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Değerli Meslektaşlarımız,
“Akademik Geriatri Derneği” tarafından 25 – 29 Mayıs 2011 tarihlerinde, Cornelia Diamond Hotel,
Belek, Antalya’ da “AKADEMİK GERİATRİ 2011” Kongresi gerçekleştirilecektir. 2010 yılında Kıbrıs’da
800 katılım ile gerçekleştirilen kongremiz bu yıl da tüm geriatri camiasını, İç Hastalıkları Uzmanlarını,
Aile Hekimlerini, Pratisyen Hekimleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hekimleri, Nöroloji Uzmanlarını,
Psikiyatri Hekimlerini, huzur ve bakım evlerinin başta hekimleri olmak üzere tüm çalışanlarını, Romatoloji
Hekimlerini, Endokrinoloji Hekimlerini, Göğüs Hastalıkları Uzmanlarını, Kardiyoloji Hekimlerini, Üroloji
Hekimlerini, Nefroloji Hekimlerini, Ortopedi Hekimlerini, Fizyoterapist, Hemşire, Sosyal Hizmet Uzmanı,
Beslenme Uzmanı ve bu alana ilgi duyan herkesi kucaklayacak bir kongre olacaktır.
Bir çok derneğin aktif olarak destek verdiği kongremiz, 2011 yılında da Türk İç Hastalıkları Uzmanlık
Derneği, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, otuzun üzerinde Aile Hekimleri İl Dernekleri,
Aile Hekimleri Federasyonu, Geriatrik Psikiyatri Derneği ve Alzheimer Vakfı, Alzheimer Derneği,
Kontinans Derneği, Geriatri Fizyoterapistleri Derneği, Özel Huzurevleri Derneği, Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu, Metabolik Sendrom Derneği, Pratisyen Hekimleri Derneği, Aile Hekimleri Eğitim
ve Araştırma Derneği ve Türkiye Aile Hekimliği Vakfı’nın katkılarıyla daha da güçlenecektir.
Akademik Geriatri Derneği, European Union Geriatric Medicine Society’de Türkiye adına EUGMS
(European Union Geriatric Medicine Society) Gözlemci Dernek olarak kabul edilmiş olup; Akademik
Geriatri 2011 Kongresi European Union Geriatric Medicine Society (Avrupa Geriatri Derneği) tarafından
desteklenmektedir. Kongremize EUGMS Derneği’nden konuşmacılar, dernek başkanı, akademik direktörü, IAAG ve IAGG- Europe (International Association of Gerontology and Geriatrics) Başkanları
konuşmacı olarak katılacaktır.
Geriatrik yaş grubunun sık görülen tüm hastalıklarının ve bakımının inceleneceği bu kongrenin yaşlı
nüfusunun hızla arttığı ülkemizdeki geriatrik sorunlara önemli bir açılım sağlayacağından emin olarak sizi
de bu çabanın içinde mutlaka görmek istiyoruz.
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*Bilimsel Danışma Kurulları soyadı sırasına göre alfabetik olarak dizilmiştir.
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A SALONU
Geriatrik Nöropsikiyatride Tanı ve Tedavi Kursu 2011
(Yaşlı Ruh Sağlığı Çalışma Grubu)
Koordinatör: Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu
Koordinatör Yardımcıları: Doç. Dr. Eylem Şahin Cankurtaran
Uzm. Dr. Burcu Balam Yavuz
Panel: Alzheimer Hastalığı 2011
Kognitif Şikayetlerle Gelen Yaşlıya Yaklaşım
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu
Prof. Dr. Görsev Yener
Demans tanısında kullanılan yöntemler Doç. Dr. Esen Saka Topçuoğlu
Demans – Deliryum Ayırıcı Tanısı Uzm. Dr. Burcu Balam Yavuz
Demans – Depresyon Ayırıcı Tanısı Doç. Dr. Osman Virit
KAHVE MOLASI
Panel: Demans Tanı ve Tedavisinde 3 Farklı Yön
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Emre Kumral
Doç. Dr. Nesrin Dilbaz
Kolinesteraz inhibitörleri, memantinz Doç. Dr. Eylem Şahin Cankurtaran
Alzheimer hastalığında davranış bozuklukları ve foznksiyon
Doç. Dr. Mukaddes Ayşin Noyan
Geri dönüşümlü demanslar Yrd. Doç. Dr. Özlem Erden Aki
ÖĞLE YEMEĞİ
Panel: Geriatrik psikiyatride psikotrop kullanım
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Engin Turan
Doç. Dr. Hüseyin Güleç
Yaşlıda antidepresan ilaç seçimi, doğrular yanlışlar
Doç. Dr. Ayşegül Yılmaz
Yaşlıda antipsikotik seçimi, doğrular yanlışlar Prof. Dr. Suzan Özer
Yaşlıda sedatif hipnotik seçimi, doğrular yanlışlar Dr. Haşmet Işıklı
KAHVE MOLASI
Panel: Olgularla Demans, Depresyon ve Deliryum Tanı ve Tedavisi
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. İsmet Kırpınar
Prof.Dr. Yahya Karaman
Farklı Demans Olguları Dr. Başar Bilgiç
Olgularla Deliryum Uzm. Dr. Tuğba Ö. Kızıl
Olgularla Yaşlı Depresyonu Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tiryaki
SERTİFİKALARIN VERİLMESİ VE KAPANIŞ
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25
MAYIS
2011
09:00-10:30

B SALONU
Nutrisyon Kursu 2011
Koordinatör: Prof. Dr. Tanju Besler
Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Meltem Halil
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Tanju Besler
Doç. Dr. Meltem Halil
Malnütrisyonun önemi, sonuçları, tarama ve tanı yöntemleri
Uzm. Dr. Sevnaz Şahin
Beslenme destek tedavisinde temel prensipler
Uzm. Dr. Alper Döventaş
Beslenme destek tedavisinde erişim yolları - Enteral beslenmenin önemi
Doç. Dr. Bülent Saka

10:30-11:00

KAHVE MOLASI

11:00-12:30

Panel: Yaşlıda Beslenme Destek Tedavi 2011
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Osman Abbasoğlu
Prof. Dr. Zahit Bolaman
Poliklinik hastasında beslenme destek tedavisi
Uzm. Dr. Gülistan Bahat Öztürk
Hospitalize hastada malnutrisyon-Hastane örnekleriyle
Uzm. Dr. Fatih Tufan, Uzm. Dr. Mehmet Emin Kuyumcu
Yoğun bakım hastasında beslenme destek tedavisi
Prof. Dr. Muhammet Güven

12:30-13:30
13:30-15:00

15:00-15:15
15:15-16:15

16:15
16:30-19:00

ÖĞLE YEMEĞİ
Özel hasta gruplarında beslenme destek tedavisi
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Seher Demirer
Doç. Dr. Kayıhan Uluç
Perioperatif beslenme destek tedavisi
Prof. Dr. Seher Demirer
Nörolojik hastalıklarda beslenme destek tedavisi
Doç. Dr. Yaprak Seçil
Diyabetik hastada beslenme destek tedavisi Uzm. Dr. Murat Varlı
KAHVE MOLASI
Enteral Beslenme destek tedavisi olgular
Oturum Başkanları:
Doç. Dr. Aslı Çurgunlu
Doç. Dr. Zeynep Dilek Aydın
Olgular - Oral beslenme destek tedavisi
Doç. Dr. Meltem Halil
Olgular - Tüple beslenme
Doç. Dr. Seda Banu Akıncı
SERTİFİKALARIN VERİLMESİ VE KAPANIŞ
TAC Demans Grubu Toplantısı (Prof. Dr. Görsev Yener)
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25
MAYIS
2011
09:00-10:30

C SALONU
Tip2 DM Tedavisi 2011 - Yaşlı Hasta - Genç Hasta
Koordinatör: Prof. Dr. İlhan Yetkin

Panel: Diyabet tedavisinde OADler, Yaşlı hasta - Genç hasta
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. İlhan Yetkin
Dr. Hülya Güzelkaya
Yaşlılıkta fizyolojik değişiklikler, diyabet yaşı ve yaşlı diyabetik hasta
Prof. Dr. İlhan Yetkin
Tip 2 Diyabet kliniği, komplikasyonları egzersiz-beslenme açısından tedavi yönetimi
Doç. Dr. Oğuzhan Deyneli
Tip 2 DM tedavisinde OAD seçimi
Prof. Dr. Sevim Güllü

10:30-11:00
11:00-12:30

12:30-13:30
13:30-15:00

15:00-15:15
15:15-16:15

16:15
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KAHVE MOLASI
Panel: Tip2 Diyabet, İnsülin, Yaşlı hasta - Genç hasta
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ahmet Sadi Gündoğdu
Doç. Dr. Bülent Sözmen
İnsulinler ve GLP anologları 2011
Doç. Dr. Ramazan Sarı
Olgularla insulin tedavisi
Prof. Dr. Kubilay Karşıdağ
ÖĞLE YEMEĞİ
Panel: Tedavide zor kararlar, Yaşlı hasta - Genç hasta
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Nevin Dincçağ
Doç. Dr. Hüseyin Doruk
Metformin sonrası ikinci ilaç ne olmalı?
Prof. Dr. Nevin Dincçağ
Diyabette ilaç güvenilirliği - hipoglisemi
Prof. Dr. Nilgün Güvener Demirağ
İlaç uyumu, hasta takibi, eğitim sorunları, yaşlı hastada sorunlar
Doç. Dr. Fulden Saraç
KAHVE MOLASI
Oturum Başkanları:
Doç. Dr. Gülten Sop
Uzm. Dr. İsmet Tamer
Olgularla tip 2 DM tedavisinde oral antidiyabetikler
Doç. Dr. Murat Yılmaz
Diyabet tanı ve tedavisinde yenilikler ve gelecekten beklentiler
Doç. Dr. Murat Yılmaz
SERTİFİKALARIN VERİLMESİ VE KAPANIŞ

Akademik Geriatri 2 0 1 1

BİLİ M S E L P R O G R A M

25
MAYIS
2011
09:00-10:30

10:30-11:00
11:00-12:30

12:30-13:30
13:30-15:00

15:00-15:15
15:15-16:15

16:15

D SALONU
Geriatri Hemşirelik Kursu 2011
Koordinatör:
Prof. Dr. Nuran Akdemir
Açılış
Prof. Dr. Çiçek Fadıloğlu
Panel
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Çiçek Fadıloğlu
Geriatrik Bireyin Değerlendirilmesi
Öğr. Gör. Dr. İmatullah Akyar
Geriatrik Bireyin Bakımındaki Özellikler
Hem. Münevver Özcan
Geriatrik Sendromlarda Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamaları
Prof. Dr. Nalan Akbayrak
KAHVE MOLASI
Panel: Multidisipliner Oturum: Üriner İnkontinanslı Yaşlı Bireye Yaklaşım
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Nalan Akbayrak
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Yalçın
Hekim Açısından Yaklaşım
Uzm. Dr. Sevgi Aras
Hemşire Açısından Yaklaşım
Prof. Dr. Çiçek Fadıloğlu
Fizyoterapist Açısından Yaklaşım
Prof. Dr. Nuray Kırdı
ÖĞLE YEMEĞİ
Panel
Oturum Başkanları :
Prof. Dr. Teslime Atlı
Doç. Dr. Fisun Şenuzun
Yaşlı Birey ve İlaç Uyumu
Yrd. Doç. Dr. Leyla Özdemir
Hastane ve Kurumlarda Yaşlı Bakımına Yönelik Hemşirelik Hizmetleri
Yrd. Doç. Dr. Sevgisun Kapucu
KAHVE MOLASI
Oturum Başkanı:
Yrd. Doç. Dr. Sevgisun Kapucu
Demanslı Hasta Bakımında Pratik ve Güncel Hemşirelik Uygulamaları
Öğr. Gör. Dr. İmatullah Akyar
SERTİFİKALARIN VERİLMESİ VE KAPANIŞ

2 5 - 2 9 M a y ı s 2 0 1 1 , C o r n e l ia Diamond Hotel, Belek / Antalya
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26 MAYIS 2011
A SALONU
08:30-09:00

Açılış Konuşmaları: Prof. Dr. Servet Arıoğul, Prof. Dr. Mehmet Akif Karan,
Dr. Hasan Eraydın (AHEF Başkanı), Jean Pierre Michel (EUGMS Başkanı),
İsmail Tufan (Ulusal Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Derneği), SHÇEK Genel Müdürü
Sunuş: Doç. Dr. Aslı Çurgunlu

09:00-10:15

Panel: Uluslararası Geriatri Dernekleri, Farklı Geriatri Model ve Organizasyonları
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Servet Arıoğul, Prof. Dr. Mehmet Akif Karan
Organisation of geriatric medicine, Networks, clinics, nursing homes, hospitals in Europe
Prof. Dr. Dieter Luttije EUGMS-GMS Başkanı (European Union of Medical SpecialistsGeriatric Medicine Section)
IAGG world, IAGG Europe; gerontology and geriatric medicine perspectives
Prof. Dr. Alan Franco (IAGG)
European Union Geriatric Medicine Society : a young active and successful academic society
Prof. Dr. Jean Pierre Michel (EUGMS)

10:15-10:30

KAHVE MOLASI

10:30-11:15

2 sorun 2 çözüm; 2S2Ç-Vasküler
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Aytekin Oğuz, Prof. Dr. Merih Kutlu
Hiperlipidemi tedavisi 2011 Prof. Dr. Hakan Karpuz
Pratik yönleriyle kalp yetmezliği tedavisi 2011 Doç. Dr. Ahmet Temizhan

11:15-11:30

KAHVE MOLASI

11:30-12:30

Uydu Sempozyumu

12:30-14:00

ÖĞLE YEMEĞİ

14:00-15:00

15:00-15:15
15:15-16:15

16:15-16:30
16:30-17:30

14

Panel: Birinci Basamak Sorunlarını Tartışıyor
Oturum Başkanları:
Dr. Berkant Genç (İAHDER - İstanbul Aile Hekimleri Derneği), Prof. Dr. Deniz Suna Erdinçler
Geriatrik hastalıkların epidemiyolojisi Prof. Dr. Mithat Kıyak
Geriatrik hastaya yaklaşımda yasal sorumluluk Doç. Dr. Nezih Varol
1. basamakta geriartrik hastada tanı yöntemleri ve tarama testleri Doç. Dr. Dilek Toprak
KAHVE MOLASI
Panel: Yaşlıda beslenme destek tedavisi 2011
Oturum Başkanları: Prof.Dr. Tanju Besler, Prof. Dr. Osman Abbasoğlu
Enteral beslenme prensipleri, erişim yolları, sorunlar Prof. Dr. Ahmet Çoker
Demansta beslenme Doç. Dr. Meltem Halil
Diyabetik hastada enteral beslenme ürünlerinin yeri Doç. Dr. Bülent Saka
KAHVE MOLASI
Ülkemizde Yaşlılık Politikaları
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Tanju Beğer, Doç. Dr. Başak Oyan Uluç
Geriatri bakış açısı Uzm. Dr Zekeriya Ülger
Huzurevleri ve bakımevlerinde yaşlılık politikaları
Abdurrahman Çohaz
Sağlık bakanlığı ve yaşlı sağlığı
Uzm. Dr. Nazan Yardım
SGK ve Geriatri Dr. Halil Akçe

Akademik Geriatri 2 0 1 1
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26 MAYIS 2011
B SALONU
08:30-09:00
09:00-10:15

10:15-10:30
10:30-11:15

11:15-11:30
11:30-12:30
12:30-14:00

KAHVE MOLASI
Minipanel: Sık Sorunlar, Pratik Öneriler
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nizamettin Toprak, Prof. Dr. Teslime Atlı
Atrial fibrilasyon tedavisi 2011
Prof. Dr. Giray Kabakçı
Olgularla Antiagregan ve antikoagulan kullanımı
Prof. Dr. Mahmut Şahin
KAHVE MOLASI
Sözlü Bildiriler 1-6
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Vecdet Tezcan, Uzm. Dr. Yavuz Altunkaynak
ÖĞLE YEMEĞİ

14:00-15:00
15:00-15:15
15:15-16:15

16:15-16:30
16:30-17:30

KAHVE MOLASI
Sözlü Bildiriler 7-12
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Murat Turgay, Uzm. Dr. Mehmet İlkin Naharcı, Prof. Dr. Teslime Atlı
KAHVE MOLASI
Sözlü Bildiriler 13-20
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Kenan Keven, Uzm. Dr. Berrin Karadağ

2 5 - 2 9 M a y ı s 2 0 1 1 , C o r n e l ia Diamond Hotel, Belek / Antalya
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27 MAYIS 2011
A SALONU
09:00-10:15

10:15-10:30
10:30-11:15

Panel: Tip2 Diyabet 2011
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Temel Yılmaz, Doç. Dr. Mehmet Sargın
Diyabet yaklaşımı ve tedavisinde son 1 yılda neler değişti?
Prof. Dr. Abdurrahman Çömlekçi
Oral antidiyabetiklere genel bakış Doç. Dr. Serdar Güler
Diyabet tedavisinde insulinler ve glp anologları kime, nasıl?
Prof. Dr. Alper Gürlek
KAHVE MOLASI
Minipanel: KOAH 2011
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Kerim Güler, Doç. Dr. Erdal Eskioğlu
Ülkemizde KOAH gerçeği, tanıda ve yaklaşımda yenilikler
Prof. Dr. Nurdan Çetin Köktürk
KOAH tedavisinde ilaç seçimi; hangi hastada hangi ilaç Doç. Dr. Akın Kaya

11:15-11:30

KAHVE MOLASI

11:30-12:30

Uydu Sempozyumu

12:30-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30-14:30

14:30-14:45
14:45-16:00

16:00-16:15
16:15-17:15
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Panel: Yaşlanan Erkek ve Kadın
Oturum Başkanları: Doç. Dr. İlker Şen, Doç. Dr. Aslı Çurgunlu
Olgularla üriner İnkontinans ve aşırı aktif mesane Doç. Dr. Kubilay İnci
Prostattan erektil disfonksiyona yaşlı erkek hastada üroloji Doç. Dr. Mete Kilciler
KAHVE MOLASI
Panel Alzheimer Hastalığı 2011
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ
Prof. Dr. Hakan Gürvit
Klinik pratik yönleriyle erken tanıda ve tedavide neler yapılmalı?
Doç. Dr. Gökhan Erkol
Alzheimer hastalığı tedavisi 2011 Prof. Dr. Mustafa Bakar
Fonksiyon ve davranış bozukluklarında demans ilaçlarının etkileri, ne işe yarıyor?
Prof. Dr. Demet Özbabalık
KAHVE MOLASI
AHEF (Aile Hekimliği Federasyonu) Oturumu, Birinci Basamak ve Geriatri 2011
Oturum Başkanları: Dr. Hamza Gemici, Dr. İlknur Salman, Dr. Erhan Kabasakal
Birinci basamak ve yaşlı sağlığı; Türkiyede güncel durum
Dr. Murat Girginer (Bursa AHED Başkanı)
Kronik hastalık yönetiminde birinci basamak için pratik öneriler
Dr. Hasan Eraydın (Trabzon AHED ve AHEF Başkanı )
Olgularla birinci basamakta yaşlı hasta örnekleri
Dr. Tayfun Çiğdem (Manisa AHED Başkanı)

Akademik Geriatri 2 0 1 1

BİLİ M S E L P R O G R A M

27 MAYIS 2011
B SALONU
09:00-10:15
10:15-10:30
10:30-11:15

11:15-11:30

Minipanel: İki Konu, İki Bakış
Oturum Başkanları:Prof. Dr. Sibel Göksel, Yrd. Doç. Dr. Ergün Bozoğlu
Yaşlıda asit peptik hastalıklara pratik yaklaşım
Prof. Dr. Bülent Sivri
Antiaging nedir, güncel durum
Prof. Dr. Çimen Karasu
KAHVE MOLASI

11:30-12:30
12:30-13:30
13:30-14:30

14:30-14:45
14:45-16:00

16:00-16:15

ÖĞLE YEMEĞİ
Sözlü Bildiriler 21-27
Oturum Başkanları:
Doç. Dr. Yusuf Tamam, Doç. Dr. Güzel Dişçigil, Uzm. Dr. F. Alpay Onuk
KAHVE MOLASI
Sözlü Bildiriler 27-33
Oturum Başkanları:
Doç. Dr. Alparslan Kılıçarslan, Uzm. Dr. Sumru Savaş, Uzm. Dr. İlknur Bahar
KAHVE MOLASI

16:15-17:15

2 5 - 2 9 M a y ı s 2 0 1 1 , C o r n e l ia Diamond Hotel, Belek / Antalya
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Bİ L İ M S E L P R O G R A M

28 MAYIS 2011
A SALONU
09:00-10:15

10:15-10:30
10:30-11:15

Panel: Hipertansiyon 2011
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Zeki Öngen, Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu
ACE mi ARB mi; hepsi aynı mı?
Prof. Dr. Enver Atalar
Betablokerler, Kalsiyum kanal blokerleri ve Hipertansiyon tedavisi?
Prof. Dr. Tevfik Ecder
Kombinasyon ama nasıl?
Prof. Dr. Mustafa Arıcı
KAHVE MOLASI
Minipanel: Diyabette gri alanlar
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Rüştü Serter, Prof. Dr. Erkan Çoban
İkinci ilaç ne olmalı, karşılastırmalı oral antidiyabetik tedavi
Prof. Dr. Yüksel Altuntaş
Diyabet ilaçlarında güvenlik sorunu
Doç. Dr. Selçuk Dağdelen

11:15-11:30

KAHVE MOLASI

11:30-12:30

Uydu Sempozyumu

12:30-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30-14:45

14:45-15:15
15:15-16:30

16:30-17:00
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Minipanel: Osteoporoz Tedavisi ve Ağrıya Yaklaşım 2011
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mazhar Tokgözoğlu, Doç. Dr. Oktay Bilgir
Osteoporoz ilaçlarında etkinlik
Doç. Dr. Sibel Eyigör
Osteoporoz ilaçlarında güvenlik, ilaç uyumu
Doç. Dr. Nuran Türkçapar
Ağrı tedavisinde pratik noktalar
Prof. Dr. Gökhan Keser
KAHVE MOLASI
Panel: Hipertansiyon Tedavisinde Gri Alanlar
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Çetin Turgan , Prof. Dr. Ömer Kozan
Dirençli hipertansiyon Prof. Dr.Yunus Erdem
Acil hipertansiyon Prof. Dr. Fatih Sinan Ertaş
Sekonder hipertansiyon Doç. Dr. Sim Kutlay
KAPANIŞ VE ÖDÜL TÖRENİ - Dr. Sevnaz Şahin & Dr. Mustafa Cankurtaran

Akademik Geriatri 2 0 1 1
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28 MAYIS 2011
B SALONU
09:00-10:15

Geriatrik Aciller
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Bahar Boydak, Prof. Dr. Deniz Suna Erdinçler
Acilde yaşlı hastaya yaklaşım
Doç. Dr. Murat Ersel
Olgularla geriatrik aciller-Nefrolojik aciller
Uzm.Dr. Şervan Gökhan
Olgularla geriatrik aciller-Kardiyovasküler, solunum
Yrd. Doç. Dr. Özlem Yiğit Erken

10:15-10:30

KAHVE MOLASI

10:30-11:15

Konferans: Gerontoloji - Geriatri
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Tanju Beğer, Prof. Dr. Ender Terzioğlu, Dr. Kadircan Tuncer (Adana AHED başkanı)
Türkiyede Gerontolojinin Dünü, Bugünü, Yarını
Yrd. Doç. Dr. Suzan Yazıcı
Türkiyede bakıma muhtaçlık problemi ve bakım modelleri
Prof. Dr. İsmail Tufan

11:15-11:30

KAHVE MOLASI

11:30-12:30

Geriatrik Fizyoterapi - Hemşirelik Ortak Oturumu
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hülya Kayıhan, Doç. Dr. Barış Kaya
Evde bakımda yaşlı için pratik bakım uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Leyla Özdemir
Yaşlıda evde fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları
Prof. Dr. Mine Uyanık
Yaşlılığın algılanması ve stigma Prof. Dr.Nalan Akbayrak
Yaşlıda poliklinikte ve serviste fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları
Prof. Dr. Nuray Kırdı

12:30-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30-14:45

Panel: Geriatrik Psikiyatri
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu
Prof. Dr. Neşe Tuncer Elmacı
Depresyon tedavisinde doğrular yanlışlar
Uzm. Dr. Semra Kaymak
Olgularla yaşlıda anksiyete ve somatizasyon
Doç. Dr. Yusuf Sivrioğlu
Demansta davranış bozukluklarının tedavisi
Doç. Dr. Mukaddes Ayşin Noyan

14:45-15:15

KAHVE MOLASI

2 5 - 2 9 M a y ı s 2 0 1 1 , C o r n e l ia Diamond Hotel, Belek / Antalya
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A k a d e m i k Geriatri 2011
G e r i a t r ik Nöropsikiyatride Tanı ve Tedavi Ku r s u
Konuşma Metin l e r i

Kolinesteraz İnhibitörleri ve Memantin
Dr. Eylem Şahin Cankurtaran
Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği

