1 yıl devam etmiştir. 

Bulgular: Yapılan görüntülemelerde hastanın kliniğini 
direk olarak açıklayacak patoloji izlenmedi. Subakut 
demansa yönelik yapılan tetkiklerde sadece BOS 
incelemesinde ılımlı protein artışı saptandı. Yaklaşık 1 yıl 
sonra enfeksiyon öncesi dönemine büyük oranda 
dönmesine rağmen hafif demansiyel semptomları sebat 
etti. 

Sonuç: Covid 19 enfeksiyonu immün veya non immün 
mekanizmalarla bilişsel etkilenmeye yol açabilmektedir. 
Diğer demans tanılarının ve deliryuma yol açabilecek 
sebeplerin ekartasyonu ve uzun süreli klinik takip 
gerekebileceği akılda tutulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Covid 19, demans, deliryum 

 

P-6 
COVID 19 INDUCED DELIRIUM AND SUBACUTE 
DEMENTIA 

Sennur Delibas Kati1, Aylin Yaman2 

Antalya Training and Research Hospital Neurology 
Department 

Introduction: It is known to be some cases with cognitive 
disorders through Covid 19 disease. 

Method: 72 year old male patient suffered from delirium 
during his hospitakization for Covid 19 disease. Although 
the control tests turned negative for Covid 19 disease he 
was still suffering from cognitive disorders, lack of 
cooperation and orientation even after discharge from 
hospital. 

Results: None of the neuroimaging modalities showed 
any specific findings for this patient. None of the 
laboratuary findings showed any abnormalities but the 
protein level of CSF was slightly high. Even after 1 year he 
was still having problems such as minimal dementia but 
he mostly recovered and he was very similar to his 
cognitive position before covid 19 disease. 

Conclusion: Covid 19 disease could be responsible from 
cognitive disorders in the elderly through immune or non 
immune mechanisms. It is important to exclude any other 
possible causes of delirium and dementia during this 
period. It should be better to remember to have control 
appointments for a long period of time. 

Keywords: Covid 19, delirium, dementia 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN GEROPSYCHIATRIC ASSESSMENT SCALES AND QUALITY OF LIFE IN 
OLDER PATIENTS DURING THE COVID 19 PANDEMIC. WHERE DOES FRAILTY STAND? 

Ezgi Odaci Comertoglu1, Yelda Ozturk 2, Zeynep Kahyaoglu3, Cagatay Cavusoglu4, Cafer Balci3, Burcu Balam 
Dogu3, Meltem Halil3, Ozlem Erden Aki5, Mustafa Cankurtaran3 

1Department of Internal Medicine, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey 
2Department of Geriatrics, Eskisehir City Hospital, Health Sciences University, Eskisehir, Turkey 

3Department of Internal Medicine, Division of Geriatric Medicine, Hacettepe University Faculty of Medicine, 
Ankara, Turkey 

4Department of Geriatrics, Mehmet Akif Inan Training and Research Hospital, Health Sciences University, 
Sanliurfa, Turkey 

5Department of Psychiatry, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey 
 
Introduction: Older people are more prone to severe infections, disability, complications occur and death (1). 
Due to the higher risk of infection, older people may be more vulnerable to mental health problems and their 
existing psychiatric symptoms may worsen (2). The pandemic has negative psychological effects on individuals 
(3). Social distancing, especially less contact with loved ones and the inability to participate in routine daily 
activities, lead to a feeling of loneliness in older adults (4). According to World Health Organization (WHO) "an 
individual's perception of their position in life in the context of the culture and value systems in which they live 
and concerning their goals, expectations, standards, and concerns are defined as the quality of life"(5). The 
quality of life of individuals worsens during the pandemics and is more serious for older adults (6). Frailty “is “a 
dynamic state affecting an individual who experiences losses in one or more domains of human functioning 
(physical, psychological, social) caused by the influence of a range of variables and which increases the risk of 
adverse outcomes”(7). The aim of our study is to show the relationship between geropsychiatric assessment 
scales and quality of life in geriatric population, which we think has become more socially frailty due to the 
COVID-19 pandemic and whose social support is limited due to isolation; and to demonstrate the role of frailty 
that is evaluated by different scales. 
 
Material: A total of 136 patients over the age of 65 who applied to the geriatrics outpatient clinic of a university 
hospital between October 2020 and October 2021 were included in the study. Sociodemographic information of 
the patients was recorded in the cross-sectional, descriptive questionnaire study. In order to conduct a 
comprehensive geriatric assessment objectively; Katz Activities of Daily Living (Katz ADL), Lawton Instrumental 
Activities of Daily Living (IADL), Mini–Mental State Examination (MMSE), Mini Nutritional Assessment-Short Form 
(MNA-SF), 15-item Geriatric Depression Scale (GDS-15), Multidimensional Scale of Perceived Social Support 
(MSPSS) and Cumulative Illness Rating Scale for Geriatrics (CIRS-G) were used. To assess the psychosocial status 
in older people, the Templer Death Anxiety Scale (T-DAS), Loneliness Scale for the Elderly (LSE), Quality of Life 
Scale in Older People (CASP-19) and the Generalized Anxiety Disorder-7 Test (GAD-7) were used. The frailty 
assessment of the patients was made with the Tilburg Frailty Indicator (TFI), the FRAIL scale, and the Clinical 
Frailty Scale (CFS). Correlations between geropsychiatric assessment and frailty scales and quality of life were 
evaluated by analyzing the data in the SPSS (Statistical Package for Social Sciences) package program. 

Results: 136 people who applied to the geriatrics outpatient clinic were included in the study. The median age 
of individuals is 72.2 (min=65.3, max=90.3); 61.8% of the participants are women. The CASP-19; while showing a 
strong inverse correlation with the TFI (r=-0.715) and LSE (r=-0.725); GDS-15 (r=-0.612), T-DAS (r=-0.414), FRAIL 
scale (r=--0.481), and CFS (r=-0.573) with moderate inverse correlation, it was found to have weak inverse 
correlation with the CIRC-G (r=-0.372) and the GAD-7 (r=-0.373). MSPSS was moderately positively correlated 
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with the CASP-19 (r=0.490). Katz ADL, IADL, MMSE, MNA-SF, GDS-15, MSPSS, T-DAS, LSE, CASP-19 and GAD-7 
these tests were found to be significantly worse in frail groups. 

Conclusion: In the COVID-19 pandemic; frailty, loneliness, social support, depression, death anxiety, chronic 
diseases and anxiety affect quality of life. As well as it has been observed that there is a negative significant 
relationship between frailty and quality of life in older adults, which indicates that frail people were less likely to 
experience a high quality of life. The Tilburg Frailty Indicator is the best tool to demonstrate this. Frailty research 
needs to put emphasis on the psychosocial correlates of frailty. 

Keywords: Quality of life, frailty, depression, anxiety, loneliness, social support 
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HAFIF KOGNİIİF BOZUKLUK TANILI HASTALARDA OKSİDATİF STRESİN TİYOL-DİSÜLFİT HOMEOSTAZI 

VE İSKEMİ MODİFİYE ALBUMİN KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sabri Engin Altıntop1, Emine Feyza Yurt2, Gözde Şengül Ayçiçek3, Salim Neşelioğlu2, Özcan Erel2, Burcu 
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2. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Ankara, Türkiye 

3. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye 

4. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı, Ankara, Türkiye 

 

GİRİŞ: Oksidatif stresin, Alzheimer Hastalığı(AH) ve Hafif Kognitif Bozukluk(HKB) hastalıklarının patofizyolojisinde 

rol oynadığı bilinmektedir. Periferik kanda bakılan bazı biyobelirteçler, bu oksidatif stresi ve hücreye verdiği hasarı 

saptamada kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, özellikle hafif kognitif bozukluk tanılı hastalarda oksidatif 

stresi, dinamik tiyol disülfit homeostazı ve iskemi modifiye albümin (İMA) biyobelirteçlerini kullanarak 

değerlendirmek ve çalışmaya dahil edilen üç kognitif grup (AH, HKB ve kontrol sağlıklı grup) arasında bu 

parametreler açısından karşılaştırma yapmaktır.  

 

MATERYAL-METOT: Çalışmaya, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Geriatri Bilim Dalı polikliniğine başvuran 

44’ü normal kognitif fonksiyonlu grup, 44’ü HKB tanılı ve 40’ı AH tanılı olmak üzere toplam 128 hasta dahil 

edilmiştir. Tüm hastalara kapsamlı geriatrik değerlendirme testleri uygulanmıştır. HKB tanısı Petersen-Mayo tanı 

kriterlerine, Alzheimer hastalığı tanısı da NIA-AA (National Institute on Aging and Alzheimer’s Association) tanı 

kriterlerine göre konuldu. Hastalardan rutin kan tetkiklerinin yanında oksidatif stress biyobelirteçlerinin 
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çalışılması için de 2 ayrı tüpe kan örnekleri alındı. Sonrasında laboratuarda gerekli özel yöntemlerle bu 

parametrelerin ölçümü yapıldı.    

 

BULGULAR: Total ve nativ tiyol düzeyleri, AH tanılı grupta HKB tanılı gruba göre, HKB tanılı grupta da sağlıklı 

kontrol grubuna göre daha düşük saptandı. (Sırasıyla p=0,419 ve p=0,156) Çalışmada bakılan diğer biyobelirteç 

düzeylerinde üç grup arasında anlamlı fark saptanmadı. Yaş ve hipertansiyon ile nativ ve total tiyol düzeyi 

arasında istatistiksel olarak anlamlı düşük düzeyde negatif yönlü korelasyon saptandı (p<0,001).  