Y

aşlı nüfusun artmasıyla birlikte demans sıklığı tüm
dünyada artmaktadır. Tüm demansların yaklaşık
% 60-70’ini ise Alzheimer Hastalığı (AH) oluşturmaktadır. Alzheimer Demansı tedavisinde psikososyal yaklaşımlarla birlikte ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Klinik pratikte asetilkolin esteraz inhibitörleri ve N-metil-D- aspartat
(NMDA) reseptör antagonistleri kullanılmaktadır. Alzheimer
Hastalığının erken evresinde asetilkolin esteraz inhibitörü
tek başına verilmelidir. Orta evrede ise asetilkolin esteraz
inhibitörüyle birlikte memantin verilebilir. İleri evreye geçen
hastalarda da orta evrede olduğu gibi asetilkolin esteraz inhibitörü ve memantinin birlikte verilebilir ya da hasta ilk kez
ileri evrede görülmüşse tek başına memantin verilebilir. İlaçların 8 hafta denenip, hastanın klinik belirtilerinde değişiklik yoksa kesilmesi; ancak kesildiğinde kötüleşme olursa da
ilaçlara tekrar başlanması önerilmektedir. İlaçların ne kadar
süre kullanılacaklarıyla ilgili bir uzlaşı yoktur. Genelde ileri
evrede hasta tamamen yatağa bağımlı, hiçbir şekilde iletişim
kurulamaz hale geldiğinde tüm psikotropların kesilmesi önerilmektedir.
Asetilkolin Esteraz İnhibitörleri:
Etki Mekanizması: “Kolinerjik eksiklik” varsayımına göre
beyinde kolinerjik nöron hasarına bağlı olarak bellek bozukluğu başta olmak üzere bilişsel bozukluklar ve davranış
bozuklukları ortaya çıkmaktadır. Asetilkolinesteraz enzimi
asetilkolin yıkımından sorumludur. Asetilkolinesteraz inhibitörleri olarak geliştirilen ilaçlar ise asetilkolin yıkımını engelleyerek sinaptik aralıkta asetilkolin miktarını artırırlar, bellek
bozukluğunu ve nöropsikiyatrik belirtileri azaltırlar ya da belirtilerdeki kötüleşmeyi yavaşlatırlar.
Donepezil, rivastigmin, galantamin olmak üzere 3 çeşit asetilkolin esteraz inhibitörü Türkiye’de bulunmaktadır.
(Tablo2.8) Alzheimer hastalığında kullanımını içeren metaanalizlerde asetilkolin esteraz inhibitörlerinin birbirine göre
klinik etkinlik farkı saptanmamıştır.
Erken, orta ve ileri evre AH, vasküler demans, mikst tip

demans, Parkinson demansında, Lewy cisimcikli demans ve
travmatik beyin hasarına bağlı amnezide bilişsel işlevlerin,
nöropsikiyatrik belirtilerin ve günlük yaşam aktivitelerinin
düzelmesi için kullanılmaktadırlar. Ancak Hafif Bilişsel Bozukluktan Alzheimer hastalığına geçişi engelleyememektedirler.
Donepezil: Seçici ve geri dönüşlü asetilkolin esteraz inhibitörüdür. Yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur.
Kompanse karaciğer sirozunda ve orta-ağır düzeyde böbrek yetmezliğinde farmakokinetik özellikleri değişmemekle
birlikte dozun en fazla 5 mg/gün olması önerilmektedir.
Donepezil sadece tablet formu olarak (5 ve 10 mg dozlarda) piyasada bulunmaktadır. Başlangıç dozu günlük 5 mg’dır,
1 ay sonra yan etkiler tolere edilirse, doz 10 mg/güne çıkılmalıdır. Günde tek doz sabahları verilir.
Rivastigmin: Psödo-irriversible, seçici asetilkolin esteraz
ve butirilkolin esteraz inhibitörüdür. Yaşlılarda doz ayarlanmasına gerek yoktur.
Türkiye’de şu an tablet formu (1.5, 3, 4.5, 6 mg.lık formlarda), süspansiyon formu ve transdermal flaster formu (5 cm2
ve 10 cm2) bulunmaktadır.
Transdermal flaster 24 saat etkili olduğu için günde bir
kez vücuda yapıştırılır. Transdermal flaster formu, kapsül formu ile benzer etkinlikte iken yan etki oranı plasebo ile istatistiksel farklılık göstermemiştir. Başlangıç formu 5 cm2 dir. Yan
etkiler tolere edilirse, 1 ay sonra 10 cm2 forma geçilmelidir.
Tablet ve süspansiyon formunun başlangıç dozu ise 2 x
1.5 mg’dır, hastanın yan etkileri tolere etmesine göre 2- 4 haftada bir doz 1.5 mg arttırılır. Hasta tolere edebildiği takdirde
mutlaka 12 mg/gün maksimum doza çıkılmalıdır.
Tedavinin başlangıcında ve doz artımı sırasında yan etkiler daha fazla görülür. Dozun yavaş arttırılması (örneğin 2

2 5 - 2 9 M a y ı s 2 0 1 1 , C o r n e l ia Diamond Hotel, Belek / Antalya

23

E. Ş a h i n C a n k u r t a r a n
haftada bir doz artırımı yerine ayda bir doz artırılabilir) ve yemeklerle birlikte ilacın alınması ya da transdermal flaster formunun kullanılması ile yan etkiler azalır. Birkaç günden uzun
süre ilaç kullanılmadığında tekrar başlangıç dozuyla tedaviye
başlanmalıdır.
Galantamin: Asetilkolin esteraz inhibitörü ve nikotinik
reseptör modülasyonu yapması nedeniyle çift etkili geri dönüşlü bir asetilkolin esteraz inhibitörüdür.
CYP2D6 ve CYP3A4 üzerine etkisi olan ilaçlarla etkileşimine dikkat edilmelidir.
Galantamin dozunun böbrek yetmezliğinde düzenlenmesine gerek yokken orta-ciddi düzeyde olan karaciğer yetmezliğinde doz azaltılmalıdır.
Uzatılmış salınımlı formu 8, 16 ve 24 mg/gün dozlarda
bulunur ve günde tek doz verilmesi yeterlidir. Başlangıç dozu
8 mg’dır ve yan etkilerine göre ayda bir doz artımı yapılabilir.
Etkin doz aralığı 16-24 mg/gündür.
Yan etkiler: Asetilkolin esteraz inhibitörleri, kolinerjik
etkiyi artırmaları nedeniyle bulantı, kusma, diyare, dispepsi, kilo kaybı, iştahsızlık, REM uykusu davranış bozuklukları,
canlı rüyalar, yorgunluk, kas krampları, myalji, bradikardi ve
nadiren aritmi gibi yan etkilere yol açabilirler.
Asetilkolin esteraz inhibitörleri bradikardiye yol açan ilaçlarla kullanımı halinde senkop, atrio-ventriküler blok, hipotansiyon gibi yan etkiler ortaya çıkabilir.
Ağır astım, ciddi bradikardi, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve kardiyak iletim bozukluğu olanlarda kullanılmamalıdır.

24

Memantin: Orta-ileri evre AH için tek başına ya da asetilkolin esteraz inhibitörleri ile birlikte kullanılır. Ayrıca Parkinson demansı, Lewy cisimcikli demans ve vasküler demans
tedavisinde de kullanılmaktadır.
Etki Mekanizması: Non-kompetetif voltaj bağımlı, düşük- orta affiniteli N-metil-D- aspartat (NMDA) reseptör antagonistidir. Glutamat, beyinde ana uyarıcı nörotransmitterdir
ve öğrenme için önemli rol oynamaktadır. AH’nin patofizyolojisinde özellikle ilerleyen dönemlerde glutamat aşırılığına
bağlı olarak nöron ölümü olur. Memantin aşırı glutamat salınımına bağlı NMDA reseptörünün uyarılmasını ve kanaldan
Ca girişini engeller yani nörotoksisiteyi azaltır. Ancak normal
fizyolojik glutamat salınımına bağlı NMDA reseptör uyarılmasını ve kanalın açılışını engellemez; böylece öğrenme gibi
bilişsel işlevleri engellemez.
Böbrek yetmezliğinde ilaç dozu yarıya inilmelidir. Hafiforta derecede karaciğer yetmezliğinde doz azaltmaya gerek
yoktur ancak şiddetli karaciğer yetmezliğinde memantin etkisi hakkında veri yoktur. Asetilkolin esteraz inhibitörleri ile
de etkileşimi saptanmamıştır.
Memantinin tablet ve solüsyon olmak üzere iki formu bulunmaktadır. Yarılanma ömrü 60-80 saattir, günde tek doz ve
iki doz verilen formları var. 10 mg.lık tabletleri ve solüsyon
formu bulunmaktadır.
Memantin, 5mg/gün olarak başlanır ve haftada bir 5 mg
doz artışları uygulanır. Hastaların yan etkileri tolere etmesi
için doz artırma süresi uzatılabilir. Yan etkiler yoksa, mutlaka
20 mg/gün doza çıkılmalıdır.
Yan etkiler: Çok azdır ve plasebo ile benzer oranlardadır.
Genellikle hastalar tarafından kolay tolere edilmektedir. En
sık görülen yan etkiler sersemlik hissi, baş ağrısı, ajitasyon,
konstipasyon, öksürük, yorgunluk, idrar inkontinansı ve idrar
yolları enfeksiyonudur.
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emans sendromlarının büyük çoğunluğunu ileri
yaşta başlayan, ilerleyici karakterde nörodejeneratif hastalıklar oluşturmaktadır. Alzheimer
tipi demans, Lewy cisimcikli demans, Parkinson demansı ve
frontotemporal demanslar bu hastalıkların en sık görülenleridir. Damarsal nedenlere ikincil gelişen vasküler demanslar
ileri yaşta ikinci en sık rastlanan demans nedenidir, nörodejeneratif bir süreç içermedikleri için risk faktörlerinin kontrol
edilmesiyle belli aşamalarda durdurulabilir, ancak son yıllarda yapılan çalışmalar vasküler demansların sıklıkla Alzheimer
patolojisi ile bir arada bulunduğuna dair bulgular bildirmektedir.
Demansların küçük bir kısmını geri dönüşebilir demans
tabloları oluşturmaktadır. Bu tabloların pek çok farklı etiyolojisi bulunmaktadır. Bu tablolar belli özellikleri ile ayırt edilebilir, ve etiyolojiye yönelik müdahalelerle geri çevrilebilir,
böylece mortalite ve morbiditede önemli bir azalma sağlanabilir. Ancak aşağıda bahsedilecek olan bazı tablolar geri
döndürülse dahi, kalıcı hasara yol açmış olabilir; ya da altta
yatan bir nörodejeneratif süreci ortaya çıkarabilir, tablo düzeldikten sonra nörodejeneratif sürecin ilerleyişi görülebilir.
Psikiyatrik Hastalıklar
Demans süreci ile en sık karışabilecek olan psikiyatrik hastalık depresyondur. Özellikle ileri yaşta ortaya çıkan depresyonlarda yaşla bağlantılı bilişsel işlev performansında düşme
ile depresyonun yarattığı bilişsel işlev bozuklukları birbirine
eklenerek kolaylıkla bir demans görünümüne yol açabilirler.
Oysa ayrıntılı bir öykü, muayene ve bilişsel işlevlerin ölçümü
ile bu tablolar birbirinden ayırt edilebilir.
İleri yaşta en sık görülen demans tipi olan Alzheimer tipi
demansta, temel sorun yakın bellek bozukluğudur. Bu hastalar tipik olarak yakın geçmişi unuturlar, aynı soruyu defalarca sorarlar, eşyalarını kaybeder, isimleri hatırlamakta güçlük
çekerler. Bellek bozukluğu zamanla daha eski olayları kapsayacak şekilde ilerler. Bellek ile ilgili tüm yakınmalar sıralı bir
şekilde çıkar, kayıplar, hasta yakınlarının gözlemleri tutarlıdır.

Geri dönüşebilir demans etiyolojileri
Psikiyatrik nedenler
Depresyon
Şizofreni
Toksik nedenler
İlaçlar
Alkol ve diğer maddeler
Kimyasal maddeler ve solventler
Kemoterapi
Metabolik nedenler
Son-organ yetmezlikleri
Hipo- hiperglisemi
Hiponatremi
Hepatik ensefalopati
Enfeksiyonlar
HIV demansı
Nörosifiliz
Ensefalitler
Fungal enfeksiyonlar
Subakut sklerozan panensefalit (SSPE)
Endokrin bozukluklar
Hipotiroidi- hipertiroidi
Hiperparatiroidi
Vitamin eksiklikleri
Vitamin B12, folik asit, tiamin
Santral sinir sistemi bozuklukları
Travmatik beyin hasarı
Primer veya metastatik neoplazmlar
Paraneoplastik limbik ensefalopati
Normal basınçlı hidrosefali
Multipl skleroz
Wilson hastalığı
Hastaların çoğunlukla içgörüleri yoktur, yani kendileri bellek
sorunlarından yakınmazlar.
Depresyonda da bellek sorunları sık görülür. Ancak depresyonda hastalar kendileri bellek sorunlarından ayrıntılı bir
şekilde yakınırlar. Demanstaki gibi sıralı ve tutarlı kayıplar görülmez, yama tarzı kayıplar vardır. Bellek kayıpları gündelik
işlevsellikteki kayıpla uyumlu değildir.
Zaman zaman bu iki tabloyu ayırt etmek zor olabilir, bu
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durumlarda nöropsikolojik testlerle değerlendirme altın
standarttır. Test davranışı her iki grupta farklıdır: demanslı hastalar gayret eder, yanıt vermeye uğraşır ve genellikle
kendilerinden memnun görünürler. Oysa depresyon hastaları motive olmakta zorlanır, performanslarını kötü olarak
algılar, fazla çaba göstermeyerek çabucak vazgeçerler. Her
iki durumu ayırt etmede en yararlı testler, uzun süreli bellek
ve ‘tanıma’ işlevini değerlendiren testlerdir. Demans hastaları
seçenekler arasından tanımada da başarısızken, depresyon
hastaları hemen daima seçenekli tanımada iyi performans
gösterirler.
İlk kez ileri yaşta başlayan ve vasküler patolojiye ikincil
olarak ortaya çıkan depresyonu tanımlayan ‘vasküler depresyon’ kavramı son yıllarda gündeme gelmektedir. Bu hastalarda , yüksek tansiyon, diyabet, koroner arter hastalığı ve hiperlipidemi gibi vasküler risk faktörleri vardır. Depresyonun
bilişsel belirtileri (değersizlik, suçluluk hisleri, intihar düşünceleri, anhedoni) daha nadir görülürken, somatik belirtileri
(halsizlik, iştah ve uyku sorunları, psikomotor yavaşlama) ön
plandadır; zamanla bellek sorunları başlar ve giderek belirgin
hale gelir. Depresyon tedavisine ya baştan itibaren iyi yanıt
vermezler, ya da önce iyi bir yanıt verirlerken sonrasında bu
yanıt giderek söner. Bu tablo depresyon gibi başlayıp bir vasküler demans tablosu şeklinde sonlanır. Halen oldukça tartışmalı bir kavramdır, ancak klinikte görülen birçok olguyu
açıklamakta faydalı olduğu açıktır.
Toksik nedenler
Yaşlı bireylerde bilişsel işlevleri bozabilecek en önemli
nedenler arasında reçete ile kullanılan ilaçlar gelmektedir.
Benzodiazepinler, barbitüratlar, trisiklik antidepresanlar, antihistaminikler, duygudurum düzenleyici ilaçlar, diüretikler
ve antihipertansifler, özellikle antikolinerjik etkinliği yüksek
olan antipsikotikler, narkotik analjezikler yaşlılarda çok sık
kullanılan, bilişsel yan etkileri de en sık görülen ilaçlardır. Kısa
süreli kullanımda belirgin bir yan etki görülmeyebilir, ancak
uzun süreli kullanımda zamanla birikerek yan etkilerini sinsice ortaya çıkarabilirler, bu durumda ilaç yan etkisi hekimin
aklına gelmezse kolaylıkla ilerleyici bir demans tanısı konulabilir.
Alkol kullanımına ikincil demans tabloları nadir görülmekle birlikte, kronik alkol kullanımı olan yaşlı bir bireyde
akla gelmelidir.
Ağır metaller ve organik solventlere maruz kalma da diğer nörolojik belirtilerin yanısıra bilişsel işlevlerde bozulmaya yol açabilir. İş ve uğraşı öyküsünün alınması bu durumları
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saptamakta önemlidir.
Son yıllarda dile getirilmeye başlanan yeni bir kavram da
‘kemo-beyin’ (chemo-brain) kavramıdır. Uzun dönem kanser
kemoterapisi alan bireylerde, özellikle belli kemoterapötik
ajanlarla bilişsel işlevlerde bozulma ortaya çıkabilmektedir.
Bu alanda çalışmalar henüz yenidir, çoğunlukla da yaşam
süresi uzun olan meme kanseri gibi kanser türlerinde yapılmaktadır.
Metabolik Bozukluklar
Metabolik bozukluklar ani olarak geliştiklerinde sıklıkla
akut psikiyatrik tablolara yol açarlar, deliryum veya akut psikotik atak kliniğine yol açabilirler. Yavaş gelişen metabolik
bozukluklarda ise apati, depresyon benzeri belirtiler, dikkatte bozulma, bilişsel işlevlerde bozulma ortaya çıkabilir.
Diüretik, antihipertansif, oral antidiabetik ilaç kullanımı
ileri yaşta sıktır ve yaşlı bireylerde bu ajanların kullanımına
bağlı olarak hiponatremi, hipokalemi, hipo ve hiperglisemi,
dehidratasyon kolaylıkla gelişebilir. Beslenme bozuklukları,
uzun süren sindirim sistemi sorunları, tanı konulmamış son
organ yetmezlikleri de metabolik bozukluklara yol açarak bilişsel işlevleri bozabilirler.
Hipotiroidi, hipertiroidi, hiperparatiroidi ve hiperkalsemi
uzun zaman fark edilmeyip düzeltilmediğinde bilişsel işlevlerde bozulmaya yol açabilirler. Yaşlı bireylerde özellikle tiroid fonksiyonlarında bozulma sık saptanan bir durumdur, bu
nedenle herhangi bir psikiyatrik sendromla başvuran yaşlılarda mutlaka tiroid fonksiyonları değerlendirilmelidir.
Enfeksiyonlar
Nörosifiliz, sifiliz tedavisinin henüz yapılamadığı dönemlerde sıklıkla görülürken, günümüzde hastalığın tanınması
ve penisilinle etkin şekilde tedavi edilmesi sonucunda oldukça nadir görülmektedir. Ancak nadiren de olsa tedavisiz kalmış olgularda akut dönemden yıllar sonra çeşitli psikiyatrik
tablolar şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Şüpheli cinsel ilişki
öyküsü olan kişilerde mutlaka araştırılmalıdır. Erken dönemde yakalandığında yüksek doz penisilin tedavisine iyi yanıt
görülmekte ve demans tablosu tamamen geri dönebilmektedir.
Son yıllarda HIV olgularının yaşam sürelerinin uzamasıyla,
bu hastalarda sıklıkla bir demans tablosu tanınmaya başlamıştır. Tipik olarak sinsi başlayan tabloda dikkat ve konsantrasyonda azalma, unutkanlık ve apati ön plandadır. Kortikal
tutulumun olduğu olgularda dil ve görsel-uzamsal işlevlerde
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bozulma da eşlik edebilmektedir.
Vitamin eksiklikleri
Vitamin B1 eksikliğinde akut dönemde Wernicke ensefalopatisi, kronik dönemde ise çoğunlukla geri dönüşsüz bir
durum olan Korsakoff sendromunun geliştiği iyi bilinmektedir. Vitamin B12 eksikliği de bilişsel işlevlerde bozulmaya yol
açabilir, ancak B1 eksikliğine bağlı tablolar gibi net olarak tanımlanmış bir demans sendromuna yol açmaz. Vitamin replasmanı bilişsel işlevlerde minimal düzelmeye yol açabilir, ancak var olan demanslarda dramatik bir düzelmeye yol açmaz.
Santral sinir sistemi bozuklukları
Doğrudan santral sinir sistemini tutan hastalıkların yanısıra, tüm sinir sistemini etkileyen ya da temel olarak diğer
organ sistemlerini tutan ancak uzak etkileriyle santral sinir
sisteminde sorunlara yol açan tablolar da bulunmaktadır.
Paraneoplastik limbik ensefalitte (PLE), sıklıkla primeri
saptanmamış bir neoplazmın uzak etkileri sonucu oluşan
bellek bozuklukları, retrograd amnezi ve eşlik eden yavaş gelişen depresif belirtiler, anksiyete ve kişilik değişiklikleri bulunur. Bu belirtiler kanserin saptanmasından haftalar- aylar
öncesinde ortaya çıkabilirler. Bilişsel bozuklukların hızlı gelişimi ve eşlik eden sistemik belirtiler bu tanıyı akla getirmede
yardımcı olur. PLE otoimmün bir reaksiyonu ifade eder, metastaz ve primer neoplazmlardan bu yönüyle ayrılır. Antinöral antikorların saptanması tanıda yardımcı olur.
Sonuç
Demans tablolarının bir kısmı tedavi edilebilen etiyolojilere bağlıdır, dolayısıyla altta yatan neden saptanıp tedavi
edildiğinde demans kliniği de çoğunlukla geri döner. Atipik
belirtilerin bulunduğu, hızlı ilerleyen demans tablolarında
bu olasılık düşünülerek muhtemel nedenlerin titizlikle araştırılması, hayat kurtarıcı olacaktır.
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A

ntipsikotik ajanlar yaşlıda psikotik belirtilerin
farmakolojik tedavisinde önemli yer tutmaktadır. Yaşlıda görülen psikotik belirtiler şizofreni ve
sanrılı bozukluk, Alzheimer hastalığı ve diğer demanslar, deliryum, major depresyon ve Parkinson gibi çeşitli hastalıklar
bağlamında bulunabilir.
İleri yaştaki hastalarda antipsikotik kullanımı giderek artmıştır. Bazı dış ülke (Kanada ve Avrupa ülkeleri gibi) toplum
tabanlı çalışmalarının verilerine göre, 65 yaş ve üzeri popülasyonda antipsikotik ilaç kullanımının yaygınlığı %0.5’tir (Beck
ve ark 2005, Ohayon ve Lader 2002). Bir İsveç çalışmasında ise
demansı olmayan 80 yaş ve üzeri hastalarda antipsikotik ilaç
kullanımının %1.7’ye, demansı olanlarda ise %12.8’ye yükseldiği bildirilmiştir (Giron ve ark 2001). Bakım evlerinde bu oranın %40’lara ulaşabildiğini ve son yıllarda giderek arttığını
bildiren çalışmalar vardır (Lindesay ve ark 2003). Örneğin antipsikotikler ABD’de 2001 yılında kardiyovasküler ilaç ve antidepresanlardan daha fazla kullanılmıştır. Bu artışın ikinci kuşak antipsikotiklerin (atipik antipsikotikler) kullanıma girmesi
ile ilişkisi olduğu düşünülmektedir. Nitekim birinci kuşak ilaçların akut ekstrapiramidal sistem belirtileri ve tardiv diskinezi
gibi yan etkileri bulunmaktayken, önce klozapin, izleyen sırada risperidon, olanzapin, ketiyapin, ziprasidon, ve 2002’de
piyasaya sunulan aripiprazol gibi ikinci kuşak ilaçların güvenli yan etki profilleri bulunmaktaydı. Böylece antipsikotiklerle
ilgili terapötik uygulamalarda önemli değişiklikler olmuş ve
ikinci kuşak ilaçlar büyük oranda eskilerinin yerini almış, ayrıca onaylanmış indikasyonların dışında da reçete edilmeye
başlamaları söz konusu olmuştur (Glick ve ark 2001, Jano ve
ark 2007). Jano ve arkadaşları (2007)’nın yaptığı bir çalışmada
ABD’de yaşlı hastalarda atipik antipsikotiklerin kullanımlarının 1996-1998 yılları arasında %15’ten 2002-2004 yıllarında
%73’e yükseldiğini bildirmektedirler.
Öte yandan antipsikotik ilaçların yaşlı hastalarda psikozda ya da demansla ilişkili davranışsal bozukluklarda, ayrıca
tedavi rehberlerine de uygun olmyan şekilde giderek artan
sıklıkta kullanılmaları, yan etkilerle ilgili farkındalığın da art-
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ması nedeniyle sorgulanması gereken bir alandır. Bu nedenle bu sunumda bu ilaç grubunun yaşlı popülasyonda kullanımları ile ilgili kanıta dayalı ve klinik deneyimlerden oluşan
bilgilerin sunulması planlanmıştır.
Yaşlıda Psikotik Bozukluklar
Yaşlı bireylerde klinik önemleri ve sosyal olumsuz etkileri nedeniyle psikotik bozuklukların dikkatle ele alınması
gerekmektedir. Genç hastalarda görülen psikoz tablolarının
hemen hepsi yaşlı hastalarda da görülebilir. Ancak erkenbaşlangıçlı (EB) olan ve ilk kez yaşlılık döneminde başlayan
psikozlar arasında epidemiyolojik ve klinik açıdan önemli
farklılıklar bulunmaktadır.
Yaşlılarda tedavi gerektiren psikotik durumlarla ilgili literatür
ön planda geç-başlangıçlı (GB) şizofreni, sanrılı bozukluk ve parafreniye odaklanmıştır (Henderson ve ark 1998). Genel olarak
major depresyon sıklığının, yaşlılarda gençlere göre daha düşük
olduğu bilinmektedir. Ancak psikotik öğelerin eşlik ettiği majör
depresyon (sanrılı depresyon) için durum farklıdır. İleri yaşlarda
ortaya çıkan depresyonlarda sanrıların, EB depresyonlara göre
daha sık eşlik ettiğini bildiren çalışmalar vardır (Koening ve ark
2004). Bipolar bozukluğun (BP) ve manik nöbetin ise ilk kez ileri
yaşta ortaya çıkması ise sanılandan daha sıktır ve psikotik belirtilerle gitmesi de nadir değildir. Öncesinde başlayan BP’un
depresyon, mani ve karma dönemleri psikotik olduğunda antipsikotik kullanımını gerektirmektedir. Deliryum ve demansa
bağlı davranış bozuklukları da psikotik belirtilerin (sanrılar ve
varsanılar) görülebildiği diğer önemli durumlardır (Tablo 1).
İlgili psikotik bozukluklarda görülen temel belirtilerden en
önemlileri sanrı ve varsanılardır. Sanrı (delüzyon) dış gerçekle
ilgili doğru olmayan bir çıkarıma dayanan ve aksi kanıtların
varlığına rağmen değiştirilemeyen inançlardır. Bu inanç hastaların din, kültür ya da alt kültürünün bir parçası değildir. Varsanı (halüsinasyon) ise uyaran bulunmadığı halde algılama olmasıdır (Öztürk 2001). Psikoz, ana belirtileri sanrı ve varsanılar
olan bir klinik sendromdur, ancak ayrıca düşünce bozukluğu,
tuhaf (bizar) davranışlar, yargılama ve gerçeği değerlendirme
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yetisinin bozulduğuna işaret eden diğer belirtiler de görülebilir. (APA 1994). Sanrı ve varsanılar artı (pozitif) psikotik belirtilerin en önde gelenleridir. Eksi (negatif) belirtiler ise şöyle
özetlenebilir: Duygulanımda azalma, küntleşme, konuşmada,
düşüncede fakirleşme, aşırı içe kapanma, toplumdan çekilme,
istek ve istenç (irade; “volition”) azalması, kendine bakma, iş
ve toplumsal uyum alanlarında ilgi ve sorumluluk alanında
azalma. Psikozlar ileri yaş grubu da dahil olmak üzere tüm yaş
gruplarında görülen en ağır ruhsal bozukluklardandır.
Epidemiyolojik verilere ayrı ayrı her bir bozuklukta yer
verilmiş olmakla birlikte genel olarak psikotik belirtilerin
toplum örneklemlerinde yaygınlık ve sıklık oranlarını gözden
geçirmek de ön bir fikir verebilir. Psikiyatrik tanı sınıflandırma sistemlerinin farklı psikotik bozukluklar için tanımladığı
ölçütler kullanılarak yapılan geniş ölçekli bir çalışmada, 65
yaş üzerindeki kişilerde şizofreni ve sanrılı bozukluğun genel
toplumda yaygınlık oranları sırasıyla %0.12 ve %0.04 bulunmuştur (Copeland ve ark 1998). Tanı yerine belirti düzeyinde
sıklık ve yaygınlığı araştıran alan çalışmalarında ise daha yüksek oranlar saptanmaktadır. Yine büyük bir toplum örnekleminde, kötülük görme düşüncelerini tarayan bir çalışmada
bu belirtilerin %4 oranında görüldüğü bildirilmiştir. Tien ve
ark 1991 ise görme varsanılarının sıklığını (insidans) toplum
taramasında 80 yaş üzerindeki kadınlarda %4 olarak bulmuşlardır. Daha yeni bir çalışmada ise genel olarak psikotik belirtilerin nokta yaygınlığının %5.7 olduğu ve bilişsel bozukluk,
yalnız yaşamak, erkek olmak, düşük eğitim düzeyi, sosyal izolasyon, kötü fizik sağlık ve depresif belirtiler gibi risk faktörlerinin eşlik ettiği bildirilmiştir (Henderson AS ve ark 1998).
Tablo I: Yaşlıda psikozla giden tablolar
Erken başlangıçlı şizofreninin ileri yaştaki görünümü
Geç başlangıçlı şizofreni
Çok geç-başlangıçlı şizofreni-benzeri psikoz
Sanrılı bozukluk
Duygudurum bozuklukları (Afektif psikozlar)
Psikotik BP
Psikotik depresyon
Demansa bağlı davranış bozuklukları
Deliryum
Yaşlılarda hangi antipsikotikler nasıl kullanılmalıdır?
Ülkemizde yaşlılarda sık kullanılan antipsikotikler ikinci kuşak antipsikotikler grubundan risperidon, olanzapin,
ketiyapin, ziprasidon, aripipirazol, klozapin, sülprid, amisülprid, birinci kuşaktan ise klorpromazin, trifluoperazin,
haloperidol’dür.