 

TARTIŞMA: Oksidatif stresin AH ve HKB hastalıklarında önemli rol oynadığından yola çıkılarak bu çalışmada 

oksidatif stres biyobelirteçleri olan total tiyol, nativ tiyol, disülfit bağ miktarı, total tiyol/nativ tiyol, total 

tiyol/disülfit bağ, nativ tiyol/disülfit bağ oranı, IMA düzeyleri and IMA-R parametreleri incelenmiştir. Özellikle 

HKB tanılı hastalarda bu biyobelirteçler ile ilgili çok az sayıda mevcuttur. Ayrıca bu çalışma literatürde AH’nın 

üç evresi arasında bu oksidatif stres biyobelirteçlerini karşılaştıran ilk çalışmadır. Oksijen radikalleri tarafından 

indüklenen oksidatif stresi dengelemek için vücutta birçok mekanizma mevcuttur. Bu önemli 

mekanizmalardan biri olan dinamik tiyol-disülfit homeostazı, detoksifikasyon, sinyal iletimi, apoptoz, enzimatik 

aktivasyon ve hücresel sinyallerin düzenlenmesi gibi durumlarda kritik öneme sahip olup birçok hastalıkla 

ilişkilendirilmiştir (1). Gümüşyayla ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada AH tanılı hastalarda sağlıklı 

bireylere göre nativ ve total tiyol düzeyleri belirgin düşük saptanmıştır (2). Sağlıklı kontrol grup, HKB tanılı ve 

erken evre AH tanılı hastalarda dinamik tiyol-disülfit homeostazını değerlendiren başka bir çalışmada ise nativ 

ve total tiyol düzeyleri erken evre AH hastalarında diğer gruplara göre düşük saptanmıştır (3). Bizim 

çalışmamızda ise total ve nativ tiyol düzeyleri, AH tanılı grupta HKB tanılı gruba göre, HKB tanılı grupta da 

sağlıklı kontrol grubuna göre daha düşük saptandı (sırasıyla p=0,419 ve p=0,156). Diğer parametreler arasında 

anlamlı fark saptanmadı. İskemi modifiye albumin (IMA), albuminin N-terminalinde serbest oksijen 

radikallerininin yol açtığı yapısal değişiklik sonucu oluşmakta ve birçok hastalıkta (kardiyak iskemi, diyabet, 

inflamatuar barsak hastalığı, bazı kanserler, sepsis, son dönem böbrek yetmezliği vb.) oksidatif stres 

biyobelirteci olarak kullanabileceği ileri sürülmektedir (4-9). Son dönemde yapılan çalışmalarda IMA’nın AH ve 

HKB hastalıklarında potansiyel bir biyobelirteç olabileceği gösterilmiştir. Du L. ve arkadaşları tarafından yapılan 

bir çalışmada serum IMA düzeyi ve IMA/Albumin oranı HKB hastalarında normal sağlıklı bireylere göre yüksek 

saptanmıştır (10). Diğer yapılan bir çalışmada ise AH hastaları ile sağlıklı bireyler karşılaştırılmış ve AH grubunda 

IMA düzeyleri daha yüksek saptanmıştır (11). Bizim çalışmamızda IMA ve IMA/Albumin oranı 

karşılaştırıldığında üç grup arasında anlamlı fark saptanmadı. Birçok çalışmada aterosklerotik risk faktörlerinin 

(hipertansiyon, diyabet, sigara içimi, kardiyovaskuler hastalıklar) AH gelişiminde önemli etkisi olduğu 

saptanmıştır (12). Ayrıca bu vaskuler hastalıklarda oksidatif stresin önemli rol oynadığı bilinmektedir(13-15). 

Bu aterosklerotik hastalıklarda serumda dinamik tiyol sülfit homeostazı dengesinin oksidatif duruma kaydığı 

ve serum IMA düzeylerinin normale göre daha yüksek olduğu saptanmıştır (16-18). Bizim çalışmamızda 

hipertansiyon ile nativ ve total tiyol düzeyleri arasında düşük düzeyde negatif korelasyon saptanmıştır 

(sırasıyla r=−0,207, p=0,019 ve r=-0,201, P=0,023). 
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SONUÇ: Total ve nativ tiyol düzeyleri, AH ve HKB grubunda kontrol grubuna göre daha düşük olarak saptandı. 

(İstatistiksel anlamlı olmasa da) Sonuç olarak, oksidatif stresin HKB ve AH hastalıklarındaki rolü düşünüldüğünde 

daha geniş prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.  

 

Anahtar Kelimeler: Oksidatif stres, Dinamik tiyol-disülfit homeostazı, İskemi modifiye albümin, Hafif Kognitif 

Bozukluk, Alzheimer Hastalığı 
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Introduction:  

Palliative care aims to improve the quality of life of patients diagnosed with terminal illness and to 
provide psychosocial care to patients and their families. The survival estimation of patients in palliative care is 
an important issue to define treatment goals and priorities. There are several indicators of it.(1, 2) The Palliative 
Prognostic Score, known as the PaP score, is ascertained from anorexia, dyspnea, total white-blood-cell count, 
and lymphocyte percentage. It is an assessment that also includes the clinical prediction of patient survival and 
Karnofsky Performance Status Scale.(3) Ferritin is elevated in many cases as an acute phase reactant. Albumin is 
a negative acute phase reactant and is associated with inflammation and is a laboratory parameter related to 
the patient’s nutritional status. Low albumin levels, high ferritin and albumin levels are associated with long 
hospital, stays, and mortality.(4-8)  

In this study, we aimed to define estimating capacities of the palliative prognostic score (PaP score), 
ferritin to albumin, and c-reactive protein (CRP) to albumin ratios to predict 6-month mortality in geriatric 
palliative care patients.  

Material and methods:  

69 patients, aged over 65 years, were included in this retrospective cohort study. Patients were followed 
for 6 months.  PaP score, laboratory values, NRS-2002 score, CRP/albumin ratio, and ferritin/albumin ratio were 
calculated for all. The receiver operation curve (ROC) analysis was used for detecting the estimating capacities 
of CRP/albumin ratio and ferritin/albumin ratio. Cox proportional hazard models were used.  

Results:   

19 of the patients (%27.5) died. The median age was not different between the dead and alive groups. 
PaP score, NRS-2002, ferritin, CRP, ferritin/albumin ratio, and CRP/albumin ratio were significantly different 
between groups. (p<0.005) (Table-1). Multivariate cox regression models were performed.  Model-1 included 
age, sex, PaP score and CRP/albumin ratio. Model-2 included age, sex, PaP score and ferritin/albumin ratio 
(Table-2). PaP score had hazard ratios of 1.3 for both models. Whereas CRP/albumin ratio had 66.0% sensitivity, 
63.2% specificity (AUC: 0.676, p=0.017); ferritin/albumin ratio had 46.3% sensitivity, 100.0% specificity (AUC: 
0.778, p<0.001) (Table-3) 
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Discussion:  

In this study, we showed the prognostic importance of PaP score for 6-month survival in geriatric 
palliative care patients. The ferritin/albumin ratio was independently related to the 6-month survival. The area 
under the curve (AUC) value for the ferritin/albumin ratio was higher than the CRP/albumin ratio. In a recently 
systematic review, Stone et al. indicated that Total PaP scores show good discrimination between patients in 
accordance with their length of survival. Therefore, they highlighted that the role of PaP in clinical practice still 
needs to be defined. (1) Our study provides data about this area. There are emerging studies about the 
importance of CRP/albumin ratio for mortality prediction. However, there is not enough data about the 
importance of ferritin/albumin ratio. The role of ferritin in mortality is rising from the beginning of COVID-19 
pandemic.(9) Ferritin may be used for mortality prediction models for geriatric palliative care models. 
Prospective studies are needed to define the definite role of ferritin and ferritin/albumin ratio in the future.   

Conclusion:  

PaP score and ferritin/albumin ratio are independently associated with 6-month mortality in geriatric 
palliative care patients. The area under the curve (AUC) value for the ferritin/albumin ratio was higher than the 
CRP/albumin ratio. Ferritin may be used for mortality prediction models for geriatric palliative care models. 
Prospective studies are needed to define the definite role of ferritin and ferritin/albumin ratio in the future.   

Table-1 Comparison between alive and dead groups. 

 

 Alive 19 Dead  50 p 
Age (min-max) 79.0 (65-88) 78.5 (65-97) 0.946 
PaP score 1.5 (1.5-4.0) 6.5 (4.-11.0) <0.001 
NRS-2002 4 (3-4) 4 (4-5) 0.030 
CRP/albumin ratio 12.5 (3.2-38.8) 25.2 (10.3-49.4) 0.025 
Ferritin/albumin ratio 12.8 (8.9-25.1) 30.7 (18.0-151.2) 0.001 
Ferritin 40.0(27.0-75.0) 80.0 (48.0-432.5) 0.002 
CRP 34.0 (10.0-98.0) 72.0 (48.0-432.5) 0.037 
Albumin 2.8 (2.7-3.2) 2.7 (2.5-3.0) 0.193 

 

Table-2 Multivariable cox regression models 

 

Model-1 HR (95% CI) p  

Age  1.048(1.005-1.093) 0.028 

Sex  0.698(0.387-1.256) 0.230 

Pap score 1.340(1.219-1.472) <0.001 

Crp/albumin ratio 1.005(0.994-1.016) 0.353 

Model 2 HR (95% CI) p  

Age 1.060 (1.009-1.114) 0.021 

Sex  0.733 (0.378-1.421) 0.358 

PaP score 1.303 (1.177-1.444) <0.001 

Ferritin/albumin ratio 1.001 (1.000-1.002) 0.017 
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Table-3 ROC analyses for ferritin/albumin ratio and CRP/albumin ratio for 6-month survival. 

 AUC p cut-off sensitivity specificity 

Ferritin/albumin ratio 0.778 (0.650-0.877) <0.001 >37.77 46.3 100.0 
CRP/albumin ratio 0.676 (0.552-0.784) 0.017 >17.05 66.0 63.2 
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ABSTRACT 

Aim: To describe clinical characteristics and outcomes in patients aged 65-74 years, 75-84 years and ³85 years 

admitted to intensive care unit (ICU) due to COVID-19 and assess the effects of the variants. 

Methods: This retrospective study, including 434 older patients who were admitted to ICU, presented the 

demographics, outcomes, and risk factors for mortality between April 2020 and November 2021. 

Results: The median age was 76 years (min:65-max:101), and 54.4% of patients were male. 91.7% of patients 

presented with comorbidities. 68% of patients required mechanical ventilation (MV). The median APACHE II 

score, the median length of ICU stay, and the median duration of MV were 19 (min:6-max: 62), 11 (min:1-max:92) 

days and 8 (min:1-max: 80) days, respectively. The death occurred in 263 (60.6%) cases. The mortality rate was 

the highest in aged ³85 years group (72.1%). B.1.1.7, B.1.351 and P.1 variants were associated with age-related 

mortality. Age groups, B.1.1.7, B.1.351, and P.1 variants, complications during hospitalization in ICU and higher 

APACHE II scores showed significant relationships with mortality. 

Conclusion: Mortality in the elderly was higher than in younger patients and it could change with the effect of 

many factors such as SARS-CoV-2 variants. 

Keywords: COVID-19, mortality, risk factors, age groups, mutation 

 

INTRODUCTION 

Older adults are significantly affected by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), 

responsible for coronavirus disease 2019 (COVID-19), causing increased disease severity, adverse outcomes, and 

increased mortality (1-5). The risk of death and hospitalization in the intensive care unit (ICU) from COVID-19 in 

older patients increased with the comorbid disease, fragility, sarcopenia, dementia, and capacity limited capacity 

(6-9). The case fatality rate of COVID-19 rises clearly with age. In an editorial involving the top 50 countries, it has 

been shown that the case fatality rate is also positive associations in each country with a high percentage of the 

older population (10). 

Although there are many variables related to the COVID-19 pandemic, which has been going on for almost two 

years, SARS-CoV-2 variants affect the transmission, the severity of clinical presentation, drug resistance, 

hospitalization, vaccine effectiveness, morbidity, and mortality. Studies have shown that some variants (B.1.1.7 

lineage (11), B.1.617.2 (12)) were more lethal when compared to other previously circulating variants worldwide. 

The other variants, B.1.351 and P.1 caused more transmissibility than the previously circulating variants and 
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impacted the incidence of this pandemic (13, 14). As SARS-CoV-2 continues to spread and infect more people, 

mutations are inevitable and will change how the virus behaves. 

In this study, we aim to a) describe clinical characteristics and outcomes in patients aged 65-74 years, 75-84 years 

and ³85 years admitted to ICU due to COVID-19; and b) assess the effects of the variants in these age groups. 

METHODS 

Study design and study population 

This study was a single-center, retrospective observational cohort study. We included all patients aged 65 years 

and older with COVID-19 followed in the ICU. Their samples were sent to the Directorate General of Public Health 

Microbiology Reference Laboratory for detection of SARS-CoV-2 variants between April 2020 to December 2021. 

According to the results from the institution, B.1.1.7, B.1.351 and P.1 variants as a group (because these variants 

existed simultaneously in Turkey and the institution has reported the results of these three group of variants 

collectively), B.1.617.2 variant and wild-type virus in the early days of the pandemic were included in the study. 

Firstly, patients were divided according to age groups (three groups covering patients aged a) 65-74 years, b) 75-

84 years and c) ³85 years) and examined the risk factors for mortality. Afterward, patients were grouped 

according to variants (also divided into three groups a) wild-type virus, b) B.1.1.7, B.1.351 and P.1 variants and 

c) B.1.617.2 variant) and mortality among variants was evaluated. 

Prognostic factors 

We selected several prognostic factors to be associated with the outcomes of patients with COVID-19, including 

age, sex, blood groups, comorbidities (includes diabetes mellitus (DM), hypertension, malignancies, chronic 

obstructive pulmonary disease (COPD), asthma, coronary artery disease (CAD), congestive heart failure (CHF), 

chronic liver disease/failure, chronic kidney disease (CKD) and history of stroke), SARS-CoV-2 variants, The Acute 

Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II) score, the need for mechanical ventilation (MV), duration 

of MV (non-invasive or invasive), the length of ICU stay, complications during hospitalization (pneumothorax, 

cerebrovascular accident, gastrointestinal bleeding, pulmonary thromboembolism, myocardial injury) and 

outcomes from hospital automation systems. 

Sample collection and nucleic acid isolation 
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Sterile nylon, dacron, or rayon swabs with flexible plastic shafts were used to collect respiratory tract samples 

from patients suspected of COVID-19. After collection, swabs were placed into vNAT (viral Nucleic Acid buffer; 

various manufacturers) transfer tubes. Transfer tube contains 2 ml viral nucleic acid extractive and preservative 

liquid. The sample transferred with the vNAT transfer tube can be used directly to the polymerase chain reactions 

(PCR). Samples were transported and tested as soon as possible after collection.  

Detection of SARS-CoV-2 RNA 

According to manufacturers' instructions, the detection of SARS-CoV-2 RNA in respiratory tract samples was 

performed using the real-time (RT)-PCR method with two commercial kits. BioSpeedy COVID-19 RT-qPCR 

Detection Kit [Bioeksen, Istanbul, Turkey] targeting RdRp [RNA dependent RNA polymerase] gene; and Coronex 

COVID-19 (v2.0) Multiplex RT-qPCR Diagnosis Kit (DS Bio and Nano Technology, Ankara, Turkey) targeting 

ORF1ab+N genes. Both kits also target the human RNase P (Ribonuclease P) gene, which was used as an internal 

control to evaluate sample-based inhibition control and kit reagent control.  

Detection of SARS-CoV-2 RNA variants 

Detection of SARS-CoV-2 RNA variants was performed by the RT-PCR method with two commercial kits according 

to manufacturers' instructions 1) Coronagen RT-PCR COVID-19 Mutation Detection Kit v2.0 (Gensutek, Ankara, 

Turkey) detected SARS-CoV-2 ORF1ab+N genes and B.1.1.7 (VOC.202012/01) variant-specific genome; 2) 

Diagnovital Diagno5plex NS SARS-CoV-2 Real-Time PCR Kit (A1 Life Sciences, Istanbul, Turkey; RTA Laboratories, 

Kocaeli, Turkey) detects SARS-CoV-2 ORF1ab+N genes, B.1.1.7 (VOC.202012/01) variant-specific genome and one 

of the E484K/L452R containing variants]. Both kits also target the human RNase P (Ribonuclease P) gene, which 

was used as an internal control to evaluate sample-based inhibition control and kit reagent control. According to 

RT-PCR kit instructions, thermal cycling was performed in the Rotor-Gene Q device (Qiagen, Hilden, Germany). 

Statistical analysis 

Nominal variables were presented as number and percentage, whereas continuous variables were presented as 

median and minimum/maximum. The continuous variables' distribution was performed using the Kolmogorov-

Smirnov test where appropriate. An Independent-sample t-test was applied to analyze normally distributed data, 

whereas Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests were applied to analyze nonnormally distributed data. The 

Pearson’s chi-square or Fisher’s exact tests were applied to examine categorical data. The association between 
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prognostic factors and outcomes was analyzed using Chi-square or Fisher’s exact tests. Clinical variables, which 

differed significantly under comparative statistics between survivor and nonsurvivor groups, were included in a 

multivariate logistic regression model to identify risk factors for mortality. Mortality was the dependent variable 

in the model, and the independent variables showed differences in the univariate analysis (p< 0.25). The validity 

of the model was checked using the Hosmer-Lemeshow test. A p-value of .05 or less was overall considered 

statistically significant for all analysis and comparisons. The IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

version 24 (Chicago, USA) was used to perform statistical analysis. 

Ethical aspects 

This study was approved by The Medical and Health Research Ethics Committee of ************ Hospital (E1-

21-2152/17.11.2021) and the Republic of Turkey Ministry of Health. Since it is a retrospective study, informed 

consent form was not obtained.  

RESULTS 

We evaluated 434 older adults with COVID-19 in ICU, with a median age was 76 years, ranging from 65 to 101 

years. Two hundred-thirty-six (54.4%) included patients were male. All included patients had both clinical 

symptoms and pneumonia, which was shown with thorax computed tomography and confirmed SARS-CoV-2 

infection with the RT-PCR method. Three hundred-ninety-eight (91.7%) patients presented with comorbidities. 

The most common comorbidities were hypertension in 323 (74.4%) patients, DM in 179 (41.1%) patients, and 

CAD in 140 (32.2%) patients. The death occurred in 263 (60.6%) cases. Demographic details and clinical outcomes 

according to patients’ age were shown in Table 1. 

Male gender and DM were less common in patients aged ³85 years than the other groups (41.9%, p=0.03; 25.6%, 

p=0.003). Asthma was more common in patients aged 75-84 years (8.1%, p=0.01). Duration of MV was the 

longest, 10 (1-58) days, in patients aged 65-74 years (p=0.003) (Table 1). 

The percentage of patients with gastrointestinal bleeding as a complication was seen more commonly in patients 

aged ³85 years (4.7%, p=0.06). Mortality rate was the highest in aged ³85 years group (72.1% vs 63.4% vs 60.6%; 

p=0.007) (Table 1). Survivors were either transferred to COVID-19 wards or discharged directly from the ICU. 
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Risk factors for mortality in all patients were shown in Table 2. Increasing age (aged 75-84 years, 85 years and 

older), congestive heart failure, chronic kidney disease, high APACHE II score, the need for MV and increased 

duration of MV, complications during hospitalization in ICU, and pneumothorax were associated with mortality 

by univariate analysis. Mortality was higher in patients aged 75-84 years (p=0.05) and ³85 years (p=0.03) versus 

65-74 years. 

Effects of SARS-CoV-2 variants on mortality by age groups were shown in Table 3. B.1.1.7, B.1.351, and P.1 

variants were associated with age-related mortality. Mortality increased with B.1.1.7, B.1.351, and P.1 variants 

(p=0.03). Other variants did not affect the mortality by age groups. 

Older age, SARS-CoV-2 variants (B.1.1.7, B.1.351, and P.1 variants), complications during hospitalization in ICU 

and higher APACHE II score showed significant relationships with mortality in multivariate analysis (Table 4). 

Duration of MV and the need for MV were excluded from the analysis due to outliers and the effect on the 

direction of the correlation, respectively.   

DISCUSSION 

In this retrospective study, mortality in older adults with COVID-19 in ICU increased between age groups and 

with B.1.1.7, B.1.351 and P.1 variants. Advanced age has been associated with increased mortality, 

hospitalization and risk of ICU admission in many studies (3, 15-20). In a meta-analysis from China, the mortality 

rate during ICU in China was 39%, in Asia it was 48%, in Europe it was 34% and in the Middle East it was %39 as 

of June 2021 (19). In a systematic review of 15 studies, the mean age was 56 years, the mortality was 32.3% 

(21145/65383 patients) and the mortality rate was increasing age per year (21). A recent meta-analysis from 

Africa reported an ICU mortality of 31.5% with a mean age of 55.6 years (22).  Our mortality rates were higher 

than the other studies but similar to study from Turkey (64.9%) (23). This could be explained that the patients in 

this study were older and age-related changes in viral infection-induced inflammation have been associated with 

poorer outcomes (24).  