Hem psikotik durumlarda hem de demansın davranışsal
bozukluklarında birinci kuşak antipsikotiklerin kullanımı ile
ilgili olarak önemli düzeyde yan etkileri olduğu göz önünde
bulundurulmalıdır (Folsom ve ark 2004). Bu ilaçlar akut ekstrapiramidal semptomlar, tardiv diskinezi ve QTc mesafesinin
uzaması gibi kardiyovasküler riskleri barındırmaktadır (Kane
2004). İkinci kuşak antipsikotikler ekstrapiramidal sendromlar bakımından daha az risk taşır, daha düşük kardiyovasküler
risk taşır ve antimuskarinik etkileri de çoğunlukla daha düşüktür ancak metabolik yan etkileri vardır ve hiperlipidemi,
DM ve obesite söz konusu olduğunda kullanılmaları önerilmemektedir. Onaylanmış indikasyonları da kısıtlıdır. Öte yandan 60 yaş üzeri popülasyonda son yıllarda ikinci kuşak antipsikotiklerin kullanımının büyük oranlarda arttığını bildiren
çalışmalar bulunmaktadır. İkinci kuşak ilaçlarla sanrı ve varsanılarda birinci kuşaklar kadar sonuç alındığı gibi, psikozun
negatif belirtilerinde, bilişsel ve duygudurum belirtilerinde
de etkin olabilmektedirler ve bu nedenlerle birinci kuşaktaki
ilaçların yerine kullanılmaları önerilmektedir ( Tandon ve ark
2008). ABD’de yapılan ve çok sayıda hasta kayıdının değerlendirildiği bir çalışmada (Jano ve ark 2008) 1996-2004 yılları
arasında 60 yaşından büyük hastaların %50.39’unun ikinci
kuşak antipsikotik aldığı ve risperi donun %23.76, olanzapinin %19.70 ve ketiapin %8.58 oranında kullanıldığı saptanmıştır. Antipsikotik önerilen hastaların %70’isinin kadın olduğu, %26.12’sinin tanısının demans, %20.42’sinin anksiyete ve
%6.62’si nin şizofreni olduğu bildirilmiştir.
Yaşlı şizofreni hastalarında ikinci kuşak ilaç kullanımına
ilişkin kontrollü çalışma çok az sayıdadır. ABD’li uzman görüşlerinin değerlendirildiği bir çalışmada yaşlı hastalarda şizofreni tedavisinde ilk seçenek olarak risperidonun, ikinci tercih
olarak da ketiapin, olanzapin, ve aripipirazol tercih edildiği
saptanmıştır (Alexopoulos ve ark 2004). Bilişsel yıkım olduğunda, konstipasyon, DM, diyabetik nöropati, dislipidemi,
kseroftalmi ve kserostomi söz konusu olduğunda risperidon
ve ikinci sırada da ketiyapin tercih edildiği bildirilmiştir. Ancak bu çalışmada kısmi yanıt kısmi yanıt ve dirençli şizofreni
durumunda ne gibi uygulamalar yapıldığı belirtilmemiştir.
Sadece bir çalışmada (n=10) tedaviye dirençli yaşlı hastalarda, olanzapin, ziprasidon, klozapine yanıt alınmamış hastalarda ketiyapine geçildikten sonra yanıt alınabildiği ve ilacın
iyi tolere edildiği bildirilmiştir (Mazeh ve ark 2008). Dirençli
durumlarda kombine ilaç kullanımı düşünülebilmektedir.
Ancak mevcut bilgiler bu yaklaşımın bilimsel dayanağının
bulunmadığını ve daha ciddi yan etkilerin görülmesine yol
açabileceği yönündedir (Aparasu ve ark 2009).
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Yeni bir çalışmada psikiyatrların yaşlı hastalarda birinci
ve ikinci kuşak ilaç kullanımı ile ilgili tutumlarını ve pratikteki uygulamalarını araştıran bir çalışmada ortalama 76 yaşında olan 321 yatan hastada (166’sı demans tanılı, 23’ünde
diğer psikiyatrik tanılar ve % 15’inde depresyon olmak üzere) önerilen ilaçlar gözden geçirilmiştir (Ti ler ve ark 2008).
Tüm hastalarda en az bir tıbbi tanı bulunmaktayken bunların
%29’u kardiyovasküler hastalıklar olarak bildirilmiş. 321 hastanın 316’sı diğer hastalıkları için ilaç almaktalarmış. Hastaların %24’ü birinci kuşak ilaç almakta iken %76’sı ikinci kuşak
kullanmaktalarmış. Doktorlar hastaların %23’ünde tedavi ile
düzelme olmadığını, %77’sinde hafif düzelme %35’inde orta
derecede düzelme olduğunu bildirmişlerdir.En azından yılda
beş kez reçete edilen ikinci kuşak ilaçlar amisülprid (hekimlerin %67’si), aripiprazol (doktorların %53’ü), klozapin (%64’ü),
olanzapin (%98’i), ketiapin (%93’ü), risperidon (%98’i) olarak
bildirilmiştir. Bu ilaçların reçetelendiği hastaların 101’inde
şizofreni, 118’inde demansta davranış sorunları, 40’ında psikotik özellikli depresyon, 20’sinde depresyon, 30’unda BP,
12’sinde demans dışı davranış sorunlarıolduğu gözlenmiştir.
Olanzapin (%91), klozapin (%60), oral risperidon (%32) la kilo
alımı yan etkisi doktorlar tarafından bildirilmiştir.Birinci kuşak ilaçlardan daha az kilo yan etkisi oluşturduğu düşünülen
ilaçlar ise amisülprid, risperidon depo, ve aripipirazoldür.
Bu psikiyatrların en sık seçtiği birinci kuşak antipsikotiklerse haloperidol (doktorların %69’u, 1-6 mg/gün dozunda),
ikinci sırada klorpromazin (%15’i,20-400 mg/gün); depo
olarak da ardından flupentiksol (%32’si) ve zuklopentiksol
(%32’si), haldoldekonat (%16’sı) olduğu bildirilmiştir. Doktorların %96’sı yan etki nedeniyle birinci kuşak ilaçları kullanmadıklarını belirtmiştir. En sık sorun olan yan etkilet akut EPS
yan etkileri (%86), tardif diskinezi(%80), sedasyon (%35), kilo
alımı (%18)’dır.
Yeni CATIE (Clinical Antipsychotic Trials of Intervention
Effectiveness) çalışmasında etkinlik ve EPS yan etkileri bakımından birinci ve ikinci kuşak arasında önemli bir fark bulunmadığı bildirilmiştir. (Dirençli durumlarda etkin olan Klozapin dışında) Öte yandan bu çalışmada yöntem sorunları
olduğu düşünülmektedir (Lieberman ve ark 2005). Bu çalışmanın Alzheimer hastalığı ayağında ise ikinci kuşak ilaçların
etkinliklerinin yan etkilerini dengelediği bildirilmiştir (Schneider ve ark 2006).
İlaçların yaşlılarda görülen yan etkileri
Uzun süren kullanımda ortaya çıkan geç diskinezi yan etkisi ilk kez ileri yaşta antipsikotik kullanımı ile daha fazla ortaya çıktığı bilinen bir yan etkidir. Birinci kuşak ilaçlarla daha
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fazla görüldüğü biklinmektedir.Yine akut EPS yan etkileri de
birinci kuşak ilaçlarda önemli sorun alanlarındandır. Bu ilaçlarla QTc aralığı uzamsına bağlı fatal aritmiler de bildirilmiştir.
Antimuskarinik yan etkiler de yaşlılarda daha fazla sorun teşkil etmektedir.
Geç diskinezi genellikle antipsikotik ilaçları uzun süre kulanımı ile ortaya çıkan ağız, yüz, ekstremiteler ve gövdeyi tutabilen istemsiz, anormal ve tipik olarak koreoatetoid özellik
gösteren hareketlerdir. Geç diskinezi tanısı için hastanın en
az 3 ay antipsikotik kullanmış olması gerekmektedir. Ancak
yaşlı hastalarda tanı için sadece 1 ay yeterlidir. Tüm yaş grupları için yaygınlığı büyük örneklemli bir çalışmada % 24.2 olarak bulunmuştur. Orta ve ileri yaşta orofasyal yerleşimli geç
diskinezi ekstremite ve gövdeyi tutan hareketlerden iki kat
daha fazla oranda görülmektedir. Ortalama yaşın 65 olduğu
439 hastayı dahil eden bir izlem çalışmasında AP tedavisinin
ilk 12 ayında %28.8 24. ayında %50.1 ve 36. ayında da %63.1
olarak bulunmuştur. Daha ileri yaştaki hastalarda şiddetli geç
diskinezi riskinin daha da arttığı bildirilmiştir. Özellikle haloperidol gibi yüksek potanslı nöroleptik ilaçlarla riskin gençlerde olduğu gibi yaşlılarda da daha da yüksek olduğu bildirilmiştir. Genel olarak ikinci kuşak ilaçların birincilerden daha
az geç diskineziye yol açtığına ilişkin kanıtlar birikmektedir.
Ancak ikinci kuşakla da uzun dönem ileriye dönük izlem çalışması bulunmamaktadır. Geç diskinezi riski bakımından en
selim ilaç olmakla birlikte, klozapinin kullanımı, bazı özel durumlar dışında yaşlı hastalarda çok uygun görülmemektedir.
Nitekim nötropeni/ agranülositoz riski ya da ortostatik hipotansiyon, sedasyon ve antikolinerjik yan etkileri, kullanımını
güçleştirmektedir. Risperidon da yüksek dozlarda EPS yan
etkisi riski taşımaktadır. Ayrıca yine ortostatik hipotansiyon,
sedasyon, kilo alımı, ya da hiperglisemi ve Tip II DM gibi yan
etkileri olabilmektedir . Bir diğer atipik ilaç olan ketiyapin ise,
açık dört haftalık bir çalışmada, şizofreni, sanrılı bozukluk,
psikotik duygudurum bozuklukları gibi fonsiyonel psikotik
durumlar ve organik psikozu olan yaşlı hastaların dahil edildiği bir örneklemde, etkili ve güvenilir bulunmuştur. Kullanılan optimum ilaç dozunun tanıya bağlı değiştiği (aralık
50-800mg) ve en sık görülen yan etkilerin uykululuk ve baş
dönmesi olduğu bildirilmiştir (Yang ve ark 2005).
İkinci kuşakta EPS yan etkileri daha az bildirilmektedir.
Ancak öte yandan bu ilaçlarla da metabolik yan etkiler ve serebrovasküler olaylar daha fazla bildirilmektedir (Aparasu ve
ark 2008).
Atipik AP’lerin demansı olan yaşlılarda davranışsal belirtilerin özellikle ajitasyonun kontrolünde kullanımı ile ilgili
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olarak FDA’un Nisan 2005’te önemli bir uyarısı olmuştur. Uyarıda bu ilaçların şizofreni için FDA onaylarının bulunduğu,
ancak demansın davranışsal belirtileri için onaylarının olmadığı bildirilmiştir. Yaşlı demans hastalarında yapılan 17 plasebo kontrollü çalışmadan 15’inde özellikle serebro vasküler
ve kardiyovasküler olaylar yüzünden olan ani ölümler olmak
üzere mortalitenin arttığına dikkat çekilmiştir. İlaç kutularına bu riski ve demansın davranışsal belirtilerinin onaylanan
bir indikasyon olmadığını belirten bir uyarı etiketinin eklenmesinin firmalardan istenmesine karar verilmiştir. Bu uyarıya
yanıt olarak, 65 yaş üzerindeki 22890 kişilik bir örneklemde
yapılan sonraki bir çalışmada, atipik ilaçlarla nöroleptikler
diğer değişkenler kontrol edilerek mortalite riski açısından
karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada nöroleptik ilaçların atipik
ilaçlardan daha yüksek mortalite riski taşıdığı saptanmış ve
riskin özellikle nöroleptik ilaçların başlanmasından hemen
sonrasında (40 gün içinde) ve daha yüksek dozlarda en fazla
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aşlılara ilaç önermeden önce emilim, dağılım, proteine bağlanma, metabolizma ve atılımdaki yaşa
bağlı fizyolojik değişiklikleri mutlaka göz önüne
almak gerekir. Bu değişiklikler ilacın plazma düzeylerini değiştirerek dokularda ilacın birikimine neden olarak yaşlıları
ortalama dozlarda bile toksik durumlara yatkın hale getirir.
Sedatif ve hipnotik ilaçların yaşlıda kullanımında bu nedenlerle daha dikkatli davranılmalıdır1,2.
BENZODİAZEPİNLER
Benzodiazepinler anksiyete ve insmomnia tedavisinde en
sık kullanılan ilaçlardır. Uzun süreli kullanımlarında ilaca bağlı
yan etkiler ve gün içine yayılan sedasyon gözlemlenmektedir.
Yaşlılarda da sıkılıkla kullanılmaktadır. Benzodiazepinlerin yarattığı sedasyon denge kaybı ve buna benze kazalara yol açan en
önemli risk faktörü ve yan etkidir. Bu nedenle uygun tanılarda
ve hastalarda kullanılması önerilir. Uzun dönemli kullanımlarında bu ilaçlar günlük aktiviteyi azaltır. İlaçların kesilme döneminde doz azaltımına gidilmelidir. Doz azaltımına başlandığında
hastaya psikolojik destek verilmelidir. Yaşlılarda benzodiazepin
kullanımıyla ilgili bir diğer sorunda ilaç etkileşimleridir.3,4
Benzodiazepinler yarılanma ömrü açısından kısa, orta ve
uzun olarak üç gruba ayrılır. Metabolizma hızındaki yavaşlama, karaciğer kan akımındaki azalma ve vücut yağ oranındaki
değişime bağlıdır. Karaciğer kan akımındaki değişiklik plazma
konsantrasyon profilinde değişime ve konsantrasyonun tepe
seviyelere ulaşmasına sebep olur. Plazma albümin seviyelerindeki azalma proteine bağlanma kapasitesini etkiler. Yağ
oranındaki artış ve kaz oranındaki azalma sebebi ile ilacın kan
konsantrasyonu artabilir. Bu nedenlerle yarılanma ömrü uzar,
aktif metabolitlerin birikimi ve uzamış etkileri artar.3,4
Benzodiazepinlerin hipnotik etkileri arasında uykuya geçişi hızlandırmak, gece uyanmalarını azaltmak ve total uyku
süresini uzatmak sayılabilir.5
Anksiyolitik etkileri hızlı ortaya çıkar, genelde tek dozla etkinlik görülür. Anksiyetenin semptomatik tedavisinde etkindir.3,4

Benzodiazepinlere özellikle uyku konusunda hızla tolerans gelişir. Anksiyotik etkisi ise hipnotik etkisine kıyasla
daha uzun sürelidir. Anksiyete tedavisinde uzun süreler boyunca düşük dozlarda kullanılabilmektedir. Bu nedenle anksiyete bozukluklarında kullanımı 4 haftadan uzun olmamalıdır veya aralıklarla kullanılmalıdır. Benzodiazepin kullanımı
psikiyatrik tedavilerin etkinliğini arttırmaktadır. 3,4
Ribaund insmomnia Benzodiazepinlerin kesilme dönemlerinde ortaya çıkabilir. Kısa etkili Benzodiazepinlerin
kullanımında bu tip etkiler bildirilmiştir. Bu oran tüm hasta
grubunda % 14 ila 20 arasında bildirilmiştir. Sıklıkla benzodiazepinler ile artık etkiler görülebilir. Ertesi gün psikomotor
performansta ve hafızada negatif etkiler ortaya çıkar, bu etkiler doza ve kullanım şekline bağlıdır. 3,4
Rezidüel etkiler yavaş elemine edilen benzodiazepinlere
uzun dönem kullanımda ortaya çıkar. Vücut yağ oranındaki
değişime bağlıdır. 3,4
Bağımlılık psikolojik ve fiziksel olarak gelişebilir. Psikolojik
bağımlılık devamlı veya aralıklı kullanımda ortaya çıkabilir.
Fiziksel bağımlılık ilacı almaya ihtiyaç duymak, kesilme veya
yoksunluk sendromu ile karakterizedir. Devamlı kullanımda
birkaç haftada bile bağımlılık gelişebilir.3,4
Paradoksal stimülasyon, eksitasyon, irritabilite ve öfkeyle
kendini gösterir. Anksiyetenin eşlik ettiği depresif tablolarda
uzun etkili benzodiazepin kullanımı depresyonu alevlendirir
ve intihar eğilimini arttırabilir. 3,4
YAŞLILARDA BENZODİAZEPİNE DUYARLILIK
Yaşlılarda, benzodiazepinlerle sedasyon, letarji, hafıza problemleri ve konsantrasyon bozukluğu, öğrenme ve psikomotor
performans bozulması gibi santral sinir sistemine ilişkin yan
etkiler görülebilir. Hastanede benzodiazepin kullanan yaşlı hastalarda deliryum riski kullanmayan gruba göre daha fazladır.
Bu ilaçların antihipertansif ve antikolinerjik ilaçlarla birlikte kullanımı sıklıkla demans benzeri durumlara yol açabilir. Kognitif
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H. Işıklı
defisitlerin azalması uzun süre kullanımda 6 aydan fazla sürebilmektedir. Özellikle yaşlılar, hipnotik ilaçların yan etkilerine aşırı
duyarlıdır. Bu hastalarda merkezi sinir sistemi depresyonu, konfüzyon ve ataksi ve bunun sonucunda ortaya çıkan düşme ve
kırıklar görülebilir. Ayrıca, solunum depresyonu, hiperkapni ve
uyku esnasında solunum derinliğinde azalma görülebilir. 1,2,3,4,7,8
İnsomnianın görülme sıklığı yaşla birlikte artar. 18-30 yaş
grubunda ortalama %5 iken 65 yaşın üzerinde %40 dır. Anksiyeteyle ilgilide benzer çalışmalar vardır. 65 yaş üzerindeki
bireylerin % 30’ unun reçetelerinde benzodiazepin ve benzeri türevleri bulunmaktadır. Bir yılı aşkın süre hipnotik kullanım oranı % 10’dur. Yaşlı kadınlarda benzodiazepin kullanımı
erkeklere oranla daha fazladır. 6

ömrü bu ilacın en büyük avantajıdır. Önerilen doz aralığı
günlük 5-10 mg’dır. Uzun etkili BZD ler ile karşılaştırıldığında, daha az kognitif ve psikomotor bozulmaya yol açar. Zopiklon 3.75-7.5 mg arasındaki dozlarda kullanılır, yarılanma
ömrü 3,5-6 saat arasında değişkenlik gösterir. 3,4
Benzodiazepinler sınırlı süre ile yoğun anksiyeteli durumlarda kısa süreli kullanım için uygundur. İnsomnianın semptomatik tedavisinde etkilidir ancak altta yatan sebepler üzerinde bir etkisi bulunmaktadır.3,4,6
Üç ayın üzerindeki kullanımlarda kesilme belirtileri ortaya çıkar, bu belirtiler anksiyete, huzursuzluk, uyku bozuklukları, baş
ağrısı, kas krampları, bulantı, deliryum ve konvülzyonlardır.3,4,6

DOĞRU KULLANIM
İnsomnia’ da ilaç kullanımı semptomların şiddetini azaltırken hastanın yaşam kalitesini arttırır. Bir başka önemli konu
akut insomnia’ nın uzun dönemde anksiyeteye neden olabileceği gerçeğidir. Bir iki haftalık düşük doz hipnotik kullanımı
akut geçici insomniada stresi azaltır. Uyku bozukluklarının
tedavisinde seçilen hipnotik ajanlar hastaya ve duruma göre
uygun seçilmelidir. İdeal hipnotik ajan, hızlı etkili, artık ve yan
etkileri olmaksızın tüm gece etkinliğini sürdürüyor olmalıdır.
Yaşlı bireylerde dikkate alınması gereken primer yan etkiler,
artık sedasyon, psikomotor ve kognitif bozulmadır. Buna rağmen iyi bir uyku yaşlı için oldukça önemlidir. Bir diğer konu,
yaşlı hastalarda Sedatif hipnotiklerin solunum depresyonu,
uyku apnesi ve düşmeye bağlı risklerdir. 3,4,6

Yaşlı hastalarda, birden fazla psikotrop ilacın kullanılması
ilaca uyumu güçleştirmekte, ilaçların birbirlerinin metabolizmasını, proteinlere bağlanmasını ve absorbsiyonunu bozabilmektedir. Ayrıca yan etkilerde de artış görülebilmektedir.1,2,9

Tedavide birincil seçenek, BZD reseptör agonistleridir.
Benzodiazepinlerden farklı olarak zolpidem 5-10 mg’lık düşük dozlarda etkilidir. Bu ilaç benzodiazepinler kadar uykuyu geçme süresini kısaltır ve uyku süresini uzatır. Zaleplon
uygun bir hipnotik ajandır ve yaklaşık bir saatlik yarılanma

Yaşlılarda ilaç tedavisi yanında psikoterapi yöntemlerinin
kullanılması, uykusuzluk tedavisinde ise uyku hijyeninin sağlanması, uykuyu bozan ilaçlar, alkol ve kafeinden uzak durulması ilaca olan ihtiyacı azaltmaktadır. 1,2
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Yaşlılarda Sedatif hipnotikler tercih edilirken, kısa yarı
ömürlü olanlar tercih edilmelidir. Lorazepam. Alprazolam ve
temazepam uygun seçeneklerdir. Triazolam en kısa etkili hipniktir. Flurezepam ve nitrazepam ertesi gün boyunca devam
eden Anksiyolitik etki istenmediği takdirde hipnotik olarak
uzun etkilidir. Bu nedenle gece tek doz diazepam verilmesi
tercih edilebilir. Oksazepam’ ın hipnotik etkisi çok yavaş gelişir. Kısa etkili ilaçlar daha lipofiliktir, daha az vücutta birikirler
ve vücuttan çabuk atılırlar.1,2

meta-analysis of risks and benefits, British medical journal, November 2005,1-7
6. Diagnosis and management of geriatric insomnia,
Journal of American Academy of Nurse Practitioners,
2008, 20, 590-599
7. A 5 years prospective assesment of the risk asscoiated
with indivudal benzodiazepines and doses in new elderly
users, Journal of Geriatric society, 2005, 53, 233-241
8. Benzodiazepine use and hip fractures in the elderly,
Arch intern medical, 2004, 164, 1567-1572
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D

eliryum çeşitli tıbbi durumlara ikincil olarak, aniden ortaya çıkan bilinç, dikkat, bellek, düşünce,
algı, davranış ve uyku-uyanıklık döngüsündeki
bozukluklarla özellikli, dalgalanmalarla seyreden geçici bir
bozukluktur (Tablo-1’de Deliryum için DSM-IV-TR tanı ölçütleri verilmiştir). Deliryum için akut konfüzyonel bozukluk,
akut beyin sendromu, toksik ya da metabolik ensefalopati,
toksik psikoz gibi farklı terimler de kullanılmaktadır. Genel
nüfusta yaygınlığının %1 olduğu tahmin edilmektedir, ancak hastanede kalan hastalarda %5-15 oranında görüldüğü
bilinmektedir. Hastanede yatan yaşlı hastalarda ise %35’e
varan oranlar bildirilmiştir.Yaşlı hastalarda demans vb. hastalıkların daha sık görülmesi, ilaç kullanımının daha fazla olması ve duyusal kayıplara daha sık rastlanması deliryumun
sık görülmesine yol açmaktadır. Altta yatan hastalığın ya da
ilaç/madde entoksikasyonunun bazen tek belirtisi deliryum
olabileceğinden, bu durumun erken dönemde tanınması
ve tedavi edilmesi önemlidir. Bu sunumda yaşlılarda görülen deliryumun nedenleri (Tablo-2 ve Tablo-3), deliryumdemans ayırımı (Tablo-4) ve deliryuma yaklaşım (Tablo-5)
olgu örnekleriyle ele alınacaktır.
Tablo-1
DSM-IV-TR Genel Tıbbi Duruma Bağlı* Deliryum için
Tanı Ölçütleri
A. Dikkati belirli bir konu üzerinde odaklama, sürdürme ya
da yeni bir konuya kaydırma yetisinde azalma ile giden bilinç bozukluğu (Yani çevrede olup bitenin farkında olma
düzeyinin azalması)
B. Daha önceden var olan, yerleşik ya da gelişen demans
ile açıklanamayan algı bozukluğunun ortaya çıkması ya
da bilişsel değişiklik(bellek, yönelim, dil bozukluğu gibi)
olması
C. Bu bozukluk kısa süre içinde gelişir(genellikle saatler ya
da günler içinde) ve gün içinde dalgalanmalar gösterme
eğilimi taşır.
D. Öykü, fizik muayene ya da laboratuar bulgularından
elde edilen verilerde bu bozukluğun genel tıbbi durumun doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı olduğuna ilişkin
kanıtlar vardır. **