Male sex was the predominant gender in COVID-19 patients (25) and was also a risk factor for hospitalization, 

ICU admission and mortality (25-27). Although, 54.4% of the total patients admitted to the ICU in our study were 

male, its effect on mortality did not support previous studies. In addition, the male gender ratio decreased in 

oldest-old patients (³85 years), similar to the general population. These results were likely related to men having 
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a lower life expectancy, poorer outcomes from chronic diseases than women and differences in their immune 

response mechanism to the infections (24, 28). Some studies were in the same line with us on the effect of the 

male gender on COVID-19 related mortality (15, 29). 

Comorbidities in older COVID-19 patients were independent predictors of increased mortality (1, 30, 31). In 

studies, hypertension, DM, cardiovascular disease and CKD were common in COVID-19 patients (1, 4, 22, 31). 

Although, it was known that comorbid diseases increase with age, congestive heart failure and CKD conferred an 

increased risk of ICU death in our study and other reports (5, 29, 32, 33). 

Mechanical ventilation was commonly used in ICU patients due to respiratory failure and the need for MV and 

duration of MV were associated with mortality (22, 23, 29, 34). Requiring MV increased with advanced age and 

severity of COVID-19 in studies (35, 36). Although the duration of MV was longer in younger patients (65-74 

years, probably due to lower mortality rates), the need for MV and prolonged length of MV were independent 

risk factors for mortality in our study. These results are likely related to MV complications (e.g., pneumothorax, 

ventilator-associated-pneumonia), the severity of COVID-19 and unresponsiveness to treatment modalities. 

To predict mortality in patients with COVID-19, the APACHE II score, one of the existing scoring systems, was 

used in many studies (36, 37). Although current scoring systems might underestimate mortality, it demonstrated 

that a high APACHE II score was associated with increased mortality (19, 23, 38). There were specific COVID-19 

scoring systems developed to maximize mortality prediction accuracy. However, there is a need for multicenter, 

prospective studies to validate which system is suitable, effective and accurate. 

Various complications might occur in severe COVID-19 patients and complications were a risk factor for increased 

mortality (19, 31, 39). Also, studies showed that older patients were more prone to develop Complications (16, 

39). In our study, complications were associated with higher death rates. 

SARS-CoV-2 variants are becoming a bigger problem with the continuation of the pandemic, due to the risk of 

increasing the transmissibility, severity of COVID-19, decreased effect on vaccines. Recently published meta-

analysis showed that B.1.351 and B.1.617.2 variants had a higher risk of mortality than B.1.1.7 and P.1 variants, 

B.1.351 and B.617.2 variants had higher effects on hospitalization and disease severity mortality rates than the 

wild-type virus (40). Compared to the wild-type virus, B.1.617.2 variant was more transmissible and had a higher 

risk of hospitalization, ICU admission and mortality in a study by Tain et al (41). In a review, people infected with 
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B.1.1.7 variant had increased transmissibility, hospitalization, the severity of disease and mortality compared to 

preexisting variants of  SARS-CoV-2 (42). In our study, B.1.1.7, B.1.351, and P.1 variants showed increased 

mortality among age groups compared to other variants. The random effects of the B.1.617.2 variant to the wild-

type virus were similar in mortality in age groups. 

STUDY LIMITATIONS 

There are several limitations in our study. These include a single center with a limited number of study 

population, being a retrospective study and the relatively low number of oldest-old patients. 

CONCLUSION 

The mortality rate in oldest-old and middle-old patients was higher than in younger patients, although it could 

change with many factors. It should be kept in mind that SARS-CoV-2 variants are factors affecting mortality. 

Mutations are inevitable in the SARS-CoV-2 viral genome, so it is essential to monitor SARS-CoV-2 variants to 

assess the effects on transmission, hospitalization, mortality and vaccine effectiveness.  
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Table 1: Demographic details and outcomes of patients with COVID-19 in ICU by age 

 Total 

434 (100) 

65-74 years 

187 (43.1) 

75-84 years 

161 (37.1) 

³85 years 

86 (19.8) 

p value 

Median age (min, max), years   76 (65-101)   69 (65-74)   80 (75-84) 88 (85-101)  

Male gender, n (%) 236 (54.4) 109 (58.3)   91 (56.5) 36 (41.9) 0.03† 

Blood group, n (%)     0.85† 

    A group 228 (52.5) 100 (53.5)   79 (49.1) 39 (57.0)  

    B group   59 (13.6)   26 (13.9)   23 (14.3) 10 (11.6)  

    0 group 109 (25.1)   45 (24.1)   42 (26.1) 22 (25.6)  

    AB group   38 (8.8)   16 (8.6)   17 (10.6)   5 (5.8)  

SARS-CoV-2 variants, n (%)     0.38† 

    Group A 235 (54.1)   96 (51.3)   95 (59.0) 44 (51.2)  

    Group B 100 (23.1)   50 (26.7)   29 (18.0) 21 (24.4)  

    Group C   99 (22.8)   41 (21.9)   37 (23.0) 21 (24.4)  

Comorbidities, n (%)       

    Hypertension 323 (74.4) 135 (72.2) 117 (72.7) 71 (82.6) 0.15† 

    Diabetes mellitus 179 (41.2)   81 (43.3)   76 (47.2) 22 (25.6) 0.003† 

    Malignancies   26 (6.0)   16 (8.6)     7 (4.3)   3 (3.5) 0.14† 

    COPD   71 (16.4)   27 (14.4)   27 (16.8) 17 (19.8) 0.53† 

    Asthma   19 (4.4)     5 (2.7)   13 (8.1)   1 (1.2) 0.01# 

    Coronary artery disease 140 (32.3)   61 (32.6)   54 (33.5) 25 (29.1) 0.77† 

    Congestive heart failure   42 (9.7)   13 (7.0)   17 (10.6) 12 (14.0) 0.17† 

    Chronic liver disease     4 (0.9)     2 (1.1)     1 (0.6)   1 (1.2) 1.0# 
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    Chronic kidney disease   51 (11.8)   21 (11.2)   20 (12.4) 10 (11.6) 0.94† 

    History of stroke   29 (6.7)     7 (3.7)   13 (8.1)   9 (10.5) 0.08† 

APACHE II score   19 (6-62)   18 (7-56)   26 (8-60) 21.5 (6-62) 0.14* 

Lenght of ICU stay (days)   11 (1-92)   12 (1-61)   10 (1-92) 12 (1-63) 0.20* 

Need for MV 295 (68.0) 121 (64.7) 108 (67.1) 66 (76.7) 0.13† 

Lenght of MV (days)     8 (1-80)   10 (1-58)     5.5 (1-80)   6 (1-49) 0.03* 

Complications, n (%)   34 (7.8)   15 (8.0)     9 (5.6) 10 (8.6) 0.24† 

    Pneumothorax   12 (2.8)     7 (3.7)     2 (1.2)   3 (3.5) 0.27# 

    Cerebrovasculer accident     9 (2.1)     4 (2.1)     4 (2.5)   1 (1.2) 0.91# 

    Myocardial injury     8 (1.8)     3 (1.6)     3 (1.9)   2 (2.3) 0.90# 

    Gastrointestinal bleeding     5 (1.2)     1 (0.5)     -   4 (4.7) 0.06# 

Death, n (%) 263 (60.6)   99 (52.9) 102 (63.4) 62 (72.1) 0.007† 

Data were presented as median (min, max) or n (%). Pearson’s chi square†, Fisher's exact#, and Kruskal Wallis* 

test. SARS-CoV-2, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2; COPD, chronic obstructive pulmonary 

disease; APACHE II,  The Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II; ICU, intensive care unit; MV, 

mechanical ventilation.  

Table 2: Risk factors for mortality by univariate analysis 

Factors p value Factors p value 

Male gender 0.69† APACHE II score <0.001* 

SARS-CoV-2 variants 0.50† Lenght of ICU stay (days) 0.72* 

    Group A vs Group B 0.25† Need for MV <0.001† 

    Group A vs Group C 0.57† Lenght of MV (days) 0.002* 

    Group B vs Group C 0.62† Blood groups 0.41† 

Age groups 0.007†     A group vs B group 0.74† 

    65-74 years vs 75-84 years 0.05†     A group vs 0 group 0.17† 

    65-74 years vs ³85 years 0.003†     A group vs AB group 0.39† 

    75-84 years vs ³85 years 0.17†     B group vs 0 group 0.20† 
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Comorbidities  0.67†     B group vs AB group 0.33† 

    Hypertension 0.13†     0 group vs AB groups 0.98† 

    Diabetes mellitus 0.27† Complications <0.001# 

    Malignancies 0.61†     Pneumothorax 0.004# 

    COPD 0.75†     Cerebrovasculer accident 0.49# 

    Asthma 0.23†     Myocardial injury  0.12# 

    Coronary artery disease 0.40†     Gastrointestinal bleeding  0.16# 

    Congestive heart failure 0.01†   

    Chronic liver disease 1.0#   

    Chronic kidney disease 0.03†   

    History of stroke 0.57†   

Pearson chi square†, Fisher's exact#, and Mann Whitney U* test. 

SARS-CoV-2, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2; vs, versus; COPD, chronic obstructive pulmonary 

disease; APACHE II,  The Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II; ICU, intensive care unit; MV, 

mechanical ventilation.  

Table 3: Effects of the variants on mortality by age groups  

 65-74 years 

187 (43.1) 

75-84 years 

161 (37.1) 

³85 years 

86 (19.8) 

p value 

Wild-type virus (n=235) 51 (53.1) 55 (57.9)   31 (70.5) 0.15† 

B.1.1.7, B.1.351 and P.1 variants (n=100) 27 (54.0) 20 (69.0) 18 (85.7) 0.03† 

B.1.617.2 variant (n=99) 21 (51.2) 27 (73.0) 13 (61.9) 0.16† 

Data were presented as n (%). Pearson’s chi square† test. 