*Deliryuma neden olduğu düşünülen genel tıbbi durum
belirtilir.
**Madde Kullanımının Yol Açtığı Deliryum (Madde Entoksikasyonu Deliryumu/Madde Yoksunluğu Deliryumu) için
D tanı ölçütünde A-B tanı ölçütlerindeki belirtilerin madde
entoksikasyonu ya da yoksunluğu sırasında ortaya çıktığına ya da tedavi için kullanılan ilaçla etyolojik olarak ilişkili
olduğuna dair kanıtların varlığından bahsedilmektedir.
Tablo-2
Deliryuma Neden Olan Tıbbi Durumlar
Merkezi Sinir Sistemi Kaynaklı Hastalıklar
Kafa travması, epileptik nöbetler, inme, menenjit, ensefalit, yer kaplayan lezyonlar (tümör, subdural hematom,
abse)
Kardiyovasküler Hastalıklar
Kalp yetmezliği, myokard enfarktüsü, kardiyak aritmi, şok,
pulmoner emboli
Metabolik Bozukluklar
Elektrolit düzensizliği, dehidratasyon, hipo/hiperglisemi,
böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, anemi, vitamin
eksiklikleri, endokrinopatiler
Travma ve kırıklar
Yanıklar
Hipoksi/hiperkapni
Anestezi/cerrahi girişimler
Paraneoplastik sendromlar
Enfeksiyonlar
Uyku yoksunluğu
İlaç/madde entoksikasyonu
Madde yoksunluğu
Tablo-3
Deliryuma Neden Olabilen ilaçlar
Antidepresanlar ve antipsikotikler-antikolinerjik etkili
Antihipertansif ilaçlar (metil dopa, rezerpin vb.)
Antikolinerjikler
Antikonvülzanlar
Benzodiyazepinler
Histamin reseptör antagonistleri (simetidin)
Kortikosteroidler
Lityum
Narkotik ve non-steroid analjezikler
Sedatif hipnotikler
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Tablo-5 Deliryuma Yaklaşımda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Tablo-4
Deliryum

Demans

Aniden başlar

Yavaş seyirlidir

Dalgalanmalarla seyreder

Dalgalanmalar daha nadirdir, ancak bilişsel bozukluk
ilerleyicidir

Deliryumun tedavisi altta yatan bozukluğun tedavisidir.
Yaşlı hastaların operasyon öncesi dönemde deliryum geliştirme riski açısından değerlendirilmeleri ve riskli kişilerin postoperatif dönemde deliryum açısından izlenmesi
önerilir.
Destekleyici tedavi, sıvı-elektrolit dengesinin sağlanması,
hipoksinin düzeltilmesi vb.

Saatlerce-haftalarca sürer

Aylarca-yıllarca sürer

Bilinç bozukluğu vardır

Bilinç bozukluğu bulunmaz

Dikkat bozukluğu ön
plandadır

Bellek bozukluğu ön plandadır

Hastaya mümkünse aynı kişiler tarafından bakım sağlanması (hemşire, sağlık görevlisi vb.)

Uyku-uyanıklık döngüsü
bozuktur

Genellikle etkilenmez

Aşırı uyaranlardan kaçınılması (hasta odasının aydınlık,
sessiz, sakin olması)

Düşünce bozukluğu sıktır
(enkoherans, raydan çıkma
vb.)

Genellikle düşünce içeriğinde yoksullaşma vardır.
Erken dönemde sağlamdır.

Hastanın yakınları ile görüşmesinin sağlanması

Algı bozuklukları sıktır

Algı bozuklukları daha
nadirdir
(özellikle erken dönemde)

Davranış bozuklukları sıktır

Davranış bozuklukları daha
nadirdir (özellikle erken
dönemde)

İmmobilizasyonunun, dehidratasyonun, antikolinerjik ve
sedatif-hipnotik ilaçların deliryumu arttıracağı gözönünde bulundurulmalı, özellikle yaşlı hastalarda ilaç ve fiziksel
tespitten kaçınılmalıdır.
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Hastanın yer, zaman ve kişi yöneliminin sağlanması

Ajitasyon için ilaç tedavisi uygulanabilir (düşük doz atipik
antipsikotik ilaçlar, lorazepam ya da i.v. Haloperidol).
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eriyatrik depresyonun tedavisinde hem farmakolojik hem psikoterapi yaklaşımları hem de
beraber kullanımları etkili bulunmuştur1. Yaşlı
hastalarda görülen depresyon etkili bir şekilde tedavi edilebilir. Bunun için öncelikle tanınması ve doğru tedavi edilmesi
gerekmektedir. Birinci basamakta geriyatrik depresyon hastalarının ancak % 11’i tanınıp uygun şekilde tedavi edilebilmektedir. Tedavi hedefleri, depresyonun remisyona girmesi,
relaps ve rekürrens riskinin azalması, bilişsel ve işlevsel durumun iyileşmesi ve psikososyal güçlük veya dezavantajlar
ile başa çıkmak için ihtiyaç duyulan beceri veya desteklerin
temininin sağlanması olarak söylenebilir. Bunlara ek olarak
komorbid psikiyatrik ve tıbbi durumun tespiti ve tedavisi,
ilaç yan etkilerinin en aza indirilmesi, akut belirtilerin tam
remisyonunun sağlanması ve hasta, hasta yakını ve bakım
veren sağlık görevlilerine hastalık, tedaviye uyumun önemi
konusunda hem akut dönemde hem de belirtilerin yatışması
sonrasında psikoeğitim verilmesi tedavi sonuçlarını olumlu
etkileyecektir1.
Geriyatrik depresyon hastasında değerlendirme; psikopatoloji, tıbbi ve nörolojik durum değerlendirilmesi, işlevsellik ve psikososyal stresörlerin tespit edilmesiyle başlanır.
Durumu başlatıcı, sürdürücü ve kötüleştirici tıbbi, nörolojik
ve psikososyal durumlar irdelenir2. Depresyonun bir duruma
ikincil olduğu düşünülüyorsa öncelikle altta yatan durum tedavi edilir ve buna rağmen depresyon eğer devam ediyorsa
tedavi başlanır. Depresyonu taklit edecek durumlar karşısında üzüntülü, çökkün duygu-durum, gözleri kolayca dolması,
ağlama, tekrarlayan ölüm ve özkıyım düşüncelerinin varlığı
depresyon lehine yorumlanmalıdır. Ölçme araçları arasında
Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği, Cornel’in Dermansta Depresyon Ölçeği; Geriyatrik Depresyon Ölçeği ve
Mini Mental Durum Değerlendirmesi Ölçeği sıralanabilir1.
Farmakolojik tedavilerde yaşlıların erişkinlerle aynı antidepresan ilaçlardan fayda gördüğü bildirilmektedir4. Bununla birlikte yaşlı hastaların ilaç yan etkilerine daha duyarlı
olmaları ve ilaç etkileşimleri açısından daha riskli durumda

olmaları ilaç seçimlerini etkilemektedir. İlaç tedavisine düşük
dozlarla başlanmalı ve doz artırımı daha yavaş yapılmalıdır.
Trisiklik antidepresanlar (TSA) depresyon tedavisinde etkili olmalarına rağmen antikolinerjik ve kardiyovasküler yan
etkileri, sedasyon, ilaç etkileşimleri ve yaşla birlikte ortaya
çıkan farmakokinetik değişiklikler nedeniyle yaşlı depresyon
hastalarının tedavisinde ilk tercih olarak görülmemektedirler. Özellikle ileri yaş, glakom, üriner obstrüksiyon, yakın zamanlı enfarktüs ya da unstabil anjina, aritmiler, QT uzaması,
2 derece AV blok, sol dal bloğu, bifasiküler blok, atrial fibrillasyon varlığında trisiklik antidepresanlardan kaçınılmalıdır1.
Son yıllarda, çoğu klinisyen tarafından ilk tercih edilen ilaç serotonin geri alımını önleyiciler (SSRI) olmaktadır.
SSRI’lar presinaptik serotonin gerialım pompasını engeller
ve serotonerjik iletiminin artmasını sağlar. Sertralin, Essitalopram/Sitalopram, Fluoksetin, Paroksetin yaşlı depresyon
hastalarında etkinlikleri gösterilmiş olan ilaçlardır5,6,7,8. Tüm
çalışmalarda SSRI’lar plaseboya göre üstün bulunmuşlardır.
Ancak yüksek oranda plasebo cevabı vardır. SSRI’ların trisiklik
antidepresanlar ve diğerleri ile karşılaştırmalı çalışmalarında
eşit etkinlikte bulunmuşlardır. Trisikliklere göre hep daha iyi
tolere edilmişlerdir. Herhangi bir SSRI’ın diğerine üstünlüğü
gösterilememiştir. Bu grup ilaçların yan etkilerinin daha kolay tolere edilebilir olması, bilişsel bozukluk yapmaması ve
günde tek doz kullanım kolaylığı olması bazı avantajları olarak görülebilir. En sık yan etkileri gastrointestinal yakınmalar
(iştahsızlık, ishal, bulantı), sinirlilik, cinsel yan etkiler, başağrısı, sersemlik hissi, kilo kaybı ve uykusuzluktur. Genelde çoğu
yan etkiye karşı ilk 2-4 haftada tolerans gelişir. Antikolinerjik
yan etkileri daha az olduğu için bilişsel işlev bozukluğu olan
hastalarda da tercih edilebilir. SSRI’lar erişkin dozun yarısı ya
da çeyrek dozunda başlanmalı ve 1-2 hafta içinde tolere edilebilirliğine göre doz arttırılmalıdır9. Sitalopram, fluoksetin,
paroksetin için en düşük etkili doz aralığı 10-20 mg iken sertralin için 50-100 mg’dır9. SSRI’lara bağlı ortaya çıkan uygunsuz antidiüretik hormon sendromu, ekstrapiramidal bulgular
ve bradikinezi gençlere göre daha fazla görülebilen yan etki-
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lerdir. Ayrıca, uykusuzluk, bulantı, anoreksiya, kilo kaybı gibi
sorunlar da olabilir. SSRI’ların sitokrom P450 sistemi üzerine
etkileri nedeniyle dahiliye kliniklerinde sık kullanılan warfarin gibi antikoagulanlar, antihipertansifler ya da digoksin gibi
ilaçlarla olan etkileşimlere çok dikkat etmek gerekmektedir.
Sitokrom P450 inhibisyonu sonucu bu yolla metabolize edilen ilaçların kan seviyelerini artar. Tüm SSRI’lar içinde sitalopram ve sertralin göreceli olarak daha az ve daha yüksek
dozlarda sitokrom P450 inhibisyonu yaparlar1.
Venlafaksin presinaptik serotonin ve noradrenalin geri
alımını engelleyen (SNRI), kolinerjik, histaminerjik, alfa adrenerjik etkisi olmayan depresyonda etkili bir antidepresandır.
Başlangıç dozu 37.5 mg olup, doz kademeli olarak 225 mgr’a
kadar arttırılabilir. Tedaviye dirençli depresyonlarda tercih
edilen bu ilacın bulantı, sinirlilik, titreme, kan basıncında
artma gibi yan etkileri doz arttırımıyla belirginleşebilir9. Hipertansiyon hastalarında özellikle de tansiyon regülasyonu
henüz sağlanmamışsa venlafaksin tedavisinden kaçınılmalıdır. Venlafaksin %30 proteine bağlanma oranıyla warfarin,
digoksin gibi yüksek protein bağlanma oranı olan ilaçlarla
güvenle kullanılabilir. Benzer etki mekanizmasına sahip olan
duloksetinin yaşlılarda etkili ve güvenli kullanımını bildiren
çalışmalar vardır. Bu çalışmalarda hastaların ağız kuruluğu ve
konstipasyon gibi noradrenerjik yan etkileri daha fazla yaşadıkları ve ilacı bırakabildikleri görülmüştür10.
Mirtazapin de yaşlılarda tercih edilen bir antidepresandır.
Etki mekanizması α-2 antagonizması, 5-HT2, 5-HT3 antagonizması üzerinden olur. Yaşlı depresyon hastalarında uyku,
iştah, kilo arttırıcı etkisinden faydalı olabileceği hastalar yanında aşırı uykululuk, kilo alımının yan etki olabileceği hastalar da bulunmaktadır7. Akşamları 15 mg ile başlayıp 30-45
mg’a çıkılabilir9. Görüldüğü gibi antidepresan tedavi dozları
erişkinlerle eşdeğer dozlardır1.
Uyarıcı ilaçlar da yaşlılarda kullanılmış ancak yalnızca
depresyonu olan vakalarda etkisiz bulunmuştur. Bununla
birlikte dextroamfetamin ve metilfenidat tıbbi hastalığı ve
bilişsel işlev bozukluğu olan hastalarda apati ve ve anerji belirtilerini iyileştirmektedir. Günde bir ya da iki kez 5-10 mg/
gün dozlarda kullanılabilirler. Etkinin hızlı başlaması ve ilacı
vücuttan hızlı atılması, düşük yan etkileri avantajlarıdır1.
Benzodiyazepinlerden genel olarak kaçınılmalıdır1. Uyku
sorunları desirel ile ve o işe yaramadığında zopiklon veya
melatonin ile anksiyete belirtileri doz yükseltilmesiyle çözülmelidir. Hastalar ısrarcı olsalar bile benzodiyazepin kesilmelidir11.
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Elektrokonvülsif tedavi (EKT) ağır majör depresyonun
yaşlılarda da etkili bir tedavi yöntemidir12. Özellikle ağır derecede depresyonda, sanrı, varsanı ya da diğer psikotik özellikleri olan depresyonda, ağır psikomotor yavaşlaması olan hastalarda, katatonik stuporda, ciddi intihar riski olan hastalarda
tercih edilebilir . Ağır-orta derecede depresyonu olan, ilaç
tedavisini tolere edemeyen hastalarda da kullanılabilir. Yaşlı
depresyon hastalarında EKT ile iyileşme oranlarının gençlere göre daha iyi olduğu bildirilmektedir13. Yaşlı depresyon
hastalarında EKT sonrası, deliriyum, konfüzyon, geçici hipertansiyon ve geriye dönebilen ektopik kalp atımları görülebilir. Deliriyum özellikle yaşlı ve demanslı hastalarda daha sık
görülür. EKT ile antegrad ve retrograd amnezi olabilir ancak
çoğunlukla tam olarak düzelir. EKT kalıcı bilişsel hasar yapmaz, ancak EKT sırasındaki olayların kısmen hatırlanmaması
görülebilir. Bilişsel yan etkileri nedeniyle EKT’ nin yaşlılarda
haftada 1 yada 2 kez ya da unilateral yapılması önerilir14.
Akut iyileşme genellikle yeterlidir; ancak tedavi kesildiğinde
yineleme riski çok yüksek olduğu için mutlaka antidepresan
ilaçlarla tedavi sürdürülmelidir. Tedaviye lityum, lamotrijin ve
valproat gibi bir duygudurum düzenleyicisi ile devam edilmesi monoterapi idamesinden üstündür1.
Sonuç olarak yaşlı depresyon hastalarının ilaçla tedavisinde SSRI, SNRI, mirtazapin ve bupropion etkili ve daha güvenli
seçenekler olarak karşımıza çıkmaktadır1. İlaçları etkin doz ve
sürede kullanma kuralı geçerlidir. Yaşlılarda antidepresan yanıtın bazen gençlere göre daha geç olarak ortaya çıkabileceği
unutulmamalı, yanıt verenlerde remisyon için ortalama 8-12
hafta gerekebildiği bildirilmektedir9. Bununla birlikte ilk dört
haftada hiç yanıt yoksa ilaç değişimine gidilmelidir. Depresyonun düzelmesinden yani akut tedaviden sonra en az 6 ay
daha alevlenme olmaması için devam tedavisi yapılmalıdır.
Uygun doz akut tedavideki dozdur. Eğer epizot psikotik özellikli ise birlikte kullanılan antipsikotiğin de 6 ay kadar devam
edilmesi ve kesilmesi önerilmektedir. Yineleme riski yüksek
olanlarda ise sürdürüm tedavisi yapılmalı ve antidepresanlara en az 1–2 yıl devam edilmelidir. Sürdürüm tedavi dozu
atak sırasında kullanılan dozla aynı olmalıdır. Yinelemeyi en
iyi öngören durumlardan biri yaşam boyu 3 veya daha fazla epizot geçirmiş olmasıdır ki bu durumda tedavi 3 yıl veya
daha uzun tutulabilir. Başlangıç epizotun şiddetli olması,
anksiyete belirtilerinin devam ediyor olması ve depresyonun
geç başlangıçlı olması da yineleme için risk oluşturmaktadır1.
Yaşlı depresyon hastalarında etkili psikoterapiler kişilerarası terapi, kognitif davranışçı tedavi ve problem çözme terapisidir15. Matemde olan depresif hastaya yaklaşımda, önemli
yaşam krizleri yaşayanlarda, sosyal destek azlığında, yetiyi-
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timi gelişenlerde ve yaşamda karşılaşacağımız olaylarla baş
etme becerileri eksikliğinde psikoterapi esastır. Antidepresan tedavi etkisini gösterene kadar belirtileriyle baş etme ve
tedavi uyumu destekleme konusunda psikoterapi yardımcı
olabilir. Çünkü ilaçların etkileri ve uygulama şekilleri dışındaki önemli konulardan biri de tedavi uyumudur. Hastaların
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yaklaşık % 70’i ilaçlarının %25-50’sini almayı unutmaktadırlar. Hasta ve aile hem tanıyı hem de uzun soluklu tedavinin
rasyonelini anlamakta zorlanırlar. Bunlara ek olarak biyolojik
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alnütrisyon genel olarak enerji, protein ve diğer
besinlerin eksikliği, fazlalığı veya dengesizliği
sonucu vücut fonksiyonlarında yapısında yan
etkilere ve klinik olarak patolojilere neden olan durum olarak
tanımlanabilir.
Toplumda yaşayan yaşlılarda malnütrisyon sıklığı %5-10
iken bu oran hastane ve bakım evinde %30-60 olarak bildirilmektedir, ülkemizde de hastaneye başvuran geriatrik populasyonda % 28 oranında malnutrisyon tespit edilmiştir.
Yaşlıda bir çok farklı fizyolojik değişiklik ve kronik hastalık malnutrisyondan sorumlu olabilir. Yaşlı malnütrisyonunda
‘Anorexia of aging’ kavramı önem kazanmaktadır.
Yaşlıda malnutrisyon için risk faktörleri:
• Sosyal Faktörler
Sosyal faktörler arasında ekonomik nedenlerle yiyecek
alamama, farklı nedenlerle yiyeceğe ulaşamama, yalnızlık ve
yemek yapamama sayılabilir.
• Tad alma bozuklukları
• Susuzluk hissinde azalma
• Ağız ve diş sağlığının bozulması
• İlaçlar
Kronik hastalıklar nedeniyle alınan ilaçlar veya akut hastalıklar nedeniyle başlanan ilaçların genel olarak tümü yaşlıda
anoreksiya nedeni olabilir. En fazla anoreksiya yapan ilaçlar
ise antibiyotikler, antidepresanlar ve antineoplastik ilaçlardır.

Bunlardan sık görülen depresyondur. Bunun dışında yakını
kaybetmenin neden olduğu yas süreçleri yalnızlık hissi kişide
anoreksiyanın diğer nedenlerindendir.
Malnutrisyon tarama ölçekleri:
Malnütrisyonun tanınmasında farklı bir çok tarama yöntemi kullanılır. ESPEN (The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) 2002 kılavuzunda evinde yaşayan
yetişkinlerde malnütrisyon taraması için MUST (Malnutrition
Universal Screening Tool), hastane için ise NRS 2002 (Nutritional Risk Screening)i, bakım evi ve hastane yaşıyan yaşlılarda ise özellikle yaşlılardaki malnutrisyonun taranması için
düzenlenmiş olan MNA (Mini Nutritional Assessment- Mini
Nutrisyonel Değerlendirme) önerilmektedir (Ek 1) . Tarama
ve değerlendirme formları genel olarak, antropometrik değerler (kilo, boy, beden kitle indeksi, kol ve baldır çevresi vb),
akut strese neden olan durumlar, diyet özellikleri (günlük
tüketilen yiyecekler vb ) ve bireyin beslenmesine ait kendi
değerlendirmesini içerir.
Malnütrisyonun ve/veya malnütrisyon riskinin saptanması için kullanılan tarama ve değerlendirme yöntemleri içerisindeki antrometrik verilerden bir tanesi kilo kaybıdır. Uzun
süreli bakım evlerinde herhangi bir ayda %5 kilo kaybı olan
yaşlılarda kilo kaybı tanımlamayan yaşlılara göre 5 ile 10 kat
artmış mortalite tanımlanmıştır

• Eşlik eden hastalıklar
Artan yaşa bağlı kronik hastalıkların şiddeti ve sayısı
artmaktadır. Maligniteler, diabet, konjestif kalp yetmezliği
anoreksiya en sık neden olan kronik hastalıklardır. Kronik
hastalıklar anoreksia, artan inflamasyon, insülin direnci mekanizmaları ile kas kitlesinde kayıplara neden olabilirler.

Antrometrik verilerden bir diğeri Beden Kitle İndeksidir
(BKİ:kg/cm ²). Yetişkinlerde malnutrisyon alt sınırı 18.5 kg/m
² iken yaşlıda 20-22 kg/m² alt sınır olarak kabul edilmektedir. Bunun nedeni; kifoskolyoz ve/veya osteoporoza bağlı
vertebral kompresyon fraktürlerinin boyda kısalmaya neden
olmasıdır. Yaşlının yatağa bağımlı olması ve boyunun ölçülememesi BKİ’nin kullanımında kısıtlılık getirebilir. Bu durumda
diz mesafesi ölçülerek boy hesaplanabilir: 1.83x Diz mesafesi- (yaşx0.24) + 84.88

• Psikolojik nedenler
Yaşlanma beraberinde farklı klinik tabloları da getirebilir.

Yatağa bağımlı hastalarda veya ayağa kaldırmanın mümkün olmadığı diğer patolojilerde baldır çevresi ve üst orta kol
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çevresi, Triceps deri kıvrım kalınlığı ölçümleri önerilmektedir.
Üst orta kol çevresi ölçümü doku, kemik, kas, sıvı ve yağ kitlesinin toplamını yansıtmaktadır. Triceps deri kıvrım kalınlığı ile
birlikte sadece kas ve yağ kitlesinin yansıtmaktadır. Üst orta
kol çevresi ve trisep deri kıvrım kalınlığının yaş ve cinsiyetle
ilişkili olduğu bilinmelidir.
Diğer bir antropometrik ölçüm; Baldır Çevresi ölçümüdür. Baldır çapının 31 cm’den düşük olması malnütrisyon için
riski tanımlanmaktadır. Son zamanlarda düşük baldır çapının
değerleri ile yaşlıda morbidite ve mortalite arasında kuvvetli
korelasyon saptanmıştır.
Yaşlı hastalar için oluşturulmuş ve geçerliliği güvenliliği
olan ve en sık kullanılan malnutrisyon tarama ölçeği MND’dir.
MND, 2 bölümden oluşur, ilk bölüm 14 puana sahiptir ve
11 ve altında puan alan yaşlılarda daha ayrıntılı olana 2. bölüme geçilmelidir. Ölçeğin toplam puanı 30’dur ve 23.5 puanın
altında alan yaşlılar malnütrisyon riskli grup olarak tanımlanırken 17 puanın altı malnütrisyon tanısı alır (Ek 1).
MND’nin mobilite problemleri, demans ve akut stresi sorgulaması, objektif değerlendirme yapması, kısa sürede uygulanabilir olması yaşlı populasyonda kullanımını arttırmaktadır.
Malnutrisyonu işaret eden biyokimyasal belirteçler
Malnutrisyonun belirteçleri olarak farklı proteinlerin üzerinde durulmaktadır. Ancak bu belirteçlerin hiç birisi malnutrisyon için spesifik değildir, malnutrisyon dışı bir çok hastalık
serum düzeylerini değiştirebilir. Örneğin serum albumin düzeyi, idrarla atılımının arttığı proteinüri varlığında veya yapımın azaldığı karaciğer hasarında malnutrisyondan bağımsız
olarak düşebilir. O nedenle biyokimyasal belirteçler malnutrisyon açısından dikkatle yorumlanmalıdır.
Sık kullanılan belirteçler:
a. Albumin
b. Prealbumin, Retinol Binding Protein Complex
c. C Reaktif Protein
d. Transferrin
e. İnsulin Benzeri Growth Factor 1 (Insulin like growth
factor 1 IGF1)
f. Kolesterol
g. Trigliserid
h. Pseudokolinesteraz
Klinik uygulamada sık kullanılan 3 parametre albumin,
prealbumin ve CRP’dir.

44

Albumin; vücut proteinlerinden en önemlisidir ve sıklıkla
en fazla bakılan belirteçlerdendir. Albuminin yarılanma ömrü
18 gündür.
Toplumda, bakım evinde ve hastanede yaşayanlarda yapılan çalışmalar serum albumin düzeyi ile mortalite ve morbidite arasında ters ilişki olduğunu göstermektedir
Serum albumin düzeylerinin malnutrisyonda düşük sensitivite ve spesifiteye sahiptir . Çünkü serum albumini vasküler permeabiliteyi değiştiren her klinik durumdan, sıvı
inbalansından, kronik hastalıklardan etkilenebilmektedir.
Özellikle tümör nekrozis faktör, ve interlökin 6 gerek albuminin vasküler permeabilitesini arttırarak, sentezini azaltarak
gerekse degradasyonu arttırarak albümin düzeyini etkileyebilirler. Bu nedenlerle albumin malnutrisyonda duyarlı bir
belirteç olarak kabul edilmemektedir.
Prealbumin ve Retinol Binding Protein Complexler de
birer negatif akut faz reaktanlarıdır. Bu nedenle sadece beslenme yetersizliğinde değil sistemik inflamasyona yanıt olarak karaciğerdeki sentezleri ve kan duzeyleri hızla düşerken,
renal hasarda ve yüksek doz steroid tedavisinde yükselir. Prealbüminin yarılanma ömrü 2 gündür. O nedenle nutrisyon
değişikliğini saptamada albümin ve transferine göre daha
hassastır. Prealbumin düzeyindeki yükselme pozitif nitrojen
balansını gösterir. 1 hafta içinde serumda en az 20 mg/L artışın olmaması nutrisyon desteğinin yetersizliğini, veya devam
etmekte olan inflamasyonu gösterir.
C Reaktif Protein (CRP) tüm akut faz reaktanları arasında doku hasarı sonrası en hızlı yükselendir. Stres durumunun
ortadan kalkması ile 3-5 günde düşme başlar ve anabolik
durumun göstergesi olarak kabul edilir. Herhangi bir inflamasyonun olmadığı genç ve yaşlı hastalarda farklılık göstermez. CRP her ne kadar malnutrisyondan çok katabolik süreci
gösterse de nitrojen balansı ile katabolik sürecin yakın ilişkisi
nedeniyle malnutrisyonun indirekt göstergesi olarak kullanılabileceğini düşündürmektedir.
Malnütrisyon sonuçları:
Yaşlıda malnütrisyon, kas fonksiyonlarında bozulma,
fonksiyonelitede azalma, kemik kitlesinde kayıp, immun sistemde disfonksiyon, anemi, bilişsel fonksiyonlarda azalma,
yara iyileşmesinin gecikmesi gibi bir çok patolojilerin sonucunda morbiditeye ve mortaliteye neden olabilen önemli bir
klinik durumdur.
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Solunum kaslarında etkilenmeye bağlı maksimal istemli
ventilasyonda azalma, solunum gücünün azalmasına neden
olarak yaşlıda hipoksi ve hiperkapniye yanıtı azaltır. Kalp kasındaki kayıp beraberindeki B6 vitamini eksikliği kalp yetmezliği
ve bradikardiye yatkınlığı arttırır. Kas kitlesinde azalma, eklem
instabilitesi, yürüme ve denge bozuklukları, imbolizasyona
neden olarak ardından kas atrofisine yol açar. Malnutrisyon
tüm organlarda küçülmeye yol açarak fonksiyon kaybına neden olur. Timus atrofisi lenfosit üretiminde azalmaya neden
olur. Spesifik B ve T hücre fonksiyonu bozulur. B12 ve folik asit
eksikliği demans bulgularına yol açar. Yaşlı hastalarda malnutrisyon varlığında termoregulasyon bozulur. Renal plazma
akımı azalarak glomeruler filtirasyonun düşmesine sebep olur.
Malnutrisyon, tüm organ ve sistemleri etkileyerek enfeksiyonlara yatkınlık, immobilizasyon, bası yaraları, akut böbrek
yetmezliği ve enfeksiyonlar nedeniyle hastane yatışları arttırırken hastanede yatan hastalarda yatış süresini arttırarak
ek patolojilere neden olabilir (şekil 1). Malnutrisyon, neden
olduğu komplikasyonlarla önemli bir mortalite nedenidir.
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Sonuç olarak: Malnutrisyon yaşlıda ciddi mortalite ve
morbidite nedenidir. Malnutrisyonun tanısında ilk ve en
önemli basamak hekimin malnutrisyonu düşünmesidir. Tanıda kullanılan bir çok ölçek vardır, yaşlıda sıklıkla tercih edilen
MND’ dir. Hekim, malnutrisyonun tanısında, biyokimyasal
belirteçlerden yararlanmalı ancak hiç birinin malnutrisyona
spesifik olmadığı anımsayarak yorum yapmalıdır.
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S. Şahin
Ek 1
MND:
A. Son üç ayda iştah azalması, sindirim sorunları, çiğneme ve yutma güçlüğü nedeniyle besin tüketiminizde azalma oldu mu?
0 = şiddetli iştah kaybı
1 = orta derecede iştah kaybı
2 = iştah kaybı yok
Puan:
B. Son aylarda ağırlık kaybınız oldu mu?
0 = 3 kg’ dan fazla
1 = bilinmiyor
2 = 1-3 kg 
3 = ağırlık kaybı yok 

Puan:

C. Hareketlilik
0 = yatak veya sandalyeye bağımlı
1 = yatak ve sandalyeden kalkıyor, ancak dışarı çıkamıyor
2 = dışarı çıkabiliyor 

Puan:

D. Son üç ayda hastanın psikolojik stres veya akut hastalık yakınması oldu mu? 
0 = evet 2 = hayır 

Puan:

E. Nöropsikolojik sorunlar
0 = ciddi demans veya depresyon
1 = hafif demans veya depresyon
2 = psikolojik sorun yok 

Puan:

F. Beden Kütle İndeksi (BKİ) (ağırlık-kg/boy-m )
0 = BKI 19’dan az
1 = BKI 19-21
2 = BKI 21-23
3 = BKI 23’den fazla 
2

TARAMA ARA TOPLAM 

Puan:
Toplam Puan:

DEĞERLENDİRME
G. Bağımsız yaşama ( bakımevi veya hastanede dışında)
0 = hayır 1 = evet 

Puan:

H. Günde 3 veya üzerinde ilaç alıyor mu?
0 = evet 1 = hayır 

Puan:

I. Bası veya deri yaraları var mı?
0 = evet 1 = hayır 

Puan:

J. Birey günde kaç ana öğün yemek yiyor?
0 = 1 öğün
1 = 2 öğün
2 = 3 öğün 

Puan:

K. Protein alımı için seçilmiş besinlerin tüketimleri nasıl?
Günde en az bir porsiyon süt ürünü (süt, peynir, yoğurt) tüketiyor mu? 
Haftada 2 porsiyon veya daha fazla kurubaklagil veya yumurta tüketiyor mu? 
Her gün et, balık veya tavuk tüketiyor mu?
Toplam 
0.0= 0 veya 1 evet
0.5= 2 evet
1.0= 3 evet
L. Her gün iki veya daha fazla porsiyon sebze- meyve tüketiyor mu?
0 = hayır 1 = evet 
M. Günde kaç bardak içecek (su, meyve suyu, çay, kahve,süt...) içiyor?
0.0 = 3 bardağın altı
0.5 = 3-5 bardak
1.0 = 5 bardağın üzeri 
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¨ Evet ¨ Hayır
¨ Evet ¨ Hayır
¨ Evet ¨ Hayır

Puan: …
Puan

Puan: … . …
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N. Yemek yeme şekli?
0 = Yardımcı ile
1 = Güçlükle kendi kendine yeme
2 = Hiç sorunsuz kendi kendine yeme

Puan:

O. Beslenme sorunu var mı? (kendi görüşü)
0 = Kötü beslendiğini düşünüyor
1 = Bilmiyor
2 = Beslenme sorunu yok

Puan:

P. Aynı yaştaki insanlarla karşılaştırıldığında kendi sağlığı konusunda ne düşünüyor?
0.0 = İyi değil
0.5 = Bilmiyor
1.0 = İyi
2.0 = Çok iyi 

Puan: … . …

R. Üst orta kol çevresi (ÜOKÇ)-cm
0.0 = ÜOKÇ 21’den az
0.5 = ÜOKÇ 21-22
1.0 = ÜOKÇ 22’den fazla 

Puan: … . …

S. Baldır çevresi (BÇ)-cm
0 = BÇ 31’den az 1 = BÇ 31 ve üstü 
TOPLAM 

Puan:
Toplam Puan:

Malnütrisyon Belirleme Skoru
1) 17-23.5 puan malnütrisyon riski var
2) <17 puan malnütrisyonlu 
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S

ağlıklı insanın tanımı, “Bedensel, ruhsal ve sosyal
yönden tam bir iyilik halinde olma durumu” olarak
özetlenebilir. Beslenme başta olmak üzere genetik
özellikler, çevresel faktörler, kalıtımsal ya da edinilmiş pek
çok hastalık, kişinin sağlıklılık durumunu belirler. Beslenme;
büyüme-gelişme, yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunarak devamı için besinlerin insan organizmasında kullanılması sürecidir. Beslenme alışkanlıkları, yiyecek türleri, kalitesi,
miktarları, hazırlama ve saklama yöntemleri gibi kişisel alışkanlıklar, “beslenme şeklimizi” belirler. Bu da insan sağlığını,
yaşam süresini ve yaşam kalitesini doğrudan etkiler1.
“Malnütrisyon” ise besin maddelerinin vücut dengesini
bozacak şekilde yetersiz veya fazla alınması ile ortaya çıkan
durum olarak tanımlanabilir. Yaşlılıkta prevalansı hastaların
yaşadığı yere ve topluma göre değişmekle birlikte evde yaşayanlarda %5-10, bakımevlerinde kalanlarda %30-60, hastanede yatan yaşlılarda ise %35-65 arasında bildirilmektedir.
Malnütrisyona iştahsızlık, sindirim ve emilim bozuklukları,
kayıplar, artmış katabolizma ve yetersiz protein sentezi gibi
süreçler neden olmaktadır2 .
Yaşlıda beslenmeyi etkileyen tibbi, sosyolojik, psikolojik
ve polifarmasiye bağlı pek çok risk faktörü mevcuttur (Tablo 1). Malnütrisyon nedenlerini hatırlamayı kolaylaştırıcı
“MEALS-ON-WHEELS” kısaltması Tablo 2’de özetlenmiştir3-5.
Yaşlılarda son 3 ay içerisinde vücut ağırlığının %5’inden
fazlasının, ya da son 6 ay içinde %10’dan fazlasının istem
dışı kaybı ile vücut kitle indeksinin (VKİ) 20 kg/m2’nin altına
düşmesi “malnütrisyon” kabul edilmeli; iştahla birlikte besin
alımında azalma, fiziksel ve psikolojik stres hekimin dikkatini
çekmelidir6.
Beslenmenin değerlendirilmesi amacıyla uygulanan
“Mini-Nutrisyonel Değerlendirme Testi”, kullanım kolaylığı
açısından geçerli ve güvenilir bir testtir. Son 3 aydaki kilo kaybını, genel ve kişisel sağlık değerlendirmesini, diyet alışkanlığı ve iştahın yanı sıra, vücut kitle indeksi, baldır çevresi, orta
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kol çevresi gibi antropometrik ölçümleri de içeren; 30 puan
üzerinden değerlendirilen bir testtir. 17 puanın altı malnutrisyon kabul edilir. Kısa formunda ise toplam skor 14 dür. 10
ve altındaki değerler malnütrisyonu işaret eder (Tablo 3)7.
Fizik muayene ve antropometrik ölçümler dışında, tam
kan sayımı, glukoz, elektrolitler, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri, TSH, tam idrar tahlili ve akciğer grafisi rutin istenmesi gereken parametrelerdir. Serum albumini hastalıkların
ciddiyeti ve mortalite için iyi bir gösterge olarak kabul edilir.
Prealbumin ise inflamasyon olmadığında nutrisyonel durum
hakkında yararlı bilgi verebilir8.
Yaşlıda protein enerji malnutrisyonunun (PEM) olumsuz
etkileri kas güçsüzlüğü, kas ve kemik kütlesinde azalma,
kırıklar, immünitede bozulma, anemi, yara iyileşmesinde
gecikme, ödem, bası yaraları, tükrük bezi disfonksiyonu ve
bilişsel fonksiyonlarda kayıp şeklinde özetlenebilir. Bu kötüleştirici etkiler önemli mortalite ve morbiditeye neden olur.
Yaşlılarda PEM’e sıklıkla demir, çinko, selenyum, kalsiyum, B1,
B6, B12, folat ve D vitamini gibi vitamin ve mineral yetersizlikleri de eşlik eder.
Yaşlılarda atrofik gastritin sık görülmesi, meyve ve sebze tüketimindeki yetersizlik, mide asid salgısını azaltan ilaç
kullanımı, komorbit hastalıkların fazlalığı, antikoagülan gibi
çok sayıda ilaç kullanımı sonucu demir, B12 ve folat düzeyleri
azalır. Gelişen demir eksikliği anemisi, megaloblastik anemi
ya da kombine anemi, beraberinde bu duruma eşlik eden
homosistein artışına, böylelikle kardiyovasküler hastalık riskine ve bilişsel fonksiyonlarda bozulmaya yol açmaktadır.
Azalmış D vitamini alımı, artan kalsiyum ve D vitamini ihtiyacı, böbrek fonksiyonlarında azalma, deride D vitamini sentez
yeteneğindeki azalma, kalsiyum bağlayıcı proteinin eksikliği gibi nedenlerle kırık riski artmaktadır. Zayıflamış immun
sistemi olan yaşlılarda çinko kullanımı hem hücresel immüniteyi, kollajen sentezi ve epitelizasyonu arttırarak tat alma
yeteneğini düzeltir, hem de arjinin, karotenoidler, Vit A, C ve
E desteği ile yara iyileşmesini arttırır9-10.
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Beslenme Destek T e d a v i s i n d e T e m e l P r e n s i p l e r
Malnutrisyon tedavisinde öncelikle altta yatan nedene
yönelik tedavi ve destek sağlanmalıdır. Beslenmede amaç
enerji, protein, sıvı ihtiyacının karşılanması, uygun vücut
ağırlığının devam ettirilmesi, vitamin ve mineral açığının da
birlikte giderilmesidir. Geriatrinin bir ekip işi olduğu gerçeği
hatırlanarak doktor, diyetisyen, hemşire, fizyoterapist, sosyal
hizmet uzmanı ve bakımı üstlenen bireyler ile birlikte çalışılması gerektiği unutulmamalıdır.
Beslenmenin iyileştirilmesi amacıyla, kişiye özel diyet desteği sağlanmalıdır. Genellikle sıvı yağ, tereyağı, şeker, yüksek
oranda yağ içeren süt, peynir gibi, enerji ve proteinden zengin gıdalarla enerji ve protein alımının artırılması hedeflenir.
Bu amaçla ticari preperatlar karbonhidrat, lipid veya protein
tozları ya da sıvıları, yiyeceklere karıştırılabilir. Bu durumda
enerji alımı artmakla birlikte protein alımının artmadığı gösterilmiştir. Ayrıca mikronutrient eksikliği de giderilemez.
75 yaş üzerindeki hastalara oral nutrisyonel suplemanlarla yapılan çalışmalarda, mortalite açısından, >400 kcal/gün
destek sağlandığında, özellikle genel durumu ağır ve beslenme bozukluğu olanlarda en iyi sonuçların alındığı görülmüştür. Ek olarak hastanede kalış süreleri de kısalmıştır. Verilecek
suplemanın, kişisel faktörler de göz önüne alınarak, yemek
aralarında ve bazen yatmadan önce uygulanması daha doğrudur. Böylece normal öğünlerin alınmaması da engellenmiş
olur. Uyum iyi ise hedef 600 kcal/gün’e yükseltilebilir11.
Yaşlılarda yapay beslenme, oral beslenmede yetersiz alıma bağlı olarak başarısız olunduğunda, ya da hızlı kilo alması
gereken ciddi malnütrisyon durumlarında uygulanmalıdır.
Fonksiyonu ve yaşam kalitesini artırmak, yaşam şeklini değiştirmek, hastaneye yatış oranlarını düşürmek, sağkalım ve
iyileşmeye katkıda bulunmak amaçlanmalıdır. Gastrointestinal sistem (GİS)i çalışan bir hastada daima “enteral beslenme”
ilk olarak uygulanmalıdır. İntestinal obstrüksiyon, mezenter
iskemisi, ciddi GİS kanaması, peritonit, şok, kısa barsak sendromu, intestinal fistül gibi enteral beslenmenin kontrendike
olduğu ya da tolere edilemediği durumlarda parenteral ya
da kombine beslenme düşünülmelidir12.
Ağır nörolojik disfajili hastalarda, tipik komplikasyonlar
olan bronkopulmoner enfeksiyonlar ile aspirasyon ve nütrisyon yetersizliği sıklıkla erken dönemde gelişir. Bu nedenle
dehidratasyon, akut ciddi enfeksiyon gibi kontrendikasyonlar
olmadıkça tüple beslenme derhal başlanmalıdır. İnme sonrası
disfajinin doğal seyrini gösteren çalışmalar, yutma güçlüğünün %73-86 oranında akut olaydan 7-14 gün sonra spontan
düzeldiğini göstermiştir. Akut olay sonrasında 2 haftadan

daha uzun süren ağır nörolojik disfaji mevcut ise perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) yerleştirilmelidir. Demanslı hastalarda malnutrisyona sık rastlanır. Polifarmasi, yemeyi unutma,
yetersiz beslenme, depresyon, yemede apraksi gibi nedenlerle anoreksi gelişebilir. Parkinson ve demansın ileri evrelerinde
disfaji gelişebilir ve enterel nutrisyon desteği verilmelidir. Lifli
beslenme diyare insidansını azaltır. Şişkinlik, gaz gibi gastrointestinal yan etkilerden korunmak ve enteral nutrisyon ürününe toleransı arttırmak için tedavi şekli, ısısı ve lif oranı önemlidir. Lif oranı giderek arttırılmalıdır6,10-12.
Parenteral nutrisyonda endikasyonun doğru konulması
dışında dikkat edilmesi gereken durumları sıralayacak olursak: Periferik IV yolun 3 günde bir değiştirilmesi, 1 haftadan
fazla kullanılmaması, osmolaritesi <800 mOsm/L ürünlerin kullanılması; santral venöz yol kullanılacak ise >1000
mOsm/L ürünler verilmesi, femoral venin yüksek tromboz
ve infeksiyon riski nedeniyle kullanılmaması bunlar arasında
sayılabilir.
Günlük total kalori gereksiniminin hesaplanmasında
Harris-Benedict prensibi kullanılmaktadır. Bunda en önemli
faktörler kişinin kilosu, boyu ve yaşına göre hesaplanan bazal metabolik hıza ilaveten, günlük aktivitelerde harcanan
enerjiye eşdeğer alınan besin miktarıdır. Bazal metabolik hızın hesaplanmasında kullanılan formüllerden ikisi tablo 4’de
gösterilmiştir.
Total enerji gereksinimi belirlenirken ise bazal metabolizma hızına eklenen stres faktörü (Tümör, ateşli hastalık, travma gibi), ısının korunması için gereken termal faktör ve kişinin hareketliliğine göre belirlenen aktivite faktörleri eklenir.
Buna göre günlük enerji ihtiyacı belirtilen faktörler göz önüne alınarak kabaca 25-35 kcal/kg/gün olarak belirlenebilir.
Hatırlanması gereken nonprotein kalorinin %60-70’inin
karbonhidrat, %30-40’ının lipidlerden karşılanması gereğidir.
Nonprotein / Azot oranı 100-150/1 arası tutulmalıdır. Genellikle 1-1,5 g/kg/gün protein yeterlidir. Günlük protein gereksinimi ortalama 0,8 g/kg olan sağlıklı bireylerde bu ihtiyaç,
minimal stres durumunda 1,0 g/kg, travma ya da akut hastalıkta 1,2-1,4 g/kg, ağır stres ve sepsis gibi durumlarda ise
1,4-1,8 g/kg’a yükselir.
Günlük enerji ihtiyacının %25-30’u yağlardan, özellikle
toplam enerjinin %2-3 gibi az bir miktarının esansiyel yağ
asitlerinden (hayvansal ve bitkisel besinlerden sağlanan linoleik ve linolenik asit) 9-10 g/gün yeterli olabileceği düşünülmektedir.
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A. Döventaş
Yavaş emilen nişasta gibi kompleks karbonhidratlar, toplam enerji ihtiyacının %55-60’ını karşılar. Enteral ve parenteral nütrisyonda enerjinin büyük kısmı da karbonhidratlardan
sağlanır.
Yaşlılar için normal beslenme ilkelerini birkaç maddede
özetlersek:
• Yaşlıların günlük beslenmesinde 4 temel besin grubundan (et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, sebze ve
meyveler, tahıllar) besinler yer almalı ve çeşitliliğin sağlanmasına dikkat edilmelidir.
• Günlük öğün sayısı 3 ana, 3 ara öğün şeklinde olmalıdır.
• Posa miktarı yüksek kuru baklagiller, sebze, meyve, kepekli tahıllara yer verilmelidir.
• Başta su olmak üzere, ıhlamur, bitkisel çaylar, yeşil çay,
ginko çayı, ayran, komposto gibi içeceklerle, sıvı tüketiminin günlük 1.5-2 litre civarı (30 mL/kg/gün) olması
sağlanmalıdır.
• Besinlerin hijyen kurallarına uyularak temini sonrasında haşlama ya da ızgara olarak tüketilmesi desteklenmelidir.
• Turşu, salamura, salça gibi sodyum içeriği yüksek besinKAYNAKLAR:
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•
•
•

lerden kaçınılmalıdır.
Omega 3 yağ asitlerinin yoğun olarak bulunduğu balık
türlerinin haftada iki kez tüketilmesine çalışılmalıdır.
Kalsiyum desteği açısından yağı azaltılmış süt, yoğurt,
peynir gibi besinler tüketilmelidir.
Asitli içecekler azaltılmalı, sigara ve alkol konusunda bırakma çabalarına ağırlık verilmelidir2.

Sonuç olarak beslenme bozukluğu olan yaşlılarda malnutrisyonun öncelikle akla getirilmesi, tarama ve tanı yöntemlerinin geliştirilmesiyle, hem evde, hem de hastanede
enteral, parenteral ya da kombine beslenme uygulamaları
uygun seçenekler haline gelmiştir. Doğru endikasyonlarda
ve düzenli takiple, özellikle mortalitede azalma, hastanede
kalış sürelerinde kısalma, yaşam kalitesi ve fonksiyon üzerine iyileştirme gibi olumlu sonuçlar doğuracağı düşünülerek,
malnütrisyon tedavisi en erken dönemde planlanmalıdır.
Öncelikle sağlık çalışanlarının ve hasta bakımını üstlenen
bireylerin beslenme konusunda duyarlı hale getirilmesi ve
beslenme yetersizliklerinin tanınabilriliğinin artırılması günümüz tıbbının vazgeçilmez gerçeklerinden biri olmalıdır.
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Beslenme Destek T e d a v i s i n d e T e m e l P r e n s i p l e r
Tablo 1. Yaşlıda malnütrisyon risk faktörleri.
Tıbbi ve fizyolojik faktörler

*İştahsızlık, ağız- diş problemleri, yutma güçlüğü, görme, koku ve tad duyusunda
azalma,
* Solunum (KOAH), GİS (malabsorbsiyon), endokrin (DM, tirotoksikoz), nörolojik
(inme, parkinson), infeksiyonlar, azalmış mobilite (osteoartrit), ilaç etkileri (digoksin, metformin, antibiyotikler, NSAİİ, seratonin reuptake inhibitörleri gibi)
*Diğer hastalık durumları (kanserler)

Sosyo-ekonomik faktörler

*İzolasyon, yalnızlık, yoksulluk
*Alışveriş, yemek yapamama

Psikolojik faktörler

*Konfüzyon, demans, depresyon
*Yas, anksiyete, korku, paronaya

Hastanede eklenen faktörler

* Beğenilmeyen hastane yemekleri, diş protezlerinin kaybı
* Eklenen infeksiyonlar, katabolik durumlar, bası yaraları, vb.

Tablo 2. Yaşlıda malnütrisyon nedenleri için hatırlatma
“MEALS-ON-WHEELS” :
M
E
A
L
S
O
N
W
H
E
E
L
S

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Medikasyon (İlaçlar: Digoksin, teofilin, fluoksetin gibi)
Emosyonel problemler (Özellikle depresyon)
Anoreksiya, alkolizm, abuse (yaşlı suistimali)
Late-life paranoya (Geç dönem paranoya)
Swallowing disorders (Yutma bozuklukları, disfaji)
Oral faktörler (Ağızla ilgili faktörler)
No money (Yoksulluk)
Wandering (Konuşma bozukluğu, demans)
Hipertiroidi, hipotiroidi, hiperparatiroidi, hipoadrenalizm
Enterik problemler (Örnek: Malabsorpsiyon)
Eating problems (Yeme sorunları, beslenememe)
Low salt/fat diyet (Düşük tuzlu, düşük kolesterollü diyetler)
Sosyal problemler (Örnek: İzolasyon, güçsüzlük, engeller)

Tablo 3: Mini Nutrisyonel Değerlendirme kısa formu
1.