Table-4: Risk factors for mortality by multivariate regression analysis 

 OR (95% CI) p value 

Risk factors   

Age groups  0.03 



 

 
 235 14-18 Eylül 2022, İzmir 

    65-74 years  1.0 (reference)  

    75-84 years  1.78 (1.00-3.16) 0.05 

    ³85 years 2.34 (1.16-4.72) 0.02 

SARS-CoV-2 variants  0.02 

    Wild-type virus  1.0 (reference)  

    B.1.1.7, B.1.351 and P.1 variants 2.6 (1.32-5.08) 0.006 

    B.1.617.2 variants 0.98 (0.50-1.89) 0.95 

Complications 7.74 (1.92-31.24) 0.004 

APACHE II score* 1.27 (1.21-1.33) <0.001 

Model: Age groups, gender, SARS-CoV-2 variants, hypertension, congestive heart failure, chronic kidney disease, 

complications during hospitalization in ICU and APACHE II score were included into analysis. Hosmer-Lemeshow 

test’ p value was 0.56. * It represents the risk for each point increase. 

OR: Odds ratio; CI: Confidence interval; SARS-CoV-2, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2; APACHE 

II,  The Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II. 
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Günümüzde sağlık bakım hizmetlerinin ve yaşam standartlarının da artması ile beraber ortalama yaşam süresi 

artmaktadır [1]. İnsan vücudunda yaşlanma ile beraber birçok fizyolojik değişiklik meydana gelmektedir. Yine 

yaşla artan komorbitelerin ve polifarmasinin de kas-iskelet sistemi ile sinir sisteminin üzerine olumsuz etkileri 

bulunmaktadır. Ayrıca özellikle postmenapozal kadınlarda daha sık karşılaştığımız osteoporozun da katkısı ile 

beraber yaşlı bireylerde düşük enerjili travma sonrası normal popülasyona göre daha fazla kırık meydana 

gelmektedir. Bu kırıklar çoğunlukla üst ve alt ekstremitelerde görülmekte olup kalça kırıkları bu kırıklar arasında 

önemli yer tutmaktadır. Kırık sonrası günlük yaşam olumsuz yönde etkilenmekte ve bu kırıklar vakaların önemli 

bir kısmında ölüm ile sonuçlanmaktadır [2-4].   

Yaşlanmayla beraber iyileşme süresinin uzaması sonucu kalça kırığı sonrası hastaların günlük yaşam aktivitelerini 

idame ettirmeleri zorlaşmaktadır. Hastalar çoğunlukla iyileşme sağlanana dek yatağa bağımlı kalmakta, bu 

süreçte aile üyelerine veya bakım evi çalışanlarına bağımlı bir şekilde hayatlarını idame ettirmektedirler [5]. Artan 

tıbbi olanaklara rağmen geriatrik popülasyonda kalça kırığı sonrası görülen mortalite oranı yüksek seyretmektedir 

[6-9]. Artan geriatrik popülasyon ve kalça kırığı insidansının yanında mortalite oranlarının da yüksek seyretmesi 

göz önüne alındığında bu konu ilerleyen zamanlarda daha da önemli bir hale gelecektir.  Çalışmamızda mortalite 

için riskli grup olarak gösterilen kalça kırığı olan geriatrik hastalarda prognoza etkisi olan durumların araştırılması 

amaçlanmıştır. 

 
Materyal Metot 

Çalışmamız prospektif gözlemsel bir çalışmadır. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi kliniğinde 
kalça kırığı nedeni ile yatırılan geriatrik hastalar arasında yapılmıştır.  

• 1 Nisan 2020 ile 30 Ağustos 2021 tarihleri arasında  
• Aydınlatılmış onam formunu imzalayarak çalışmaya dâhil olmayı kabul eden hastalar arasında yapıldı. 
• 65 yaşın altında olup 

• Aydınlatılmış onam formunu imzalamayan 

• Çalışmaya dahil olmayı kabul etmeyen hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir. 

Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş, cinsiyet, medeni hal, eğitim durumu gibi demografik özellikleri, kronik 

hastalıkları, kırık öncesi osteoporoz varlığı, osteopoz açısından ilaç kullanımı sorgulandı. Hastaların başvuru 

anındaki Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE II),  Charlson’s Comorbidity Index (CCI), 

American Society of Anesthesiologists Classification (ASA), Lawton ve Brody Enstrümental Günlük Yaşam 

Aktivitesi,Barthel İndeksi, Edmonton Kırılganlık Ölçeği, Mini Nutrisyonel Değerlendirme (MND) skoru hesaplandı. 

Son bir yıldaki düşme sayısı, demans varlığı, kalça kırığı sonrasında deliryum gelişip gelişmediği gibi geriatrik 

sendromlar sorgulandı. Hastanın acil servise başvuru anındaki lökosit, nötrofil, lenfosit, hemoglobin (Hb), 

trombosit (PLT), ortalama trombosit hacmi (MPV), lökosit, nötrofil, lenfosit, Kan üre nitrojeni (BUN) kreatinin, 

Sodyum (Na), potasyum (K), kalsiyum(Ca), fosfor (P) alanin aminotransferaz (ALT) ve aspartat aminotransferaz 

(AST), albümin, C-reaktif protein (CRP) değerleri kayıt altına alındı. Hastanın acil serviste kalış süresi, hastaya 

operasyon yapılıp yapılmadığı, yapıldıysa kaç saat sonra yapıldığı, hangi aneztezinin verildiğine ve postoperatif 

komplikasyon gelişip gelişmediğine, ortopedi servisinde yatış günü kayıt edildi.  
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Hastaların sağ kalım bilgilerine hastaların vatandaşlık numaraları kullanılarak Türkiye Cumhuriyeti Sağlık 

Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ölüm Bildirim Sisteminden sağ kalım bilgileri elde edilmiştir.  Hastaların 30 

günlük ve 1 yıllık sağ kalım bilgilerine ulaşılmıştır.   

İstatistik 
 

Veriler SPSS-21 paket programına kaydedilmiş ve tekrar aynı program kullanılarak analizler yürütülmüştür. 
Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmış ve veriler ortanca (en küçük – en büyük değer), 
sayı ve yüzde dağılımı ile sunulmuştur. Elde edilen veriler mortalite gelişen ve gelişmeyen hastalar açısından 
karşılaştırılmıştır. Verilerin karşılaştırılmasında Ki-kare ve Mann-Wihtney U testleri kullanılmıştır. 
Mortalite ile ilişkileri değerlendirmek için alıcı işletim karakteristik (ROC) eğrisi analizi yapıldı. ROC eğrisi altındaki 
alan (AUC) hesaplandı ve Youden indeksi (J = Duyarlılık+Özgüllük-1) kullanılarak kesim noktaları belirlendi. 
Yaşayan ve ölen gruplar arasındaki kategorik verilerin karşılaştırılmasında Ki-kare testi, normal olmayan dağılım 
nedeniyle sürekli verilerin karşılaştırılmasında parametrik olmayan Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testleri 
kullanıldı. Hayatta kalma süresi ile ilişkili risk faktörlerini belirlemek için Kaplan-Meier analizi yapıldı. Kaplan-
Meier analizinde önemli olan risk faktörleri, bağımsız risk faktörlerini belirlemek için bir Cox regresyon modelinde 
kullanıldı. P<0,05 veya %95 güven aralığı istatistiksel olarak anlamlı olarak değerlendirildi. 
Çalışma Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan (06/04/2020 tarih ve 
2020/07-87) gerekli izinler alınarak gerçekleştirilmiştir. 
 
Bulgular 

 
Çalışmaya dahil edilen 120 hastanın yaş ortalaması 79,71±7,27 ve %51,7’si kadındı. Hastaların 20’sinde (%16,7) 
kalça kırığı sonrası 30 gün içinde mortalite gelişti. Demografik özellikler ve altta yatan hastalıkların 30 mortalite 
gelişimi açısından karşılaştırılması Tablo 1’de sunuldu.   
Tablo – 1. Demografik özellikler ve altta yatan hastalıkların 30 mortalite gelişimi açısından karşılaştırılması 
 

 30 günlük mortalite  
 Yok (n=100) Var (n=20) p 
Yaş, ortanca (en küçük – en büyük) 81 (65 – 93) 81,5 (65 – 95) 0,302 
Cinsiyet, n (%)   0,870 
Kadın 48 (48,0) 10 (50,0)  
Erkek 52 (52,0) 10 (50,0)  
Medeni durum, n (%)   0,713 
Evli 47 (47,0) 8 (40,0)  
Bekar - 1 (5,0)  
Dul 53 (53,0) 11 (55,0)  
Öğrenim durumu, n (%)   0,794 
Okur yazar değil 42 (42,0) 10 (50,0)  
Okur yazar 9 (9,0) -  
İlkokul 35 (35,0) 7 (35,0)  
Ortaokul 4 (4,0) 1 (5,0)  
Lise 7 (7,0) 1 (5,0)  
Yükseokul-Üniversite 3 (3,0) 1 (5,0)  
Yaşadığı yer, n (%)   0,833 
Ev 99 (99,0) 20 (100,0)  
Huzurevi 1 (1,0) -  
Kronik Hastalıklar, n (%)    
DM 25 (25,0) 5 (25,0) 0,622 
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KAH 24 (24,0) 6 (30,0) 0,378 
HT 59 (59,0) 8 (40,0) 0,095 
Parkinson 1 (1,0) - 0,833 
Demans 11 (11,0) 4 (20,0) 0,221 
SVH 7 (7,0) 2 (10,0) 0,462 
KKY 9 (9,0) 5 (25,0) 0,057 
KOAH 14 (14,0) 4 (20,0) 0,348 
Kronik karaciğer hastalığı - - - 
KBY 8 (8,0) 2 (10,0) 0,523 
Hipertiroidi 3 (3,0) 1 (5,0) 0,523 
Hipotiroidi 5 (5,0) - 0,395 
Malignite 5 (5,0) 1 (5,0) 0,739 
PDH 5 (5,0) 1 (5,0) 0,739 
Kronik hastalık sayısı, ortanca (en küçük – en 
büyük) 

2 (0 – 8) 3 (0 – 4) 0,264 

*DM, diabetes mellitus; **KAH, koroner arter hastalığı;***HT,hipertansiyon; ****SVH, Serebrovasküler 
hastalık; *****KKY, konjestif kalp yetmezliği; ******KOAH, Kronik Akciğer Hastalığı; *******KBY,kronik 
böbrek Yetmezliği; ********  PDH,Periferik Damar Hastalığı 

OP varlığı, tedavi durumu ve son bir yıldaki düşme sayısının 30 günlük mortalite gelişimi açısından karşılaştırılması 
Tablo 2’de sunuldu.  Son bir yılda hasar varlığı ile iki ve daha fazla düşmesi olan hastalarda istatistiksel anlamlı 
olarak daha fazla 30 günlük mortalite gözlendi (p=0,011). 
 