Son 3 ayda iştah kaybı, sindirim sorunları, çiğneme/yutma güçlüğüne bağlı besin alımında azalma:
0 = Şiddetli iştah kaybı; 1 = Orta derecede iştah kaybı; 2 = İştah kaybı yok

2.

Son 3 ayda ağırlık kaybı:
0 = 3 kg’dan fazla; 1 = Bilmiyor; 2 = 1-3 kg arası; 3 = Ağırlık kaybı yok

3.

Hareketlilik:
0 = Yatak veya tekerlekli sandalye bağımlı; 1 = Kalkabiliyor, ancak dışarı çıkamıyor; 3 = Dışarı çıkabiliyor

4.

Son 3 ayda psikososyal bir stres veya akut bir hastalık geçirdiniz mi?
0 = Evet; 2 = Hayır

5.

Nöropsikolojik problemler:
0 = Ciddi demans veya depresyon; 1 = Hafif demans; 2 = Problem yok

6.

VKİ = Ağırlık (kg)/boy (m2):
0= VKİ < 19; 1 = VKİ 19-21 arası; 2 = VKİ 21-23 arası; 3 = VKİ≥23
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A. Döventaş
Tablo 4: Bazal enerji ihtiyacının hesaplanması.
Harris-Benedict hesaplaması:
•
•

Erkeklerde: 66 + [13,7 x Kilo (kg) + 5 x Boy (cm)] - (6,8 x Yaş)
Kadınlarda: 655 + [9,6 x Kilo (kg) + 1,7 x Boy (cm)] - (4,7 x Yaş)

WHO hesaplaması:
•
•
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Erkeklerde: 13,5 x Kilo (kg) + 487
Kadınlarda: 10,5 x Kilo (kg) + 596
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Beslenme Destek Tedavisinde Erişim Yolları – Enteral Beslenmenin
Önemi
Doç. Dr. Bülent Saka
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
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lkemizde gelişen sağlık olanakları sayesinde yaşlı
sayısı gün geçtikçe artmaktadır. 1985’te 65 yaş ve
üzeri bireyler tüm toplumun %4.2’sini (2.2 milyon)
teşkil ederken bu oran bugün %7.2 (5.3 milyon) seviyelerindedir. Yaşlılarda görülen geriatrik sendromların önemli bir
kısmını nörolojik hastalıklar oluşturmaktadır. Yaşlılıkta sıkça
karşılaşılan bir diğer geriatrik sendrom olan malnütrisyon
görülme sıklığı nörolojik hastalıklar varlığında daha da artmaktadır.
Yaşlıların %37-40’ı günlük enerji ihtiyacını karşılayacak
düzeyde beslenmemektedir. Üç yaşlıdan 2’si bir öğün atlamakta, son yıllarda bu durum “Anorexia of aging” olarak nitelendirilmektedir. Yaşlılıkta herhangi sebeple kilo kaybının
başlangıcını takip eden 1 – 2.5 yıl içinde, sadece bu sebeple
mortalite oranı %9-38 artmaktadır. Oralımın azalmasına ek
olarak yaşla birlikte günlük büyüme hormonu sekresyonu
%29-70 azalmakta, bu da sarkopeniye yol açmaktadır.
Hastaların nütrisyonel durumlarının belirlenmesinde
antropometrik ölçümler (kilo, beden kitle indeksi, triceps cilt
kalınlığı, vs) yanı sıra bazı testler kullanılmaktadır. Nütrisyonel Risk Taraması (NRS-2002) 2002 yılında ESPEN tarafından
geliştirilmiş kapsamlı bir tarama testidir. Subjektif Global
Değerlendirme testi 1987’de geliştirilmiştir. Mini Nütrisyonel Değerlendirme (MNA) testi daha çok yaşlı populasyon ve
ayaktan takip edilen hastalar için hazırlanmış bir testtir.
Tarama ve değerlendirme sonucunda malnütrisyon veya
malnütrisyon riski tespit edilen hastalara beslenme destek
tedavisi planlanmalıdır. Bu iki yolla yapılabilir; Öncelikle oral
gıda alımı mümkün olanlarda kliniğin diyet birimi ile görüşülerek günlük kalori ihtiyacı doğrultusunda diyet düzenlenir.
Hastanın tercihlerinin göz önünde bulundurulması başarının
belirleyicisidir fakat maalesef günümüzde hastanelerimizde
zengin bir diyet mutfağı mümkün olamadığından bu yolla
yeterli destek sağlanamamaktadır. İkinci yol ise enteral ve/
veya parenteral beslenme ürünleri ile destek tedavisidir. Bu
tedavi modalitesinde asıl olan enteral beslenmedir, fakat bu

her zaman yeterli veya mümkün olamamaktadır, dolayısıyla
bazen parenteral nütrisyon tedavisi ile desteklenmektedir.
Enteral beslenme yolları oral enteral, nazoenteral ve enterokütan yollardır. Nazoenteral yol için nazogastrik veya nazointestinal feding tüp kullanılabilir. Bu tüplerin silikon veya
poliüretan olanları tercih edilmelidir. Enterokütan yollar ise,
perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) ve perkütan endoskopik jejunostomidir (PEJ). Bazen PEG’den uzatılan bir tüp
vasıtasıyla jejenuma ulaşılabilir (PEG-J) veya cerrahi işlemle
direkt ince barsağa feeding tüp yerleştirilebilir.
ESPEN (European Society of Clinical Nutrition and Metabolism) kılavuzunda ciddi nörolojik disfajisi olanların enteral
yolla beslenmesi (Kanıt A), erken-orta evredeki demans hastalarında oral nütrisyonel destek tedavisi veya tüple besleme
uygulanması önerilmekte (Kanıt C), ileri evre demansta tüple
besleme önerilmemektedir (Kanıt C). Yüksek protein içerikli
destek tedavisi bası yaralarını geriletmektedir (Kanıt A). Uzun
süreli tüple beslenme yerine PEG takılması gerektiği belirtilmektedir (Kanıt A).
Enteral beslenme sırasında klinik duruma göre uygun
ürün seçimi önem kazanmaktadır. Normal şartlarda farklı
aromalarda standart ürünler tercih edilmekte, normal dışı
durumlarda özel ürünler kullanılmaktadır. Standart ürünlerde genellikle 1 ml de 1 kcal bulunmaktadır. Orta düzeyde
ozmolariteleri vardır ve tolerabiliteleri iyidir. Besin öğeleri
oranları CHO %50, yağ %30 ve protein %20 düzeylerindedir.
Ana besin öğeleri yanısıra vitaminler ve eser elementler içerirler. Diyabetik ürünlerde CHO miktarı daha azdır ve fruktoz,
isomaltoz ve maltodekstrin gibi glisemik indeksleri daha düşük moleküller seçilmektedir. Sıvı kıstlaması gereken hastalarda yüksek enerjili ürünler seçilmektedir (1 ml=1.5-2 kcal).
Bu sebeple ozmolariteleri de yüksektir, tolerabilite daha
zordur. Proteinden zengin ürünlerde protein miktarı daha
yüksektir (örn: standart bir üründe 40-50 g/l, bu ürünlerde
60-95 g/l). Liften zengin ürünlerde çözünebilir veya çözünemeyen çeşitli lifler bulunmaktadır. Bu lifler bir taraftan motiliteye katkıda bulunurken diğer taraftan da prebiyotik etki
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yaratmaktadır. Diğerlerinde tolerans sağlanamadığında düşük ozmolaritedeki ürünler tercih edilebilirler. Ozmolariteleri
240-300 mosm/l arasında değişmektedir. Kanser kaşeksisinde ve inflamatuvar hastalıklarda kullanmak üzere geliştirilen
ve içinde çeşitli immunnütrisyon ürünleri (glutamin, arginin,
RNA, EPA) içeren ürünler bulunmaktadır. Özellikle kanser kaşeksisinde faydalı olduklarına dair veriler mevcuttur, iştah
açıcı karakterdedirler. GIS tolerabilitesi, anti-oksidan özelliği
ve immun sistem üzerinde anti-inflamatuvar katkısı yönünden glutamin ön plana çıkarken, yara iyileşmesinde arginin, iştah arttırmada EPA daha ön plana çıkmaktadır. Barsak
emiliminin etkilendiği çeşitli hastalıklarda semielementer ve
elementer moleküller içeren ürünler tercih edilebilmektedir.
Örneğin orta zincirli yağ asitleri (MCT) barsaktan emilirken
lipoprotein lipaza ihtiyaç duymaz ve miçel oluşumu gerekmeksizin mukozadan direkt emilir ve direkt portal sisteme
karışarak karaciğere ulaşır. Özellikle kısa barsak sendromu,
inflamatuvar barsak hastalığı, kolestaz gibi durumlarda faydalı olabilir. Son dönemde bası yaralarının iyileşmesinde etki
olduğu bilinen arginin, glutamin, lösin ve metaboliti olan
hidroksi metil bütirat (HMB) kombinasyonlarından oluşan
destek ürünleri piyasada yerini almıştır. Özellikle HMB kollajen sentezi ve protein sentezini tetiklediği gibi protein yıkımını da durdurmakta, bunları gerçekleştirmede metaboliti
olduğu lösinden 200 kat daha potenttir.
Günlük enerji açığı hesaplandıktan ve uygun enteral
beslenme ürünü seçildikten sonra ilk yapılması gereken bu
ürünün ne hızla verilmesi veya hedef hacme ne kadar sürede
ulaşılmasıdır. Çünkü hedefe hızlı ulaşılması tolerans bozukluklarına, kusmaya, ishale, aspirasyon gibi komplikasyonlara sebep olabilmektedir. Genellikle önerilen hedef miktara
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7-10 günde ulaşılmasıdır. Tedavi sıraında en sık rastlanılan
bulantı-kusma ve ishaldir. Bulantı ve kusma için hemen tedaviden vazgeçmemeli, mide boşalma zamanını hızlandıran
ve barsak motilitesini arttıran ürünler kullanılabilmektedir.
Diğer taraftan ürün miktarı bir süre azaltılabilir veya farklı bir
ürün denenebilir (örn. Düşük ozmolariteli ürünler). İshal ortaya çıktığında öncelikle dışkı analizi ile infeksiyon varlığı araştırılmalı, yoksa ürün kaynaklı denilip ürün miktarı azaltılmalı
veya ürün değiştirilmelidir. Bazı durumlarda barsak hareketlerini baskılayan tedaviler verilebilir (Kısa barsak sendromunda loperamid gibi). Yaşlılarda ve nörolojik hastalığı olanlarda
aspirasyon riski artacağından özellikle tüple beslenenlerde
gastrik rezidü tayini yapılmalıdır. Halihazırda 200 cc ve üzeri
ürün varlığında giden ürün miktarı veya hızı azaltılmalıdır, ya
da yine aynı şekilde ürün değiştirilmeli veya destek tedaviler
eklenmelidir. Tüple beslenme sırasında bolus uygulamalar
sırasında ürünün önünden ve arkasından 50 cc su verilmeli, infüzyon tedavisi sırasında ise giden ürün belli aralıklarla
durdurulup yine su verilmelidir. Aynı durum PEG varken de
geçerlidir. Jejunumdan beslenen hastalarda ise hipoozmolar
ürünler veya su direkt olarak verilmemelidir. Bolus uygulama
yapılmamalıdır. Sadece infüzyon tipinde tedavi verilebilir.
Her durumda hastanın başı 30-400 yüksekte tutulmalıdır.
Malnütrisyon hastanelerde oldukça sık karşılaşılan bir
klinik durumdur. Tanı konulup tedavi edilmediğinde diğer
mevcut klinik hastalıkların tedavisi güçleşmekte, diğer taraftan hasta ile ilgili komplikasyonların artmasına sebep olacağından morbidite ve mortaliteyi arttırarak hekimin elini
zayıflatmaktadır. Bu nedenle mutlaka erkenden taranmalı ve
uygun hastalar tedavi edilmelidir.
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aşlılarda malnütrisyon oldukça sık olup, morbidite
ve mortalitenin önemli belirleyicilerindendir. Malnütrisyon (MN) veya malnütrsiyon riski (MNR)’nin
erken tanısı zamanında girişim yapılmasını sağlar. Bu nedenle kapsamlı geriatrik değerlendirmenin bir parçası olarak
tüm yaşlı olgularda beslenme durumu değerlendirilmelidir.
Kilo kaybı malnütrisyon gelişmeden önce görülen en önemli
bulgudur. Yaşlılarda, -gerek toplumda yaşayan yaşlılarda gerek bakım evinde kalan yaşlılarda, gerekse de hastanede yatan yaşlılarda- malnütrsiyon tarama ve değerlendirmesi için
Mini Nütrisyonel Değerlendirme (MND) testi önerilmektedir.
MND testi ile “normal nütrisyon” saptanmış ise beslenme için
girişim önerilmez. Ancak yaşlı her vizitte MN açısından değerlendirilmelidir. Her vizitte besin alımında azalma ve kilo
kaybı olup olmadığı değerlendirilmelidir.
Malnütrisyon riski veya malnütrisyon saptanan hastalarda birinci adım nütrsiyon problemine sebep olan faktörün
tanınması ve tedavisi olmalıdır. İkinci adım ise uygun beslenme destek tedavisinin başlanması olmalıdır. Bu oturumda
yaşlı poliklinik hastasında beslenme destek tedavisi uygulamasından bahsedilecektir.
ESPEN/ Geriatride Enteral Nütrisyon Kılavuzuna göre, MN
veya MNR olanlarda oral nütrisyonel suplement (ONS)’ler
“nütrisyonel durumun iyileştirilmesi veya idamesi için” ve
“sürviyi iyileştirmek üzere” kullanılmalıdırlar ve öneri kanıt A
düzeyindedir (Tablo 1). ESPEN, nütrisyonel risk varlığını “yetersiz besin alımı, 3 ayda >%5 veya 6 ayda >%10 istemsiz kilo
kaybı, BKİ<20kg/m2” olarak değerlendirmektedir ve bu durumda ONS ve/veya TB’nin “erken” başlanmasını önermektedir (Kanıt düzeyi B). Kırılgan yaşlıda “nütrisyonel durumu iyileştirmek veya idame ettirmek için”, yaşlılarda kalça fraktürü
ve ortopedik cerrahi sonrası “komplikasyonları azaltmak için”
ve yine, risk altındaki yaşlıda “bası yarası gelişim riskini azaltmak için” (son grup yaşlı için, özellikle yüksek protein içeren)
ONS’lerin kullanımı kanıt A düzeyinde önerilmektedir. Yine
kanıt B düzeyinde, kırılgan yaşlılarda hastalıklarının terminal
fazında değil ve genel durumları stabil ise tüple beslenme

(TB) kullanılmasını, ciddi nörolojik disfajisi olanlarda EN (enteral nütrisyon) uygulanmasını önermektedir. Benzer şekilde
zamanlama olarak “Ciddi nörolojik disfaji”li geriatrik hastalarda EN’nin “mümkün olan en kısa zamanda” başlanmasını
önermektedir (kanıt düzeyi C). Yine Kanıt C düzeyinde ise,
“bası yaralarının iyileşmesini” artırmak için EN’yi, depresyondaki ciddi anoreksi ve motivasyon kaybı fazının üstesinden
gelmek için EN’yi ve “erken evre” ve “orta evre” “demans”ta,
malnütrisyonu engellemek için, ONS’leri, ve bazen de TB’yi
önermektedir. Ancak ESPEN, hastalıkların, özellikle demansın
terminal fazında (TB) kullanılmasını önermemektedir (kanıt
düzeyi C). (Tablo 1)
Beslenme Destek Tedavisi (BDT) başlanmasına karar
verildiğinde şu soruların yanıtları aranmalıdır:
. Nasıl verelim? (Ne yolla verelim?)
. Ne verelim?
. enerji-protein-su-lif ihtiyacı hesabı
. hangi ürünü verelim?
. ne hızda verelim?
. Ne zaman verelim?
. Nasıl takip edelim?
Nasıl verelim? (Ne yolla verelim?)
BDT, iki yolla enteral ve/veya parenteral olarak verilebilir.
Mümkün olan her zaman beslenmenin enteral yol ile yapılması tercih edilmelidir. Enteral beslenme sırasında “hastanın
beslenmesi”nin yanı sıra “barsakların beslenmesi” de sağlanmış olur ve bu etki son derece yararlıdır. Bakteriyel translokasyonun engellenmesi için GİS’in çalıştırılması çok önemlidir. Parenteral beslenme, enteral beslenme ile 10 günden
uzun süre günlük enerji ihtiyacının <%60’ını karşılayabildiğimiz olgularda enteral nütrisyona eklenmelidir. Bu olgular
büyük oranda hospitalize edilen olgular olup bir sonraki oturumun konusudur.
Enteral beslenme oral alım mümkün ve yeterli ise “oral”,
aksi taktirde “nazo-enteral” yolla veya “enterostomi” yolu
ile uygulanır. Nazo-enteral beslenme Nazo-gastrik, Nazo-
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duodenal ve Nazo-jejunal yollarla yapılabilir. Hastanın enteral beslenmesi nazal tüp ile yapılacak ise, beslenmenin nazoenteral dekompresyon tüpü ile değil, mutlaka daha ince ve
hasta açısından tolerabilitesi daha iyi ve aspirasyon riski daha
az olan feeding tüp ile yapılması gerekir. Feding tüp yerleştirildikten sonra tercihen direkt grafi ile, direkt grafi görülmesi mümkün değilse gastrik veya enteral içeriğin enjektör ile
aspire edilmesine çalışılarak, tüpün gastrointestinal sistemde olduğu, “beslenme öncesinde” kontrol edilmelidir. Eğer
EN’nin 4-6 haftadan daha uzun sürmesi bekleniyorsa, enterostomi ile beslenme yapılmalıdır (kanıt düzeyi A). Çünkü
enterostomi ile daha az tedavi başarısızlığı olur ve böylelikle
nütrisyonel durum daha iyi olur. Enterostomi ile beslenme
PEG (perkütan endoskopik gastrostomi), PEG-J (perkütan endoskopik gastrostomili olguda jejunal tüp kullanılarak) veya
PEJ (perkütan endoskopik jejunostomi) şeklinde uygulanabilir. Bu 3 yoldan en çok tercih edileni PEG’dir. PEG takılmasını takiben 3 saat sonra enteral nütrisyon güvenle başlanabilir. Ancak disfajili hastalarda tüple beslenme ile aspirasyon
pnömonisinin engellenebildiği kanıtlanmamıştır. Aspirasyon
pnömonisinin sorun olduğu yaşlılarda postpilorik beslenme
(öngörülen süreye göre nazo-duodenal, nazo-jejunal veya
PEG-J, PEJ) düşünülmelidir. Ancak jejunal beslenmede gastrik asitin koruyucu antibakteriyel etkisinin ortadan kalkacağı,
bu nedenle infeksiyöz komplikasyonların daha sık olabileceği, yine besinlerin bolus olarak verilemeyeceği, infüzyon ile
verilmesi gerekliliği göz önünde bulundurulmalıdır. Dikkat
edilmesi gereken bir diğer nokta, enterostomilerden “ONS
dışında beslenme ürünü verilmemesi” olmalıdır. Aksi taktirde
tüp tıkanabilir ve işlevselliği ortadan kalkabilir.
Ne verelim?:
. enerji-protein-su-lif ihtiyacı hesabı
. hangi ürünü verelim?
. ne hızda verelim?
Enerji-protein-su-lif ihtiyacı hesabı.
BDT verilmesi planlanan hastanın öncelikle enerjiprotein-su-lif ihtiyacı hesaplanmalıdır.
Toplam enerji: Günlük enerji tüketimi: “bazal enerji tüketimi + diyete bağlı termogenez+aktivite sırasında
harcama”dan oluşur. Yaşlıda günlük enerji ihtiyacı ortalama
25-30 kcal/gündür. Ancak sepsis, inflamasyon gibi katabolik
süreçlerde bu miktar artabilir. Protein: İlerlemiş karaciğer ve
böbrek hastalıkları yok ise toplam enerjinin %12-15’i diyet
protein alımı önerilir. Yaşlılık için ideal protein alımı 1gr/kg/
gün (Toulouse grubu), hasta yaşlılarda ise daha fazladır: 1-1.5
gr/kg/g . Yağ: Diyette yağ alımı toplam enerjinin <%30’unu
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geçmemelidir. Karbonhidratlar: Toplam enerjinin %55-60’ı
karbonhidratlardan sağlanmalıdır. Lif: Yaşlılarda lif ihtiyacı
25-30 gr/g’dir. Çözünmeyen lifler sindirilemez ve yaşlılıkta
sık karşılaşılan konstipasyonu önlemede dışkı hacminin artmasına yardım eder. Bu nedenle yaşlılarda enteral beslenme
ürünlerinin ve normal besinlerin lif içeriklerine dikkat edilmelidir. Sıvılar: Günlük sıvı gereksinimi, 1 kcal başına 1 mL
veya kabaca 30 mL/kg olarak tahmin edilir. Yaşlının sıvı ihtiyacı, eşlik eden hastalıkları ve o anki hidrasyon durumu (örn.
kalp yetersizliği, son dönem böbrek yetersizliği, diyare varlığı, ateş varlığı..vb) göz önünde bulundurularak, dehidraratasyon ve yüklenmeden kaçınılacak şekilde düzenlenmelidir.
BDT, hasta kendisi hiç beslenemiyorsa, hesap edilen besin
öğelerinin tümü karşılanacak şekilde ONS’ler ile, bir miktar
oral alabiliyorsa aldığı miktar günlük ihtiyacından çıkarılarak
kalan miktar ONS’ler ile verilecek şekilde planlanmalıdır. Hastanın oral aldığı miktar pratik olarak hastaya “eski sağlıklı zamandaki yediği yemeğin ne kadarını yediği” sorularak, aslına
yakın düzeyde öğrenilebilir. Oral alımı artırmak amacıyla yan
etki profilleri göz önünde bulundurularak uygun hastalarda
megestrol asetat (MA-Megace 160 mg tb), mirtazapin (15
mg) veya iştah artırıcı besinsel öğeler (glutamin, EPA, arjinin,
beta metil bütirat) verilmesi düşünülebilir. İştahı uyaran ajan
olarak yoğun bir şekilde araştırılmış ve onaylanmış tek ajan
MA’dır. Genelde kullanılan MA dozu 240-480 mg/g dür ancak
1600 mg/g dozunda da kullanılabilir. Düşük dozlarda iki haftalık deneme periyodundan sonra iştah üzerinde beklenen
olumlu etki olmazsa günlük dozun artırılması önerilmiştir.
MA, iştahı ve sıvı dışı kiloyu artırı. Aynı zamanda adiposit diferansiasyonunu uyarır ve antigonadotropik etkilere sahiptir.
1600 mg/g üzerinde de işath üzerine olumlu etkileri olabilir
ancak tromboembolizm, erkeklerde impotans, kadınlarda
vajinal kanama veya akıntı gibi yan etkilere yol açabilir. Yiyeceklerin aroma yönünden zenginleştirilmesi, bazı yaşlılarda,
azalmış yemek keyfini iyileştirebilir.
Her hasta ek faktörler açısından değerlendirilmelidir:
“Fazladan ek enerji ihtiyacı var mı?, Protein ihtiyacı daha fazla
mı ya da protein kısıtlaması gereken hastalık (KBY) var mı?,
Sıvı ihtiyacı daha fazla mı ya da kısıtlama gerektiren hastalığı
var mı?, Barsak motilitesi sorunu var mı?”
Hangi ürünü verelim?
Piyasadaki 3 beslenme firmasının geniş yelpazede ürünleri mevcuttur.
Enteral beslenme ürünleri şu şekilde sınıflandırılabilir:
Standart ürünler, Yüksek kalorili ürünler, Liften zengin ürün-
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Hipertansiyon Tedavisinde B e t a B l o k e r l e r v e K a l s i y u m K a n a l B l o k e r l e r i
ler, Proteinden zengin ürünler, İmmunütrisyon ürünleri,
Elemental-Semielemental ürünler ve Hastalığa Özel Ürünler
(Diyabet, Pulmoner hastalık, Karaciğer Yetmezliği, Böbrek
Yetmezliği, Kanser ). Genellikle standart ürünler başlangıç
için idealdir ve yeterli miktarlarda verildiklerinde tüm besin
öğelerini karşılarlar. 1mL’de 1 kcal içerirler. Osmolaritesi kan
osmolaritesine yakın olduğu için ek ozmotik yük oluşturmazlar ve bu nedenle enteral beslenmenin en sık karşılaşılan ve
beslenmeyi sekteye uğratan bulantı, gaz, ishal gibi komplikasyonları için yüksek risk teşkil etmezler. Yüksek kalorili
ürünler, 1 ml’de 1.5-2 kcal içerirler. Sıvı kısıtlaması gerektiren
veya oral alım miktarı sınırlı olan yaşlılarda genellikle tercih
edilirler ancak bu ürünlerin ozmolaritelerinin daha yüksek
olduğu ve tolerans problemlerinin daha fazla olabileceği
akılda tutulmalıdır. Liften zengin ürünler, konstipasyon ve/
veya ishali olan olgularda özellikle tercih edilebilirler, her
iki durumda da dışkının normalizasyonunu sağlarlar. Proteinden zengin ürünler, protein içeriği standart ürünlerden
yükske olan ürünlerdir. Hipoproteinemisi olan olgularda
özellikle bası yarası veya bası yarası gelişim riski var ise tercih
edilebilirler. İmmünnütrisyon ürünleri genellikle immünütrientler olarak glutamin, arjinin, nükleotidler, antioksidanlar
veya EPA içerirler. Bunlardan “glutamin”in perioperatif dönemde (Baş-boyun kanseri cerrahisi, major abdominal cerrahi)., yanık ve travma olgularında verilmesi önerilmektedir.)
Elemental-semielemental ürünler gastroinetstinal traktustan
sindirim-emilim problemleri olan olgularda, daha az sindirime ihtiyaç duymaları nedeniyle tercih edilebilirler. Eşlik eden
hastalıklara özel beslenme ürünleri de geliştirilmiştir ve uygun hastalıklarda tercih edilebilir (diyabetik hastalarda diyabetik ürünlerin kullanılması, pulmoner hastalıkta pulmoner
ürünün kullanılması gibi) ancak günümüzde, özel durumlar
hariç, bu ürünlerin standart ürünlere üstünlükleri kanıtlanmamıştır. Kanserli olgularda EPA’nın olumlu etkileri bilinmektedir.
Ne hızda verelim?
Standart ürünler genellikle bir kutuda 200-250 mL içerirler. Bu miktar yarım saatten daha kısa sürede olmayacak şekilde tüketilmelidir. Hedef ONS hesaplandıktan sonra yavaş
başlanması, 4-7 gün içinde hedef miktara çıkılması önemlidir
ve ONS’lerin kullanımlarını sınırlayan dispeptik problemlerin
toleransında bu yaklaşım önemlidir. Tüple beslenme yapılıyor ise, beslenme tüpün yerleşim yeri ve hastanın tercihine
göre bolus, aralıklı veya devamlı yapılabilir. Bu durumda infüzyon hızı 10-20 cc/saat olarak başlanmalı ve tolerabiliteye
göre artırılmalı veya azaltılmalıdır (8-12 saatte bir 2 misli artırılabilir). Tüple beslenme yapılan her hastada mutlaka rezidü
kontrolü yapılmalıdır (beslendikten 15-20 dak sonra veya bir

sonraki beslenmeden hemen önce). Rezidü >200- 250 cc ise
doz azaltılmalıdır. Prokinetik ajanlar (domperidon, metoklopramid gibi) eklenmesi rezidünün azaltılmasına yardımcı
olabilir.
Ne zaman verelim?
Öğün alımı olan yaşlılarda ONS’ler hastanın kendi oral
besin alımını azaltmamak gayesiyle öğün aralarında verilmelidir. Öğün alımı olmayan olgularda ise öğünleri taklid ederek
verilmelidirler. Tüple beselenmede ise bolus, aralıklı infüzyon
veya devamlı infüzyon şeklinde verilebilirler.
Nasıl takip edelim? . Yaşlı önerilen miktarlarda ürünü
alabiliyor mu?, Tolerasyon problemi var mı? (ishal-bulantıkusma) takip edilmelidir. ONS’ler genellikle yaşlılar tarafından önerilen miktarlarda kullanılmaz (Peake ve ark. %52’sini
kullandıklarını bildirmişlerdir). Kullanımı negatif etkileyen
faktörler hastaya sunumda başarısızlık, personel tarafından
denetleme eksikliği, aşırı miktarda tüketim önerilmesi, mide
bulantısı, lezzet alma yeteneğinin azalması ve ONS’lerin tadının hastanın damak tadına uyumlu olmamasıdır. Bu nedenle vakit ayrılarak, hasta ve hasta yakınına beslenme destek
tedavisine olan ihtiyaç ve bu tedavinin önemi yeterince anlatılmalı, hasta ve/veya yakınının beslenme destek tedavisinde işbirliği sağlanmalıdır. Akabinde hastanın damak tadına
uygun nütrisyon ürünü bulunmalı (bu amaçla piyasadaki
değişik aromalı nütrsiyon ürünleri denenebilir), özellikle ilk
başlangıçta ve doz artırımında hastanın tolerasyonu gözden
geçirilmeli, bulantı-ishal-gaz gibi semptomların varlığında uygun önlemler anlatılmalı, hastanın ne kadar tükettiği
peryodik olarak kontrol edilmelidir (poliklinik hastasında,
nütrisyon firmalarınca günümüzde ücretsiz sunulan evde
hemşirelik hizmeti ile ve her vizitte bu yönden sorgulama ile
sağlanabilir)Aralıklarla yaşlının iştah ve kilosu değerlendirilmeli, yine aralıklı olarak nütrsiyon değerlendirmesi (MND ile)
yapılmalıdır. Laboratuvar parametrelerinden albumin ve prealbumin CRP ile birlikte değerlendirildiğinde yardımcı olabilir. Yaşlının günlük yaşam aktivitelerindeki olumlu değişim,
bakılabiliyorsa el sıkma gücü yaşlının nütrsiyon tedavisinden
yararlandığını gösterebilir.
Dikkat edilecek Pratik Noktalar:
• Oral ( Ağız Yolu ) İle Beslenme
• Hasta oturur pozisyonda olmalı
• Beslenme ürünü çok iyi çalkalanmalı
• Beslenme ürünü 30-45 dakikada yudum yudum olacak şekilde içilmeli
• Beslenme ürünü bittikten sonra en az 20 dk daha oturur pozisyonda kalınmalı
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G. Bahat Öztürk
•

Kapağı açılmış beslenme ürünü oda ısısında 2-4 saatte, buzdolabında 24 saatte tüketilmeli

Tüp Yolu İle (NG/NJ-PEG/PEJ ) Beslenme
• Hastanın başı 40-45 derece yukarıda olmalı
• Beslenme ürünü çok iyi çalkalanmalı
• Beslenme tüpü her 6-8 saatte bir 20-30 mL su ile yıkanmalı
• Beslenme ürünü hastaya verilmeden önce ve verildikten sonra bir enjektör (20-50ml) kadar su verilmeli
• Beslenme tüpü ile ilaç veriliyorsa, ilaç öncesi ve sonrası 20 mL ılık su verilmeli
• Her 6-8 saatte bir “gasrik rezidü” bakılmalı (beslendikten 15-20 dakika sonra)
• 3 yöntemle beslenme ürünü hastaya verilir.
• Bolus: Belirlenen miktar belirli zaman içinde hastaya
enjektörle verilir. Dakikada 30 ml’yi geçmemelidir. Bu
yöntem genellikle hasta huzursuz olduğu veya devamlı olarak beslenme pompasına bağlı kalmak istemediğinde kullanılır.
• Aralıklı: Beslenme ürünü 24 saatte dinlenme- beslenme periyodları ile verilir. 3 saat beslenme 2 saat dinlenme şeklinde yapılır. Bu yöntemde enjektör ya da
beslenme torbası kullanılabilir.
• Devamlı: Beslenme ürünü ara verilmeden pompa ile
20 saate varan sürelerle verilir. Aspirasyon riski olan
hastalarda tercih edilir.
TABLO 1.
ESPEN ENTERAL NÜTRİSYON KILAVUZU: GERİATRİ
			
ENDİKASYONLAR/ ÖNERİLER
“MN” veya “MNR olanlarda” enerji, protein ve mikrobesin
alımını artırmak, nütrsiyonel durumun iyileşmesini veya idamesini sağlamak ve sürviyi iyileştirmek için ONS’leri kullan
(A)
“Kırılgan yaşlıda” nütrsiyonel durumun iyileşmesini veya
idamesini sağlamak için ONS kullan (A)
“Kırılgan yaşlılar”, genel durumları stabil olduğu sürece
(hastalıklarının terminal fazında değillerse) TB’den faydalanabilirler (B)
“Ciddi nörolojik disfaji”si olan geriatrik hastalarda, enerji
ve besin teminini emniyete almak ve böylelikle nütrisyonel
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durumun iyileşmesini veya idamesini sağlamak için EN kullan (B)
Geriatrik hastalarda “kalça fraktürü” ve “ortopedik cerrahi”
“sonrası”, komplikasyonları azaltmak için, ONS kullan (A)
“Depresyon”da ciddi anoreksi ve motivasyon kaybı fazının üstesinden gelmek için EN kullan (C)
“Demans”lı hastalarda ONS veya TB nütrisyonel durumun
iyileşmesini sağlayabilir (?)
“Erken evre” ve “Orta evre” “demans”ta, yeterli enerji ve
besin teminini emniyete almak ve malnütrisyonu engellemek için, ONS’leri, ve bazen de TB’yi düşün (C)
“Terminal demans”ta TB tavsiye edilmemektedir (C)
Disfajili hastalarda TB ile aspirasyon pnömonisinin engellenebildiği kanıtlanmamıştır (?)
ONS, özellikle yüksek protein içerenler, “bası yarası gelişim riskini” azaltabilir (A)
Pozitif klinik deneyime dayanarak, “bası yaralarının iyileşmesini” artırmak için
EN tavsiye edilmektedir (C)
UYGULAMA/ÖNERİLER
“Nütrisyonel risk” varlığında (örn. yetersiz besin alımı, 3
ayda >%5 veya 6 ayda >%10 istemsiz kilo kaybı, BKİ<20kg/
m2) ONS ve/veya TB’yi erken başla (B)
“Ciddi nörolojik disfaji”li geriatrik hastalarda EN mümkün
olan en kısa zamanda başlanmalıdır (C)
“Nörolojik disfaji”si olan geriatrik hastalarda EN’ye ek olarak, güvenilir ve yeterli oral alım mümkün olana kadar, yoğun
yutma terapisi uygula (C)
EN’yi PEG takılmasından 3 saat sonra başla (A)
UYGULAMA YOLU/ÖNERİLER
“Nörolojik disfaji”si olan geriatrik hastalarda uzun süreli
nütrisyonel destek için PEG’i nazogastrik tüpe tercih et. Çünkü PEG ile nütrsiyonel durum daha iyi olur ve daha az tedavi
başarısızlığı olur
Eğer EN’nin 4 haftadan daha uzun sürmesi bekleniyorsa,
PEG kullan (A)
FORMÜL TİPİ/ÖNERİLER
TB ile beslenen yaşlı olgularda diyet lifi barsak hareketlerinin normalizasyonuna katkıda bulunabilir (A)
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Hospitalize Hastada Malnutrisyon-Hastane Örnekleriyle
Uzm. Dr. Fatih Tufan
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı
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alnütrisyon yaşlılarda sıklıkla karşılaşılan önemli bir sağlık sorunudur ve birçok yaşlı günlük
enerji ihtiyacını karşılayacak düzeyde beslenmemektedir. Hastanede yatmakta olan yaşlılarda ise malnütrisyon riski daha fazladır. Yaşlılıkta herhangi sebeple kilo
kaybının başlangıcını takip eden 1-2,5 yıl içinde, mortalite
oranı %9-38 artmaktadır. Malnütrisyon ayrıca hastanede yatış süresinde uzama, sarkopeni ve infeksiyonlara eğilimde
artış gibi birçok sorun ile ilişkilidir. Kliniğimiz Genel Dahiliye
ve Geriatri bilim dalı servislerinde 2008 yılında takip edilen
hastalarda yapılan araştırmada hastaneye yatış sırasında
malnütrisyon riski %57, yaşlılarda %64 bulunmuştur. Malnüt-

risyon riski olanlarda hastane yatış süresinin 2 kat, hastane
infeksiyonu görülme sıklığının ise 7 kat fazla olduğu belirlenmiştir. Çalışmamız 2010 yılında tekrarlandığında hastaneye
yatış sırasında tüm hastalarda malnütrisyon riski %69,2, 65
yaş üzerindeki hastalarda ise %83,1 bulunmuştur. Malnütrisyon riski olan olguların %53,9’una enteral ve/veya parenteral nütrisyon başlanmış ve olguların %50,3’ünde nütrisyon
destek tedavisi ile kilo alımı sağlanabilmiştir. Sonuç olarak
malnütrisyon birçok ciddi sağlık sorunu ve maliyette artış ile
ilişkili bir durumdur. Özellikle hastanede yatmakta olan hastaların malnütrisyon açısından taranması ve tedavi edilmesi
mortalite ve morbiditede azalma sağlayabilir.

2 5 - 2 9 M a y ı s 2 0 1 1 , C o r n e l ia Diamond Hotel, Belek / Antalya

59

Hospitalize Hastada Malnutrisyon-Hastane Örnekleriyle
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alnütrisyon; makrobesinlerin çok az alınması
(protein-enerji malnütrisyonu, vitamin ve mineral eksiklikleri), makrobesinlerin çok fazla
alınması (obezite) veya alkol gibi uygunsuz maddelerin aşırı
miktarda alınması sonucu ortaya çıkan değişik klinik durumları kapsamaktadır.
Malnütrisyon; kendi evinde yaşayan, bakımevlerindeki veya hastane ortamındaki yaşlılar için önemli, yaygın ve
sıklıkla teşhis edilmesi geciken bir sağlık sorundur. Herhangi
bir nedene bağlı malnütrisyon sıklığı yataklı bir tedavi kurumundaki geriatrik hastalar arasında %1-83; kendi evlerinde
yaşayan “sağlam” yaşlılar arasında ise %2-32 arasında değişmektedir. Özellikle protein-enerji malnütrisyonunun (PEM)
prevelansı yaşlılarda yüksektir ve yaşlı bireyin bakımında
önemlidir. PEM’in iki türü vardır. Bunlar; enerji ve proteinin
yetersiz tüketildiği “marasmus” ve proteinin yetersiz tüketildiği “kwashiorkor”dur. Yaşlı grupta genellikle mix tip malnütrisyon görülmektedir. Yaşlılarda malnütrisyon görülme oranı
incelenen popülasyon ve tanımlama kriterlerine göre değişiklik göstermektedir. Değişik kaynaklarda toplumda yaşayan eve bağımlı yaşlılarda bu oran %15, hastane ortamındaki
yaşlılarda % 23-62, bakımevi yaşlılarında ise %85’in üzerinde
bulunmuştur.
Hacettepe üniversitesi geriatri bölümünde yapılan bir çalışmada geriatri polikliniğine ayaktan başvuran 2327 hastanın değerlendirilmesinde MNA skorları ≤ 11 gelen yani malnütrisyonu ve/veya riski olan hasta sayısı 651 (%28) olarak
saptanmıştır.
Yaşlı bireylerde kilo kaybı ve malnütrisyonun hastanede
kalış süresinde uzama, hastaneye tekrar başvuru, enfeksiyonlar, kötü yara iyileşmesi, yürüyüş bozuklukları ile düşme
ve kırıklar gibi diğer kötü sonuçlarla da ilişkili olduğu saptanmıştır. Herrmann ve arkadaşları (24), hastanede yatan yaşlı
hastalarda düşük albümin seviyelerinin daha uzun hastanede kalış süresi ve 1 yıl içinde hastaneye tekrar yatış riskinde
artış ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Diğer bir çalışmada,
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başvurudaki akut hastalığın ciddiyeti, komorbidite ve fonksiyonel duruma göre kontrol edildikten sonra ciddi biçimde
malnütrisyonlu yaşlı hastalar taburculuktan 3 ay sonra günlük yaşam aktivitelerinde iyi beslenmiş hastalara göre daha
bağımlı olmaya ve taburculuktan sonraki 1 yılı bakım evlerinde geçirmeye eğilimli olduğu saptanmıştır. VKİ ve düzeltilmiş
kas alanına göre ciddi malnütrisyonlu olarak değerlendirilen
hastanede yatan yaşlı hastalarda sepsis epizotları anlamlı
olarak daha sık bulunmuştur. Hastanede yatan 185 yaşlı hastada, yaş, hastanede kalış süresi ve üriner kateter varlığı gibi
düşük enerji alımı da nazokomiyal enfeksiyonlar için bağımsız bir risk faktörü olarak bulunmuştur.
ESPEN kılavuzuna göre ideal tarama yöntemi yüksek
prediktif değere sahip olmalı, eksiksiz uygun bilgi sağlamalı,
gözlemciler arasında farklılığa yol açmamalı ve uygulaması
pratik olmalıdır. Ek olarak tarama sonucunda bir müdahale
planı yapılmalıdır. 65 yaş üstü herkese yılda bir kez rutin tarama yapılmalıdır. Klinikte sıklıkla kullanılan tarama testleri;
“Subjektif Global Değerlendirme (SGA)” “Nütrisyonel Risk Taraması (NRS)” ve “Mini Nutrisyonel Değerlendirme (MNA)” dir.
Bireylerin beslenme durumunu saptanmasında “Subjectif Global Değerlendirme” kolay ve pratik yöntemlerden
biridir. Bu değerlendirme; Detsky ve arkadaşları tarafından
fonksiyonel kapasite ve malnütrisyonda gözlenen fizyolojik
belirtiler veya malnütrisyonun içerdiği durumları değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Hastanın hikayesi (ağırlık
kaybı, besin alımında değişme, gastrointestinal semptomlar
ve fonksiyonel durum), fiziksel testler (kas kütlesi, subkutan
yağ, sakral ve ayak ödemi, asit) gibi değerlendirme kriterlerini içermektedir. SGA laboratuar verilerini içermez. Bu bilgilerin teste eklenmesinin testin malnütrisyonu saptamadaki
performansını etkilemeyeceği düşünülmektedir. Ağırlık indeksinin, subjektif değerlendirmeyi etkileyen esas faktör
olduğu bildirilmiştir. Bu tarama testinin özelliği yaşlı popülasyonda kullanılabilmesidir. Uzun dönem bakımda, beslenme düzeyindeki değişiklikler ile ilişkili komplikasyonlar için
(majör enfeksiyonlar, bası yaraları ve mortalite) yüksek risk
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taşıyan yaşlıların tanımlanmasında yararlı bir değerlendirme
aracı olduğu saptanmıştır.
Yaşlıda beslenme düzeyini etkileyen birçok faktör vardır.
( Fiziksel, sosyal, kültürel ve çevresel faktörler, vs). Yaşlıda
yetersiz beslenmeye neden olan faktörlerin bilinmesi, malnütrisyon için koruyucu önlemler alınmasına ve tedavi için
uygun bir plan yapılmasına olanak sağlayacaktır. Malnütrisyonun nedenlerinden birincisi, yetersiz besin alınımıdır. İkincisi ise ateş, enfeksiyon veya katabolik hastalıklar nedeniyle
besin gereksinmesinin artmasıdır. Birçok non-endokrin neden olmakla birlikte sosyal izolasyon, depresyon ve demans
besin alımındaki azalmanın güçlü nedenlerindendir.
Sosyal izolasyon, besinlerin tüketiminde azalmaya neden
olur. Yalnızlık ve gelişen depresyon nedeniyle birçok besin
alımı yetersizlikleri oluşabilmektedir. Ekonomik güçsüzlükler,
alışveriş yapamama, yiyecek hazırlayamama gibi sorunlar da
yetersiz besin tüketimi ile ilişkilidir. Yaşlanmaya bağlı olarak
gelişen fiziksel ve fizyolojik değişiklikler nedeniyle yaşlılar,
daha çok malnütrisyon riski taşımaktadırlar. Beslenme durumunu etkileyen yaygın fizyolojik sorunlar; duyu kayıpları,
ağız-diş sağlığının yetersiz olması, iştahsızlık, beslenebilmek
için bağımlılıktır. Orta yaşlardan sonra ilerleyen bir şekilde
tat alma duyusunda dildeki papillalarda atrofiye bağlı olarak azalma olmaktadır. Kısmen tatlı ve tuzlu tatların algılanmasında kayıplar gelişir. Buna bağlı olarak şekerli ve tuzlu
besinlerin tüketim eğilimi artar. Benzer şekilde koku alma
yeteneğindeki azalır ve iştahı uyarıcı özelliği azalmış olur.
Alzheimer ve Parkinson hastalığı olan yaşlılarda koku alma
duyusundaki disfonksiyon daha belirgindir. Ayrıca ilaçlar,
cerrahi müdahaleler ve çevresel etmenler tat ve koku almadaki kayıplara katkıda bulunmaktadır. Tat alma duyusundaki değişme yaşam boyu sigara içme, ağız bakımının yeterli
olmayışı ve hastalıklardan etkilenmektedir. Görme kaybı da
öğünden hoşlanma durumunu ve besin tüketimini azaltır.
Bu duyusal değişikliklerin yanı sıra, yaşlanma ile birlikte ince
bağırsaklardan karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve minerallerin emiliminde azalma olmaktadır. Diş kaybı, takma diş
kullanma, tükrük salınımındaki azalma nedeniyle çiğneme
ve yutma güçlüğü besin alınımını olumsuz etkilemektedir.
Dişsiz yaşlılardaki psikolojik durum, beslenme ve besin seçimine olan ilginin azalması sonucunda, malnütrisyon riskinde artışa neden olduğu bildirilmiştir. Malnütrisyon için
en önemli belirleyiciler iştah kaybı ve anoreksidir. Besin alımındaki azalmada; sosyal ve fiziksel faktörler etkili olmakla
birlikte etkili olmaktadır. Yaşlanma ile birlikte besin alımında
fizyolojik bir azalma oluşur.

Yaşlılarda psikiyatrik açıdan iyi olma durumu ile beslenme düzeyi arasında yakın bir ilişki vardır. Depresyon, yaşlılarda düzeltilmesi mümkün olan, kilo kaybının en yaygın nedenlerinden biridir ve tek başına anoreksi gelişmesine neden
olabilmektedir. Son veriler depresyonlu bireylerde; TNF- alfa
ve diğer sitokinlerin, güçlü bir anorektik olan kortikotropin
releasing faktör sentezini arttırarak anoreksiyi arttırdığını
göstermektedir. Depresyonu olan yaşlılarda depresyonlu
gençlere göre daha kolay kilo kaybı olmaktadır. Parkinson
hastalığındaki devamlı titremeler ve metabolik hızdaki belirgin artış, kilo kaybına neden olur. Titreme ve diğer fiziksel
problemler yemek yemeyi güçleştirir.
Alzheimer hastalarında kilo kaybında; mesial temporal
korteksteki atrofi, bazı biyolojik bozukluklar (nöropeptid Y,
norepinefrin gibi oreksijenik faktör konsantrasyonunda azalma) ve yüksek enerji harcaması (dinlenme metabolik hızındaki artış normal bireylerden %14 daha fazladır) gibi çoklu
değişkenlerin rol oynadığı düşülmektedir.
Yaş ilerledikçe kronik hastalıkların oluşması sonucu besin
alımını azaltmaktadır. Kalp, karaciğer ve böbrek yetmezliği,
kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), kronik pankreatit,
kronik intestinal iskemi, iltihabi barsak hastalığı, neoplazm
gibi hastalıklar yaşlıda kilo kaybı ve malnütrisyon oluşumuna
neden olan yaygın durumlardır. Ayrıca hipertroidizm, Addison hastalığı, hiperkalemi ve kronik enfeksiyonların (tüberküloz, tekrarlayan ishaller vb) da etkisi vardır. Böbrek yetmezliği
gibi hastalıklar anorektik ve katabolik sitokinleri aktive ederek, malnütrisyona neden olur. Romatoid artrit gibi deformasyona neden olan hastalıklar, yaşlının tek başına beslenme yeteneğini bozar, ayrıca hareketlilikteki azalma nedeniyle
alış-veriş ve besin hazırlama durumları engellenmiş olur. Solunum sistemi hastalıklarında nefes almak için daha fazla
efor sarf edildiğinden enerji gereksinmesi artar, gastrointestinal sistem hastalıklarda ise besinlerin emilimindeki azalma
nedeniyle kilo kaybı gözlenebilmektedir. Malabsorpsiyon
sendromları; barsak hastalıkları ve pankreas yetmezliğinden
kaynaklanabilmektedir. Bazı yaşlılarda H. pylori enfeksiyonları şiddetli anoreksi ve ağırlık kaybı ile ilişkili bulunmuştur. Yaşlı bireylerin sahip oldukları kronik hastalıklar nedeniyle birden çok ilaç kullanması besin emilimi ve vücutta kullanımını
olumsuz yönde etkileyebilmekte ve malnütrisyonun oluşum
hızını artabilmektedir. Bazı ilaçların kullanılması, anoreksiye
neden olarak (digoksin, fluoksetin, guinidin, hidralazin vb.),
mide bulantısı oluşturarak (antibiyotikler, teofilin, aspirin
vb.), enerji metabolizmasını arttırarak (L-tiroksin, teofilin vb.)
veya malarbsorbsiyona neden olarak (sorbitol, kolestiramin
vb.) ağırlık kaybı oluşturmaktadır (5,49).
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Yaşlıların kronik hastalıkları (diyabet, kalp-damar hastalıkları, böbrek yetmezliği vb.) nedeniyle uyguladıkları diyetler (şekersiz, az tuzlu, düşük kolesterollü vb.) de besin
tüketimini olumsuz etkileyebilmektedir. Uygulanan kısıtlı
diyetlerin enerji içeriği genellikle çok düşüktür, besinler iştah
açıcı değildir (kıvamsız, lezzetsiz ve tatsızdır). Sonuçta çok kısıtlı diyetler, besin tüketiminin reddedilmesi veya azalmasına

62

neden olmaktadır. Bakımevlerinde ve hastanelerde uygulanan özellikle sodyum kısıtlı diyetlerin hastalığın tedavisine
katkıda bulunmak yerine malnütrisyon için zemin hazırladığı
bildirilmiştir. Uzun dönem bakım gören yaşlılarda, çok kısıtlı
olmayan diyetlerin uygulanması, beslenmenin daha iyi gerçekleşmesini sağlayacaktır.
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Diyabetik Hastada Beslenme Destek Tedavisi
Dr. Murat Varlı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Geriatri Bilim Dalı