Tablo – 2. Osteoporoz varlığı, tedavi durumu ve son bir yıldaki düşme sayısının 30 mortalite gelişimi açısından 
karşılaştırılması 

 30 günlük mortalite  
 Yok (n=100) Var (n=20) p 
OP, n (%) 32 (32,0) 9 (45,0) 0,263 
OP nedenli tedavi, n (%)   0,080 
Kullanıyor 8 (8,0) 5 (25,0)  
Daha önce kullanmış 15 (15,0) 2 (10,0)  
Hiç Kullanmamış 77 (77,0) 13 (65,0)  
OP nedenli fraktür, n (%) 19 (19,0) 3 (15,0) 0,477 
Son bir yılda hasar varlığı ile iki ve daha fazla 
düşmesi, n (%) 

39 (39,0) 14 (70,0) 0,011 

 
   
Skorlama sistemlerinin ve hastane başvuru sırasındaki laboratuvar bulgularının 30 günlük mortalite gelişimi 
açısından karşılaştırılması Tablo 3’te sunuldu. Lawton Brody Günlük Yaşam Aktivitesi Skoru 30 günlük mortalite 
gelişenlerde istatistiksel anlamlı olarak daha düşük bulundu (p=0,045). Mini nütrisyonel değerlendirmeye göre 
malnutrisyon varlığında 30 günlük mortalite gelişenlerde istatistiksel anlamlı olarak daha yüksek sıklıkta gözlendi 
(p=0,016). 
      
Tablo – 3. Skorlama sistemlerinin ve hastane başvuru sırasındaki laboratuvar bulgularının 30 mortalite gelişimi 
açısından karşılaştırılması 
 

 30 günlük mortalite  
 Yok (n=100) Var (n=20) p 
Skorlamalar, ortanca (en küçük – en büyük)    
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Charlson komorbidite indeksi 4,5 (2 - 9) 5 (3 - 12) 0,288 
APACHE-skoru 10 (5 - 24) 11 (5 - 24) 0,284 
ASA-skoru 3 (2 - 3) 3 (2 - 3) 0,412 
Edmonton kırılganlık ölçeği 7 (1 - 15) 7,5 (3 - 14) 0,118 
Edmonton kırılganlık ölçeği göre şiddetli kırılgan, n(%) 17 (17,0) 5 (25,0) 0,288 
MND 12 (4 - 14) 10,5 (2 - 14) 0,181 
MND’ e göre malnutrisyon varlığı, n(%) 13 (13,0) 7 (35,0) 0,016 
Lawton Brody günlük yaşam aktivitesi 6 (0 - 18) 2 (0 - 13) 0,045 
Barthel indeksi 80 (0 - 100) 70 (0 - 90) 0,226 
Laboratuvar, ortanca (en küçük – en büyük)    
BUN 22 (8,8 - 63,5) 26 (3 - 123) 0,110 
Kreatinin 0,8 (0,3 - 5,5) 1,07 (0,5 - 8,68) 0,079 
Na 138,5 (127 - 155) 138 (132 - 148) 0,823 
K 3,95 (2,7 - 33) 3,95 (2,4 - 39) 0,868 
AST 24 (12 - 269) 27 (13 - 262) 0,265 
ALT 13 (2 - 74) 12 (3 - 171) 0,722 
Ca 8,6 (6,7 - 10,4) 8,2 (4,4 - 10,5) 0,157 
P 2,9 (1,2 - 5,6) 2,95 (1,6 - 4,5) 0,961 
Lökosit 10205 (4130 - 36300) 10750 (6400 - 

20960) 
0,497 

Nötrofil 7490 (2570 - 16000) 7570 (3200 - 
18440) 

0,997 

Lenfosit 1150 (320 - 5650) 1085 (470 - 3230) 0,336 
Hgb 11,55 (6,1 - 18,4) 11,15 (7,5 - 13,8) 0,336 
Hct 35,5 (18,5 - 57,8) 34,4 (24,9 - 42,9) 0,367 
MPV 10,1 (8,3 - 12,3) 10 (8,8 - 11,8) 0,895 
CRP 103,75 (19,7 - 267) 208 (106 - 268) 0,073 
Albumin 3,4 (2,5 - 218) 3,25 (2,4 - 3,7) 0,165 

  
  
Hastaların yatış süreleri, operasyon ve komplikasyon varlığının 30 günlük mortalite gelişimi açısından 
karşılaştırılması Tablo 4’te sunuldu.  Operasyon varlığı mortalite gelişenlerde istatistiksel anlamlı olarak daha 
düşük bulundu (p=0,027). Bunun yanında operasyon için geçen süre mortalite gelişenlerde istatistiksel anlamlı 
olarak daha yüksek tespit edildi (p=0,014). 
Tablo 4. Hastaların yatış süreleri, operasyon ve komplikasyon varlığının 30 mortalite gelişimi açısından 
karşılaştırılması  

 30 günlük mortalite  
 Yok (n=100) Var (n=20) p 
Acil serviste kalma süresi (saat), ortanca (en 
küçük – en büyük) 

10 (4 – 24) 10 (5 – 13) 0,502 

Operasyon varlığı, n (%) 100 (100) 18 (90,0) 0,027 
Operasyon için geçen süre, saat, ortanca (en 
küçük – en büyük) 

48 (12 – 432) 84 (24 – 504) 0,014 

Postoperatif komplikasyon, n (%) 14 (14,0) 7 (36,8) 0,017 
   
30 günlük mortalite riskini doğrudan etki eden faktörlerde, postoperatis komplikasyon varlığı, operasyon için 
geçen süre, operasyon varlığı, Lawton Brody günlük yaşam aktivitesi skoru, mini nütrisyonel değerlendirmeye 
göre malnutrisyon varlığı ve son bir yılda hasar varlığı ile iki ve daha fazla düşme varlığı ile logistic regresyon 
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modeli oluşturuldu.   Buna göre operasyon için geçen sürede 1 saatlik gecikme 30 günlük mortalite için bağımsız 
risk faktörü olup 1 saatlik gecikme 1,066 (OR, %95 GA; 1,001- 1,013) kat mortalite riskini artırdığı bulundu 
(p=0,034). Bunun yanında malnütrsiyon varlığı 4,166 (OR, %95 GA; 1,285- 13,427) kat mortalite riskini artırdı ve 
bağımsız risk faktörü olarak tespit edildi.   
Sonuç:  
Geriatrik nufus artışı ile beraber kalça kırıkları da gün geçtikçe artmaktadır. Bir yıllık süreçte %30’lara varan ölüm 
oranlarından dolayı kalça kırıklarının önlenmesi, prognoz ve mortalitesinin iyileştirilmesi her geçen gün daha fazla 
önem kazanmaktadır.  
Çalışmamızda malnutrisyonu olan, cerrahide gecikme ve cerrahinin yapılmamasının, postoperatif komplikasyon 
varlığının, perioperatif dönemde deliryum gelişmesinin, ikiden fazla komorbitenin,  IADL skor düşüklüğünün ve 
son bir yılda hasarla beraber iki ve daha fazla düşme varlığının mortaliteyi arttırdığı gösterilmiştir. Tüm bu 
parametrelerin dahil edildiği malnutrisyon varlığının ve cerrahide gecikmenin bağımsız bir risk faktörü olduğu 
gösterilmiştir.  
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Giriş 

Palyatif bakım; ciddi hastalığı olan kişilerde, oluşabilecek semptomları önlemek veya rahatlatmak için yapılan, en 
iyi yaşam kalitesini elde etmeye yönelik multidisipliner bakım modelidir.  Bu bakım sadece yaşamın son 
döneminde yapılan bakım olmayıp, hastalık evresine bakılmaksızın hem küratif hem de yaşam süresini uzatıcı 
bakım sırasında kullanılması gereken bir tedavi metodudur [1]. Türkiye’de yaşlı nüfus oranı giderek artmaktadırm. 
Yaşlı nüfusun artışı palyatif bakıma olan gereksinimi artmıştır, bu durum palyatif bakım merkezlerinin sayısındaki 
artışı da beraberinde getirmiştir [2].Literatürde palyatif bakım merkezinde yatan hastaların mortalite üzerine 
etkilerinin araştırılması ile ilgili çalışmalar sınırlı sayıdadır. Çalışmamızda palyatif bakım merkezinde yatan 
hastaların mortalite üzerine etkili parametrelerin  araştırılması amaçlanmıştır. 

Materyal Metod 

Çalışmamız prospektif gözlemsel bir çalışmadır. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Palyatif Bakım 
Ünitesi’nde yatan hastalar arasında yapılmıştır.  

• 1 Ekim 2020 ile 1 Kasım 2021 tarihleri  

• Yatış süresi 24 saat ve üzeri  

• Aydınlatılmış onam formunu imzalayarak çalışmaya dâhil olmayı kabul eden hastalar arasında yapıldı. 

• 24 saat ve altında hastanede yatışı olan  

• Tekrarlayan palyatif bakım ünitesine yatışı olanlar ile aydınlatılmış onam formunu imzalamayanlar 
çalışmamıza dahil edilmedi. 

Çalışmaya dahil edilen hastaların demografik özellikleri, palyatif bakıma kabul edilme nedenleri, palyatif bakıma 
nereden kabul edildiği, palyatif bakıma kabul anındaki boy, kilo ve vücut kitle indeksi (BMI), yatış anında ateş, 
tansiyon, nabız ve oksijen saturasyonu gibi vital bulguları kaydedildi. Palyatif bakıma kabul edidiğinde hastaların 
fonksiyonel durumunu ölçmek için Palyatif Performans (PPS) ve Karnofsky Performans Skalaları (KPS) kullanıldı. 
KPS 1948’den beri yaygın olarak kullanılan bir ölçektir. Hastanın fonksiyonel durum ve iyilik halini gösteren 
diğer ölçüm metodları ile korelasyon göstermektedir [3, 4]. Palyatif Performans Skalası ilk olarak 1996 yılında 
Anderson ve Downing tarafından palyatif bakım hastalarında performans değerlendirilme ölçütü olarak 
oluşturulmuş ve kullanılmıştır. Diğer performans skalalarıyla yapılan karşılaştırmalarda tek başına yeterli bir 
skorlama sağladığı görülmüştür[5, 6]. Bu skalanın sensitivitesi %80, spesifisitesi %89’dur [5, 7, 8]. Her iki skalaya 
göre hastalara 0-100 arasında puanlar verildi. Hospitalizasyon sürecinde enfeksiyon gelişti ise alınan kültürleri 
not edildi. Hastaların palyatif bakıma kabulünde bazı laboratuvar parametreleri (beyaz küre, nötrofil, lenfosit ve 
trombosit (PLT) sayıları, ortalama platelet volümü (MPV), hemoglobin (Hb), hematokrit (Hct), sedimantasyon, 
prokalsitonin, C-reaktif protein (CRP), sodyum (Na), klor (Cl), potasyum (K), magnezyum (Mg), kalsiyum (Ca), 
fosfor (P), albümin, kreatinin, kan üre azotu (BUN), aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz 
(ALT), gama glutamil transferaz (GGT), alkalen fosfataz (ALP), tiroid stimülan hormon (TSH) ve bazal kortizol 
düzeyleri) not edildi. Hospitalizasyon süresince eritrosit transfüzyonu yapılıp yapılmadığına bakıldı. Hastaların 
taburculuk tipleri kaydedildi. 
İstatistiksel Analiz 

Veriler istatistik paket programına girilmiş ve aynı paket program kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir. 
Tanımlayıcı verilerden kategorik olanlar frekans dağılımı ve yüzde ile sürekli değişkenler ise ortalama (±) standart 
sapma ve ortanca (en büyük, en küçük değerler) olarak sunulmuştur. Gruplar arasında kategorik verilerin 
karşılaştırılmasında, Ki-kare testi ve gözlerden birinin <5 olması durumunda Fisher's exact test, sürekli verilerin 
karşılaştırılmasında ise parametrik hipotez test koşullarının karşılanamaması nedeniyle non-parametrik 
testlerden Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testleri kullanılmıştır. Biyobelirteçlerin olumsuz sonlanım tahmin 
gücünü için ROC (Receiver operating characteristics) analizi uygulanmış; kesme noktası belirlenmiş ve kesme 
noktalarının duyarlılık, özgüllük hesaplanmıştır. Cut-off değerinin tespiti için Youden indeksi (J = Duyarlılık + 
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Özgüllük – 1) kullanılmıştır. Olumsuz sonlanım açısından kategorik ve süreli değişkenler arasında istatiksel olarak 
anlamlı bulunanlar ile çok değişkenli logistik regresyon modeli oluşturulmuştur.  (Model: Backward: LR. 
Entry:0,05 ve Removal: 0,10). İstatistiksel anlamlılık değeri p<0,05 olarak kabul edilmiştir. 

Çalışmanın yapılabilmesi için Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan gerekli izin 
alınmıştır (Tarih: 01.10.2020, Toplantı Sayısı: 08; Karar No: 50).  

Bulgular 

Çalışmamıza palyatif bakım ünitesinde yatan toplam 177 hasta dahil edildi. Hastaların 84’ü (%47,5) kadın ve yaş 
ortalaması 72,49±15,12 idi. Palyatif bakım ünitesindeki takip sürecinin sonunda 67 (%37,9) hastada mortalite 
gelişti. Hastalarımızın 69’u (%39,0) emekli, 20’si (%11,3) çalışan, 10’u (%5,6) işsiz, 78 (%44,1) ev hanımıydı ve 170’i 
(%96,0) evde yaşarken 7’si (%4,0) huzurevinde ikamet etmekteydi. 

Hastaların temel özelliklerinin takip süreci sonunda mortalite gelişimi açısından dağılımı Tablo 1’de sunuldu. Altta 
yatan hastalıklardan kronik kalp yetmezliği ve solid organ malignitesi olanlarda mortalite istatistiksel anlamlı 
olarak daha sık saptadı (sırasıyla, p= 0,001 ve p=0,039). Bunun yanında performans değerlendirmelerinde, hem 
palyatif bakım performans skalası hem de karnofsky performans skalası daha düşük olanlarda istatistiksel anlamlı 
olarak daha yüksek mortalite gözlendi. (p<0,001). Mortalite gelişenlerde istatistiksel anlamlı olarak daha fazla 
eritorsit süspansiyonu uygulandığı tespit edildi (p=0,005).  

Hastaların palyatif bakım ünitesine kabul edildiği sırada enfeksiyon hastalığı varlığı ve etken mikroorganizma 
dağılımı Ek Tablo-1’de ve palyatif bakım ünitesindeki takip sürecindeki enfeksiyon hastalıkları gelişimi ve etken 
mikroorganizma dağılımı açısından değerlendirilmesi Ek Tablo 2’de sunuldu. Ünitemize kabul sırasında ve takip 
sürecinde en fazla üriner sistem enfeksiyonu tespit edildi. Palyatif bakım ünitesine kabul sırasında enfeksiyon 
hastalığı varlığı ve takip sırasında enfeksiyon hastalığı gelişimi ölenlerde istatistiksel anlamlı olarak daha sık 
gözlendi (sırasıyla p=0,004 ve p<0,001).  Başlangıç vital bulgularından taşikardi ve hipoksi varlığı ölenlerde 
istatistiksel anlamlı olarak daha sık saptandı (sırasıyla p=0,001 ve p<0,001).  Başlangıç laboratuvar bulgularından, 
lenfosit sayısı, hemoglobin sayısı, hematokrit, kalsiyum ve albümin değerleri mortalite gelişenlerde istatistiksel 
anlamlı olarak daha düşük bulundu. C reaktif protein, sedimantasyon ve prokalsitonin ise anlamlı olarak daha 
yüksek bulundu (Tablo 1). 

Tablo 1. Hastaların temel özelliklerinin takip süreci sonunda mortalite gelişimi açısından dağılımı 

 Mortalite   
 Yok (n=110) Var (n=67) P* 
Demografik özellikler, n (%)    
Yaş, ortanca (IQR) 74,5 (65 – 82,2) 78 (65 – 84) 0,254 
Kadın cinsiyet, n (%) 54 (49,1) 39 (58,2) 0,239 
Vücut kitle indeksi, ortanca (IQR) 24,2 (21,2 – 29,1) 23,3 (20,2 – 30,3) 0,432 
Sigara kullanımı (eski kullanıcı + halen 
kullanıyor olmak), n (%) 

41 (37,3) 35 (52,2) 0,051 

Alkol kullanımı, n (%) 2 (1,8) - 0,267 
Altta yatan hastalıklar, n (%)    
HT 53 (48,2) 36 (53,7) 0,474 
DM 37 (33,6) 20 (29,9) 0,601 
KAH 27 (24,5) 18 (26,9) 0,731 
KKY 13 (11,8) 22 (32,8) 0,001 
SVO 24 (21,8) 19 (28,4) 0,325 
Demans 13 (11,8) 12 (17,9) 0,259 
Parkinson 4 (3,6) 2 (3,0) 0,589 
KOAH 16 (14,5) 5 (7,5) 0,158 
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Kronik karaciğer hastalığı 3 (2,7) 1 (1,5) 0,512 
PDH 1 (0,9) 2 (3,0) 0,320 
Malignite  17 (15,5) 17 (25,4) 0,104 
Solid organ malignitesi** 12 (10,9) 15 (22,4) 0,039 
Hematolojik malignite*** 5 (4,5) 2 (3,0) 0,605 
Palyatif performans skalası, ortanca 
(IQR) 

40 (30 – 60) 30 (10 – 40) <0,001 

Karnofsky performans skalası, ortanca 
(IQR) 

50 (37,5 – 60) 30 (20 – 40) <0,001 

Eritrosit süspansiyonu replasmanı, n 
(%) 

45 (40,9) 42 (62,7) 0,005 

Başlangıçta enfeksiyon hastalığı varlığı 56 (50,9) 49 (73,1) 0,004 
Takip sırasında enfeksiyon hastalığı 
gelişimi, n (%) 

20 (18,2)  37 (55,2) <0,001 

Vital bulgular, n (%)    
Ateş yüksekliği (≥38 C) 5 (4,5) 1 (1,5) 0,276 
Hipotansiyon (≤90/60 mm/hg) 4 (3,6) 5 (7,5) 0,261 
Taşikardi (≥100 /dk) 14 (12,7) 22 (32,8) 0,001 
Hipoksi (SO2 <90) 16 (14,5) 29 (43,3) <0,001 
Laboratuvar bulguları, ortanca (IQR)    
WBC (μL) 8365 (5957,5 – 11150) 8340 (6020 – 11500) 0,841 
Nötrofil sayısı (μL) 6015 (4062,5 – 8402,5) 6250 (4220 – 8960) 0,538 
Lenfosit sayısı (μL) 1380 (917,5 – 1990) 1130 (720 – 1870) 0,045 
HGB (g/dL) 11,6 (10,075 – 13,425) 10,2 (9,3 – 11,5) 0,001 
HCT (%) 36,2 (31,075 – 40,8) 31,7 (28,9 – 35,6) 0,002 
PLT (μL) 272000 (173750 –325250) 240000 (172000 – 299000) 0,221 
MPV (fL) 10 (9,5 – 10,725) 10,2 (9,7 – 11) 0,200 
CRP (mg/L) 33,525 (9,43 –79,8475) 60,96 (35,5 – 91,65) 0,001 
Prokalsitonin (ng/ml) 0,11 (0,06 – 0,22) 0,24 (0,12 – 0,61) <0,001 
Sedimantasyon (mm) 30 (14,75 – 55) 58 (26 – 77) <0,001 
Na (mmol/L) 137 (134 – 140) 138 (136 – 142) 0,054 
K (nmol/L) 4,01 (3,6 – 4,405) 3,9 (3,5 – 4,21) 0,217 
Cl (mmol/L) 102 (98 – 105) 102 (96 – 105) 0,575 
BUN (mg/dL) 20,795 (15 – 33,18) 23 (14,35 – 37,38) 0,675 
Kreatinin (mg/dL) 0,735 (0,53 – 1,045) 0,76 (0,44 – 1,13) 0,990 
Ca (mg/dL) 8,65 (7,9 – 9,1) 8,2 (7,8 – 8,8) 0,015 
Mg (mg/dL) 1,89 (1,6975 – 2,085) 1,8 (1,67 – 2,19) 0,965 
P (mg/dL) 3,1 (2,6 – 3,725) 3 (2,5 – 3,9) 0,488 
ALT (U/L) 25 (16,75 – 33,25) 25 (18 – 38) 0,508 
AST(U/L) 18 (12 – 33) 15 (10 – 24) 0,064 
ALP (U/L) 92 (72,75 – 128,25) 105 (82 – 147) 0,042 
GGT (U/L) 31,5 (21 – 65) 38 (20 – 86) 0,479 
Albümin (g/dL) 3,045 (2,6575 –3,6025) 2,7 (2,34 – 2,91) <0,001 
Kortizol (ug/dL) 13,25 (9,4525 –18,5375) 15,36 (11,33 – 22) 0,109 
TSH (μIU/mL) 1,17 (0,53 –1,83) 1,35 (0,6 – 3) 0,058 

*Fisher's exact test, Ki-kare ve Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. 
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Hipertansiyon, HT; Diyabetes Mellitus, DM; Koroner Arter Hastalığı, KAH; Konjestif kalp yetmezliği, KKY; 
Serebrovasküler hastalık, SVH; Kronik Akciğer Hastalığı, KOAH; Periferik Damar Hastalığı, PDH 

**Akciğer 4 (%2,3), beyin 1 (%0,6), kolon 1 (%0,6), larinks 3 (%1,7), meme 2 (%1,1) mide 6 (%3,4), özefagus 3 
(%1,7), pankreas 1 (%0,6), prostat 2 (%1,1), serviks 3 (%1,7), tiroid 1 (%0,6) 

***Akut miyeloid lösemi 1 (%0,6), kronik lenfositik lösemi 3 (%1,7), multple myelom 1 (%0,6), miyelodisplastik 
sendrom 2 (%1,1) 

Başlangıç laboratuvar bulgularının ve performans skalalarının mortalite tahmin güçlerinin değerlendirilmesi Tablo 
2, Şekil 1 ve Şekil 2’de sunuldu. Biyobelirteçler arasında olumsuz sonuç açısından tahmin gücü en yüksek olan 
albümindi. Albümin değerinin <3,00 (birim) olması durumunda olumsuz sonucu tahmin etmedeki duyarlılığı 
%55,5 iken özgüllüğü %85,5 bulundu. Biyobelirteçler arasında olumsuz sonlanım için duyarlılığı en yüksek 
bulunan C-reaktif proteindi. Buna ek olarak karnofsky performans skalasının <45 olmasının tanı gücü en yüksekti. 

Tablo 2. Başlangıç laboratuvar bulgularının ve performans skalalarının olumsuz sonlanım tahmin güçlerinin 
değerlendirilmesi 

 

Kesme noktası 

Eğri altında 
kalan alan (%95 
Güven aralığı) 

Duyarlılık Özgüllük  

p 
CRP 

> 30,3 
0,646 (0,565 – 
0,727) 

%82,0 %49,1 
0,001 

Prokalsitonin 
>0,225 

0,692 (0,615 – 
0,770) 

%55,2 %77,2 <0,001 

Sedimantasyon 
>58,5 

0,666 (0,583 – 
0,749) 

%49,2 %80,9 <0,001 

Lenfosit sayısı <1175 0,590 (0,502 – 
0,678) 

%55,2 %61,8 0,045 

Hgb <11,75 0,650 (0,569 – 
0,731) 

%49,1 %83,5 0,001 

Htc <34,75 0,638 (0,556 – 
0,720) 

%55,4 %73,1 0,002 

Ca <8,85 0,609 (0,526 – 
0,692) 

%40,0 %80,5 0,015 

Albümin <3,00 0,735 (0,662 – 
0,808) 

%55,5 %85,0 <0,001 

Palyatif bakım 
performans skalası 

<35 0,738 (0,665 – 
0,811) 

%62,7 %74,6 <0,001 

Karnofsky 
performans skalası 

<45 0,759 (0,688 – 
0,831) 

%54,5 %85,0 <0,001 
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Şekil 1. Başlangıç laboratuvar bulgularının olumsuz sonlanım açısından ROC eğrisi 

 

 

 
 
Şekil 2. Performans skalalarının olumsuz sonlanım açısından ROC eğrisi 

Palyatif bakım ünitesinde yatan hastaların mortalite için bağımsız risk faktörlerinin saptanması için istatistiksel 
anlamlı bulunan, kronik kalp yetmezliği, solid organ malignitesi varlığı, eritrosit süspansiyonu uygulanması,  
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başlangıçta ve takip sürecinde enfeksiyon gelişmi, başlangıçta hipoksi ve taşikardi varlığı ile lenfosit sayısı, 
hemoglobin, hemotokrit, C-reaktif protein, prokalsitonin, sedimantasyon, kalsiyum, albümin, karnofsky ve 
palyatif bakım performans skalasının dahil edildiği logistik regresyon modeli oluşturuldu. Oluşturulan logistik 
regresyon modelinin son satırı Tablo 3’te sunuldu.  

 

Tablo 3. Palyatif bakım ünitesinde yatan hastaların olumsuz sonlanım için bağımsız risk faktörleri 

 Multivariable OR (95% CI) p 

Albümin 0,334 (0,141 – 0,791) 0,013 
Karnofsky skalası 0,952 (0,925 – 0,980) 0,001 
Kronik kalp yetmezliği varlığı 4,851 (1,716 – 13,717) 0,003 

Hipoksi varlığı 3,727 (1,504 – 9,239) 0,005 

Solid organ malignitesi 4,442 (1,420 – 13,894) 0,010 

Takip sürecinde enfeksiyon 
hastalığı gelişimi 

3,626 (1,523 – 8,635) 0,004 

 

Ek Tablo 1. Palyatif bakım ünitesine kabul sırasında enfeksiyon hastalığı varlığı ve etken mikroorganizma dağılımı 

Enfeksiyon hastalığı varlığı, n (%) 105 (59,3) 
Üriner sistem enfeksiyonu  44 (24,9) 

Pnömoni 28 (15,8) 
Primer kan dolaşım enfeksiyonu-sepsis  14 (7,9) 

Dekübit ülser enfeksiyonu 10 (5,6) 
Katater ilişkili kan dolaşım enfeksiyonu 3 (1,7) 

Diğer* 6 (3,4) 
Etken mikroorganizma, n (%)  
Kan kültürü, n (%)  

Acinetobacter baumanii 2 (1,1) 
Klebsiella pneumonia 3 (1,7) 

E.coli 1 (0,6) 
Staphylococcus aureus 1 (0,6) 

Koagülaz negatif stafilokok 10 (5,6) 
Pantoea agglomerans 1 (0,6) 

Stenotrophomonas maltophilia 1 (0,6) 
Candida spp 2 (1,1) 

İdrar kültürü, n (%)  
Acinetobacter baumanii 4 (2,3) 

E.coli 11 (6,2) 
Klebsiella spp. 8 (4,5) 



 

 
 247 14-18 Eylül 2022, İzmir 

 Pseudomonas spp. 3 (1,7) 
Enterococcus spp. 7 (4,0) 
Enterobacter spp. 2 (1,1) 

Candida spp 9 (5,1) 
Trekeal aspirat kültürü, n (%)  

Acinetobacter baumanii 3 (1,7) 
Klebsiella pneumonia 6 (3,9) 

Pseudomonas aeruginosa 4 (2,3) 
Dekübit ülser kültürü, n (%)  

Acinetobacter baumanii 1 (0,6) 
Enterobacter spp. 1 (0,6) 

Pseudomonas aeruginosa 1 (0,6) 
Klebsiella pneumonia 1 (0,6) 

Klebsiella pneumonia+ E.coli 1 (0,6) 
Klebsiella pneumonia + Pseudomonas 

aeruginosa 
1 (0,6) 

Acinetobacter baumanii + Pseudomonas 
aeruginosa 

1 (0,6) 

Staphylococcus aureus 2 (1,1) 
 

Ek Tablo 2. Palyatif bakım ünitesinde takip sürecindeki enfeksiyon hastalıkları ve etken mikroorganizma dağılımı 

Enfeksiyon hastalığı gelişimi, n (%) 57 (32,2) 
Üriner sistem enfeksiyonu  30 (16,9) 

Pnömoni 28 (15,8) 
Primer kan dolaşım enfeksiyonu-sepsis  19 (10,7) 

Dekübit ülser enfeksiyonu 19 (10,7) 
Katater ilişkili kan dolaşım enfeksiyonu 6 (3,4) 

Etken mikroorganizma, n (%)  
Trekeal aspirat kültürü, n (%)  

Pseudomonas aeruginosa 7 (4,0) 
Acinetobacter baumanii 5 (2,8) 

E.coli 3 (1,7) 
Klebsiella pneumonia 12 (6,8) 

Diğer 13 (7,3) 
İdrar kültürü, n (%)  

Pseudomonas aeruginosa 5 (2,8) 
E.coli 5 (2,8) 

Klebsiella pneumonia 4 (2,3) 
Diğer 24 (13,6) 
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Dekübit ülser kültürü, n (%)  
Pseudomonas aeruginosa 7 (4,0) 

Acinetobacter baumanii 11 (6,2) 
E.coli 4 (2,3) 

Klebsiella pneumonia 9 (5,1) 
Diğer 12 (6,8) 

Kan kültürü, n (%)  
Staphylococcus aureus 2 (1,1) 

Koagülaz negatif stafilokok 4 (2,3) 
 

Sonuç 

Çalışmamızda; lenfopeni; hemoglobin ve hematokrit düşüklüğünün, CRP, prokalsitonin ve sedimantasyon 
yüksekliğinin; hipokalsemi ve hipoalbumineminin; yatış anında enfeksiyon varlığı ve takip süresinde enfeksiyon 
gelişiminin; Karnofsky ve Palyatif Performans Skorlarının düşük olmasının; başlangıçta taşikardi ve hipoksi 
varlığının; solid organ malignitesi ve KKY’nin mortaliteyi arttırdığı gözlenmiştir. Bu parametrelerden 
hipoalbuminemi, Karnofsky Performans Skoru’nun düşüklüğü, konjestif kalp yetmezliği, hipoksi, solid organ 
malignitesi varlığının ve takipte enfeksiyon hastalığı gelişmesinin mortalite açısından bağımsız risk faktörleri 
olduğu gösterilmiştir.  
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