T

üm dünyada olduğu gibi ülkemizde de diabet prevalansı giderek artış göstermektedir. Ülkemizde
1998’de tamamlanıp 2002’de yayımlanan Türkiye
diabet prevalans (TURDEP) çalışmasında diabet prevalansı
%7.2 iken, 2010’da tamamlanan TURDEP II sonuçlarına göre
12 yıl içinde bu oran %90’lık bir artışla %13.7’lere ulaşmıştır.
Yine bu sonuçlara göre erişkin nüfusta yaş ortalaması 4 yaş
artmıştır. Bu sonuçlarda göstermektedir ki gelişmiş ülkelerde
olduğu gibi ülkemizde de ortalama ömür giderek artmakta
ve yaşlanan nüfusa paralel olarak, yaşlanma ile birlikte ortaya
çıkan problemlerde artışlar görülmektedir.
Malnütrisyon yaşlılıkta sık görülen geriatrik sendromlardan birisidir. Önemli mortalite ve morbidite artışına yol açmaktadır. Ülkemizden Ülger ve ark. yaptığı çalışmada ayaktan polikliniğe başvuran hastalarda malnütrisyon riski %28,
diabet hastalarında ise %27.6 olarak bulunmuştur. Malnütrisyon oranları hastanede yatanlarda, huzurevi veya bakımevi
gibi kurumlarda kalanlarda %60’lara kadar çıkmaktadır.
Diabeti olan yaşlılar eşlik eden sık infeksiyonlar, diabetik
nefropati, sıkı diyet rejimleri, polifarmasi ve ilaç etkileşimleri
nedeniyle daha fazla malnütrisyon riskine sahiptirler. Malnütrisyon ve beslenme destek tedavileri üzerinde son yıllarda hekimler ve yardımcı sağlık çalışanları arasında farkındalılık artmakta ve beslenme üzerinde daha fazla durulmaktadır.
Yaşlılarda nütrisyon yetersizliği riski, azalmış vücut kitlesi,
besin ve sıvı alımını tehlikeye sokan diğer birçok faktöre bağlı olarak artmıştır. Yaşlılarda gençlere göre beslenme yetersizliğinin olumsuz etkileri daha belirgin olduğundan ve özellikle vücut hücre kitlesinin korunması ve restorasyonu daha
zor olduğundan önleyici beslenme desteği erken dönemde
düşünülmelidir.
Beslenme desteği planlanırken hastanın bireysel özelikleri, eşlik eden hastalıkları, fiziksel, ruhsal ve sosyal durumu göz
önüne alınmalıdır. Öncelikle hastanın nütrisyonel durumu
değerlendirilmeli, riskler tespit edilmelidir. Daha sonra has-

tanın aktivitesi de göz önüne alınarak günde en az 1 gr/kg
protein ve 30 kcal/kg/gün enerji ihtiyacı dikkate alınmalıdır.
Beslenme desteği sağlanması;
1. Yeterli miktarlarda enerji, protein ve mikrobesinlerin
sağlanması.
2. Nütrisyonel durumun devamlılığı veya iyileştirilmesi.
3. Fonksiyonel aktivite ve kapasitenin devamlılığı ve iyileştirilmesi.
4. Yaşam kalitesinin devamlılığı veya iyileştirilmesi.
5. Mortalite ve morbiditenin azaltılması, komplikasyonların önlenmesi için mutlak bir gerekliliktir.
Ancak yaşlıda öncelikli hedef, yaşamı uzatmaktan ziyade yaşam kalitesinin ve fonksiyonel kapasitenin artırrılması
olmalıdır. Bu nedenle beslenme tedavisi erken başlanmalı
ve istenilen hedeflere ulaşıncaya kadar sürdürülmelidir. Yaşlılarda nütrisyon azlığının temel işaretleri; istenmeyen kilo
kaybı [ 3 ay içinde > %5 veya 6 ay içinde > %10], Vücut kitle
indeksinin(VKİ)’ nin 20 kg/m2’nin altına düşmesidir. Oral alımda azalma ve iştah azalması ile birlikte fiziksel ve/veya ruhsal
stresler nütrisyon yetersizliği riskini gösteren işaretlerdir.
Ancak obezite ve metabolik sendromu olan diabetiklerde
malnütrisyon gizlenebilir. Bu hastalarda artmış yağ kitlesine
karşın, yağsız vücut kitlesi yani kas kitlesi azalmıştır (Sarkopenik obezite). Artmış inflamatuvar adipokinlerin etiyolojide
rol oynadığı düşünülmektedir.
Malnütrisyon tüm hastalık gruplarında olduğu gibi diabetik
yaşlılarda da mortaliteyi artırmaktadır. 422 hastalık 6 yıl takipli
diabetik yaşlılarda yapılan bir çalışmada albümin düzeylerinin
3.5 mg/dl altında olması artmış mortalite riski ile ilişkili bulunmuştur. Diabetik yaşlılarda kan şekeri düzeylerinde belirgin ve
kontrolsüz artışlar, artmış protein katabolizması, azalmış insülin
düzeyleri, insülin duyarlılığındaki bozulmalar ve artmış sitokin
seviyeleri nedeniyle malnütrisyon gelişimini kolaylaştırıcı faktörlerdendir. Malnütrisyon riski arttıkça bu hastaların gerek enteral, gerekse parenteral nütrisyon gereksinimi artış gösterir.

2 5 - 2 9 M a y ı s 2 0 1 1 , C o r n e l ia Diamond Hotel, Belek / Antalya

63

M. Varlı
Genellikle beslenme desteği uygulanırken doğal ve fizyolojik yolun kullanılması esas olduğu için öncelikle oralenteral beslenme tercih edilir. Enteral beslenme destek tedavisi için genellikle standard ürünler tercih edilmektedir.(oral
veya tüple beslenme) Bu ürünler yüksek karbonhidrat, düşük
lipid ve lif içerirler. Bu ürünler mideden hızla barsağa geçerler ve buradan da hızla emilerek kana karışırlar. Bu nedenle glisemik kontrolü güçleştirebilirler. Bu durum beslenme
endüstrisini de harekete geçirmiş ve yeni, diabete spesifik
ürünlerin geliştirilmesini sağlamıştır. Bu ürünler daha iyi glisemik kontrol sağlamak üzere formüle edilmişlerdir. Fruktoz,
MUFA denilen çoklu doymamış yağ asitleri, soya proteini,
antioksidanlar ve lif içerirler. Diabete spesifik ürünler, glisemik kontrolü mide boşalmasını ve intestinal absorbsiyonu
geciktirerek, böylece daha düşük bir glisemik cevap oluşturarak sağlarlar. Ayrıca içerdikleri MUFA nedeniyle lipid profili
üzerine de olumlu etkiler yaparlar. Bu ürünleri kullanan diabetik hastalarda kardiovasküler komplikasyonlarda azalma
görülmekle birlikte mortalite ve morbiditeye belirgin etkileri
yoktur. Ancak daha iyi glukoz kontrolü, daha az insülin kullanımı, kan şekerlerinde daha az dalgalanma ve hipoglisemi
ataklarının azalması nedeniyle yaşam kalitesinde iyileşmeye
yol açarlar.
Bu ürünlerin standard ürünlere göre bazı avantajları olmakla beraber yapılan çalışmaların kısa süreli olmaları, metodolojilerinin farklı olması nedeniyle beslenme kılavuzlarının
hemen hepsi diabet hastalarında diabete spesifik ürünlerin
kullanılmasının mutlak bir zorunluluk olmadığını belirtmektedirler. Başka bir deyişle diabeti olan bir kişide beslenme
desteği başlanacaksa standard ürünler de rahatlıkla kullanılabilirler. Bu nedenle beslenme destek tedavileri bireyselleştirilmelidir. Hastanın bireysel ihtiyaçları yanında tercihleri de
göz önüne alınmalıdır. Ucuz ürün kötü olmadığı gibi, pahalı
ürünlerde her zaman en iyi değildir. Her vakada mevcut klinik durum, eşlik eden hastalıklar veya gelişebilecek komplikasyonlar göz önüne alınarak ürün seçimi yapılmalıdır.
Özetle; yaşlı diabetiklerde özellikle renal fonksiyon bozukluğu olan ve nörolojik komplikasyonlar gelişmiş kişilerde
malnütrisyon sıklığı artmıştır. Kılavuzlarda diabet ile ilişkili
özel öneriler olmamakla birlikte artmış insülin ihtiyacı olan,
glukoz düzeyleri yüksek, labil seyreden, sık hipoglisemileri
KAYNAKLAR
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Study of Diabetes and Risk Characteristics in Turkey.
(TURDEP) Diabetes Care 25: 2002,1551–1556.
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olan hastalarda metabolik kontrolün sağlanması önemlidir.
Bu tip hastalarda diabet spesifik ürünlerin kullanımı daha iyi
glukoz ve metabolik kontrol sağlanmasına katkıda bulunabilir. Bu vakalar dışında glukoz ve diğer metabolik parametreleri daha stabil seyreden hastalarda standard enteral formüller
tercih edilebilir. Ancak herhangi bir kontrendikasyon yoksa
yaşlıda lifli standard ürünlerin seçilmesi önemlidir. Bunlar
konstipasyonu önleyeceği gibi glisemik profile de olumlu
etkiler yaparlar.
Diabetik hastalığa ek olarak eşlik eden diğer hastalılar
da, enteral ürünlerin seçiminde önemlidir. Örneğin renal
yetmezliği olanlarda solüt yükü düşük ürünler seçilebileceği
gibi, kalp yetmezliği olup sıvı kısıtlaması yapılanlarda daha
az miktarla( düşük sıvı içerikli) daha fazla enerji veren ürünler
kullanılabilir. Bu durumlarda kan şekeri kontrolü güçleşebilir,
ancak uygun dozlarda kullanılacak insülin bu olumsuz tabloyu önleyebilir. Enteral ürünlerle birlikte bazı durumlarda
parenteral nütrisyon desteği de gerekebilir. Bu durumlarda
diabet kontrolü sık kan şekeri kontrolü yapılarak ve insülin
infüzyonu ile sağlanabilir. Başlangıçta insülin infüzyonları
parenteral nütrisyon solüsyonlarına katılmadan ayrı olarak
yapılmalıdır. Ancak stabil bir kan şekeri sağlayan insülin dozları tespit edildikten sonra, genelde 24 saatde gerekli insülin
dozu kadar toplam insülin parenteral nütrisyon solüsyonuna katılabilir. Parenteral sıvılar glukoz da içerdiğinden ayrıca
glukozlu sıvı verilmesi gereksizdir.
Sonuç olarak;
• Her diyabetik yaşlı hasta, malnütrisyon açısından değerlendirilmelidir.
• Glisemik hedefler ve beslenme destek tedavileri bireyselleştirilmelidir. Beslenme destek tedavilerinde
oral-enteral yol öncelikle tercih edilmelidir.
• Bireyin yaşam tarzı ve tercihleri mutlaka göz önüne
alınmalıdır.
Beslenme desteği ve kan şekeri regülasyonu tedavi protokolleri ( insülin vs) belirlenirken, kan şekeri düzeyleri ile birlikte yaşlının yaşam kalitesi, fonksiyonel ve sosyal durumu,
eşlik eden hastalıkları, beklenen yaşam süresi dikkate alınmalıdır.
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ment of malnutrition risk and related factors in a large
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T

üm dünyada ve ülkemizde tıp alanındaki gelişmelerle birlikte, koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik
politika ve uygulamaların en önemli sonucu, yaşlı
nüfusun artması olmuştur.
Yaşlılık dönemi birden fazla kronik hastalık ve buna bağlı
kompleks sağlık tablosu, birçok organ sisteminde fonksiyonel cevapta değişiklik, akut hastalıkların daha ciddi seyrettiği ve iyileşme periyodunun uzun olduğu, bağımsız yaşama
yeteneğinin fonksiyonel bozukluklar nedeni ile sınırlandığı,
hastalık, fiziksel, ruhsal ve sosyo-ekonomik streslere verilen
cevapta yetersizlik ve ekonomik-sosyal destek istikrarsızlık
gibi özellikler ile seyretmektedir.
Yaşlılık döneminde sağlık bakım gereksinimleri değişmekte ve artmakta yaşlı birey ile çalışan sağlık personelinin
uzmanlaşmış ve alanda yeterli bilgi ve donanıma sahip olması gerekmektedir.
Yaşlı bireyin değerlendirilmesi çok yönlü multidisipliner
bir yaklaşım gerektirir ve tıbbi, psikososyal ve fonksiyonel
yeterlilik ve sınırlılıklarını içeren verilerin toplanmasını içerir.
Geriatrik değerlendirme standart değerlendirmeden üç
yönüyle farklılık gösterir. Geriatrik değerlendirme yaşlı bireylerin kompleks problemlerine odaklanmıştır, yaşam kalitesi
ve fonksiyonellik üzerine vurgu yapar, interdisipliner ekip
üyelerinin varlığı nedeniyle standart değerlendirmeye göre
daha avantajlıdır. Standart değerlendirme toplumun çoğunda iyi sonuçlar verirken yaşlı bireylerin sıklıkla yaşadığı bilişsel
bozukluk, immobilite, dengesizlik, inkontinans ve iatrojenik
hastalıklardan oluşan sorunların kaçmasına neden olabilir.
Çok yönlü geriatrik değerlendirme tüm sorunların değerlendirilmesini ve yakalanmasını sağlar ve uygun bakım, tedavi
ve rehabilitasyon hizmetinin sunulmasını olanaklı kılar.

Geriatri ekibinin kapsamlı değerlendirme başlığı altında
aşağıda yer alan alanlarına ilişkin veri toplaması gereklidir.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varolan semptomlar, hastalıklar ve fonksiyonelliğe etkileri
Kullanılan ilaçlar, etkileri
Soygeçmiş özellikleri
Yakın zamanda oluşan yaşam değişimleri
Kişisel ve sosyal fonksiyonellik düzeyi
Yaşam ortamı ve fonksiyonelliğine uygunluğu
Aile yapısı ve ilişkileri
Bakım verenlere ilişkin değerlendirme
Bilişsel fonksiyon değerlendirmesi
Mobilite ve denge değerlendirmesi
Rehabilitasyon durumu ve prognozu
Duygusal durumu, madde kullanımı
Beslenme durumu ve gereksinimi
Hastalık risk faktörleri, izleme durumu, sağlığı geliştirme aktiviteleri
Gereksinim duyulan ve alınan sağlık ve sosyal hizmetler

Kapsamlı geriatrik değerlendirmenin rutin olarak akut
hastalık nedeniyle hastanede yatış sonrası, huzurevine yatışında ya da yaşam ortamının değişiminde, fiziksel, sosyal,
psikolojik fonksiyonda değişiminde, rutin vizitlerde ve tedavi/müdahale sonrası hasta ve ailenin fikir sahibi olması amacıyla yapılabilir.
Tüm yaşlı bireylerin her zaman interdisipliner ekip üyelerinin tamamına bir arada ulaşabilmesi mümkün olmayabilir. Bu nedenle dikkatli bir birinci basamak değerlendirme
ve bütüncül değerlendirme açısından hemşireler kritik role
sahiptir.
Kapsamlı geriatrik değerlendirme sonuçlarını inceleyen
araştırmalarda kapsamlı değerlendirmenin hastane başvurusunu azalttığı, mortalite oranlarını azalttığı, mental durumda
iyileşme sağladığı, ilaç kullanımını azalttığı, fonksiyonel yetenekte iyileşme ve tekrarlı başvuruda azalma sağladığı ortaya
konmuştur.
Geriatri hemşiresi geriatrik değerlendirme sürecinde uygun veri toplamak için özel araçlar ve farklı bir bakış açısına
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İ. Akyar
sahip olmalıdır. Kapsamlı geriatrik değerlendirmenin üç ana
ilkesi vardır.
1. Yaşlı bireyin sağlık ve fonksiyonel durumunu fiziksel,
psikolojik ve sosyo-ekonomik faktörler kompleks şekilde etkilemektedir.
2. Kapsamlı değerlendirme yaşlı bireyin sağlık durumunun tüm alanlarda değerlendirmesini içermektedir.
3. Fonksiyonel yetenek değerlendirmenin odağı olmalıdır. Sağlık durum değerlendirmesi, tıbbi tanı, hemşirelik tanısı, laboratuar bulguları gibi sonuçlar sağlığı,
genel iyilik halini ve sosyal hizmet ihtiyacını belirlemede kullanılmalıdır.
Geriatri hemşiresinin yaşlı birey değerlendirmesi yapmadan önce yaşlı birey ve ailesinin rahat bir ortamda olmasını
sağlamak amacıyla çevre değerlendirmesi yapması ve bazı
değişiklikleri gerçekleştirmesi gerekebilir. Ortamın yeterli aydınlatılması, gürültünün azaltılması, oturma alanının rahat
olması, muayene masasının ayarlanabilir özellikte olması, lavabonun yakında olması, içme suyunun ortamda hazır olması
gibi çevresel değişimler ile asta ve yakını daha rahat hissedebilir ve iletişim kolaylaşabilir. Geriatri hemşiresinin aşağıda yer
alan başlıklarda değerlendirme yapması beklenmektedir.
Sağlık Öyküsü
Öykü; akut ve kronik sağlık problemleri, tedaviler, kullanılan ilaçlar, hastalıktan korunma ve sağlığı geliştirme uygulamaları, kanser taramaları, fonksiyonel durum, sosyal destek
(aile, bakım veren, yaşam alanının güvenliği), ekonomik durum, araba kullanma durumu ve güvenliği, bilişsel durum,
tat-koku-duyma-görme, düşme, kırık, mesane ve barsak
fonksiyonu gibi geriatrik semptomların değerlendirilmesini
içermelidir.
Yaşlı birey ile veri toplama aşamasında geriatri hemşiresi;
• Duyma ve görmede azalma, konuşmada yavaşlama
nedeniyle iletişim problemleri,
• Şikayet etmeme, kuruma yatırılma korkusu, ciddi hastalığa sahip olma korkusu nedeniyle belirtileri saklama,
• Bilişsel bozukluk, ilaç-alkol kullanımı, hastalığın atipik
prezentasyonu nedeniyle belirsiz/hastalığa özel olmayan şikayetler,
• Maskelenmiş depresyon, multipl kronik hastalık, sosyal izolasyon nedeniyle birden fazla şikayet,
• Zaman kısıtlılığı gibi sorunlar yaşayabilmektedir.
Sosyal Öykü
Sosyal yaşam ve destek öyküsü sağlık öyküsünü tamamlayıcı niteliktedir. Pek çok yaşlı birey aile üyeleri tarafından
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sosyal destek almakta ve fonksiyonel yetersizlikleri kompanse edilmektedir. Sosyal öykü kapsamında; eski işi ve emeklilik
durumu, aile öyküsü ve ilişkileri, evlilik durumu ve ilişki niteliği, yaşam alanları, geçerli anlaşmalar, ailenin ve bakım vereni
beklentileri, sağlık-sosyal güvencesi, ekonomik durumu, sosyal aktivite ve hobileri, ulaşım olanakları ve araçları, toplum
entegrasyonu ve desteği, dini inançları sorgulanmalıdır.
Psikolojik Öykü
Kapsamlı değerlendirmenin diğer başlığı ise fizyolojik
ve kognitif fonksiyon değerlendirmesidir. Geriatri hemşiresi
yaşlı birey ve yakını ile kuracağı ile terapötik, güvenli ve destekleyici iletişim ile yaşlı bireyin dile getirmeye çekineceği
düşük benlik saygısı, depresyon, korku, anksiyete gibi duygularını ifade etme fırsatı vermelidir. Psikolojik değerlendirme kapsamında; geçmiş mental hastalık öyküsü, psikolojik
problem nedeniyle alınan tedaviler ve hastane yatış öyküsü, geçmiş ve şimdiki stresler ve baş etme yöntemleri, alkol
ve ilaç kullanımı, anksiyete, uykusuzluk ve depresyon gibi
nedenlerle kullanılan ilaçlar, hafıza, yargılama ve düşünce
sürecinde yaşanan değişim ve sorunlar, kişilik, değişim, alışkanlıklar ve yaşam doyumu ile ilgili değişiklikler, benlik algısı
ve gelecek umutlarının tanımlanması, yaşam ve sağlık durumuna ilişkin duyguları, yaşlı bireyi seven, destekleyen ve yüreklendiren birinin varlığı, umutsuzluk ve intihar düşüncesi
konuları değerlendirilmelidir.
Psikolojik değerlendirmede sıklıkla kullanılan ölçüm
araçları Yesavage Geriatrik Depresyon Skalası, Folstein Mini
Mental Durum Değerlendirmesi, Neugarten Yaşam Doyumu Ölçeği ve Lawton Philadelphia Geriatri Merkezi Moral
Skalası’dır.
Ev Ortamı ve Güvenlik Değerlendirmesi
Geriatrik değerlendirme kapsamında yaşanan ortam değerlendirmesi yapılmasında ev ziyareti ideal olmakla birlikte
zaman alması ve yüksek maliyetli olması nedeniyle yaşlı birey ve yakınından bilgi alınmaktadır. Ev ortamı değerlendirmesinde;
• Merdivenler (aydınlatması, trabzanlar, yaşlı bireylerin
kas gücü, varsa yardımcı araç için kullanılabilecek
eğim/alan varlığı),
• Banyo ve tuvalet (tuvalete giriş ve çıkış güvenli mi, tutunma barları var mı, duşta oturma için sehpa var mı,
kayganlığı önlemek için mat serili mi),
• İlaçlar (nerede saklanıyor, tarihleri güncel mi, eski tarihli ilaçlar atılıyor mu, ilaçlar dozlarına göre ayarlanmış mı),
• Beslenme ve pişirme (evde yeterli yiyecek var mı, fırın-
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mikrodalga var mı, gaz kesici mekanizma var mı, mutfak ortamı nasıl),
Düşmeler (ıslak zemin özellikleri, gece aydınlatma
özellikleri, ev hayvanı var mı, düşme öyküsü, acil durum için uyarı sistemi var mı),
Duman detektörleri (dedektörler uygun çalışıyor mu),
Acil durum telefonlarının varlığı (telefonda kayıtlı mı),
Ev ısısı (yaz ve kış aylarında uygun ısınma-soğutma
sağlanıyor mu),
Su ısısı (sıcak su ısısı kaç dereceye kadar yükselebiliyor),
Komşu güvenliği (komşular güvenli mi, kilitler yeterli
mi, komşularla ilişkisi nasıl)
Finansal (ödenmeyen fatura, saklanan para var mı)
başlıklar incelenmelidir.

Kültür ve Eğitim Düzeyi
Geriatri hemşiresi eğitim seviyesini değerlendirme, dil
engelleri, okuma düzeyleri ve kültürel geçmişi tespit etmeli
ve değerlendirmelerini bu bilgilere göre yapmalıdır. İnançlar, tutumlar, değerleri ve yaşlı bireylerin yaşam, hastalık ve
sağlık durum ve kültüre uygun bakımı etkileyecek faktörler
içinde yer almaktadır. Sağlık bakımında kültürel yeterlilik üç
bileşene sahiptir.
1. Farklı etnik gruplarda hastalık prevalansı, insidansı ve
risk faktörleri tanımak
2. İlaçlar ve diğer tedavilerin etnik gruplarda etkilerini
anlamak
3. Sağlık sistemi, tedavi ve hastalığa ilişkin inanç ve tuKAYNAKLAR
1. Tabloski P. Gerontological nursing. 1st edition. New
Jersey: Prentice Hall 2006.
2. Akdemir N, Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı.
Genişletilmiş 2. Baskı. Ankara: Sistem Ofset 2005.
3. Döventaş A. Çok Yönlü Geriatrik Değerlendirme: Pratik Yaklaşımlar. Akademik Geriatri Dergisi 2009; 1(3):
125-131.
4. Bozoğlu E, Naharcı Mİ. Ayrıntılı Geriatrik Değerlendirme. Geriatri ve Geriatrik Nöropsikiyatri 2009; 1:26-29.

tumları kültürel olarak tanımlamak
Farklı etnik gruplarda heterojenite vardır, kültüre özgü
bakım her bireyin kendine özgülünü kabul ederek bakım
verme yaklaşımını benimser. Kültürü tanıma kapsamlı geriatrik değerlendirmede kullanılan araçların kültüre özel geçerlileştirilmesini gerektirir.
Minimum Veri Tabanı
Yaşlı bireyin huzurevine yada bakım kurumuna yerleştirilmesi için minimum veri tabanı (MDS) kullanılmaktadır.
MDS Amerika Birleşik Devletlerinde kapsamlı multidisipliner değerlendirme yapmak için kullanılmaktadır. MDS
kurum bakım gereksinimini, klinik problemlerin değerlendirilmesi, gereksinimlerin belirlenmesi, bakım planlanmasında
yararlıdır. MDS demografik bilgiler ve geçmişi, bilişsel fonksiyon, iletişim-işitme, mood-davranış durumları, psikososyal iyilik hali, fiziksel fonksiyon ve günlük yaşam aktiviteleri,
mesane-barsak boşaltımı, tanılanmış hastalıklar, sağlık durumu, beslenme durumu, ağız ve diş sağlığı, deri-cilt durumu,
aktivite alışkanlıkları, ilaçları, özel hizmetlere gereksinim, taburculuk potansiyeli başlıklarını içermektedir.
MDS ile elde edilen bilgiler sakin değerlendirme protokolü ve aracı ile detaylandırılmaktadır. Örneğin, iletişim için
konuşma terapisti değerlendirmesi, işitme değerlendirmesi;
düşme için duruş-denge değerlendirmesi, fizyoterapi ileri
değerlendirmesi gibi detaylandırma yapılmaktadır.
5. Özdemir L, Akdemir N, Akyar İ. Hemşireler İçin Geliştirilen Yaşlı Değerlendirme Formu. Türk Geriatri Dergisi
2005; 8(2): 94-100.
6. Ebersole P, Hess P, Touhy TA, Jett K, Luggen AS. Toward
Healthy Aging Human Needs and Nursing Response.
Mosby Elsevier Company. Canada:2008.
7. Nursing Assessment and Older People. Royal College
of Nursing Tool Kit. London:2004.
8. Comprehensive Geriatric Assessment. Erişim Tarihi:
22 Nisan 2011.Erişim Adresi: http://ocw.tufts.edu/
data/42/499797.pdf
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Yaşlı Bireyin Bakımındaki Özellikler
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aşlı birey, bazı kronik sorunları olabilen ve homeostazisi kolay bozulabilen bireydir. Ayrıca, yaşlı bireyin
uzun süreli değişikliklere uyum sağlaması zaman alır,

adaptasyon kapasitesi azalmıştır. Stres durumuna adaptasyon
için baş etme kapasitesi gerekli düzeyde olmayabilir. Yaşlı bireyin bakımında bu özelliklerin dikkate alınması gerekir1.

Yaşlı Bireylerde Fizyolojik Değişiklikler, Bulgular ve Sağlığı Destekleyici Girişimler
Kardiyovasküler sistem

Objektif ve Subjektif Bulgular

Sağlığı Destekleyici Girişimler

Kardiyak out-putta azalma
Stres yanıtında azalma
Maksimum ihtiyaç halinde kalp hızı
ve strok volüm artmaz
Kalbin toparlanma hızında yavaşlama
Kan basıncında artma

Artan aktiviteyle birlikte yorgunluk
Kalp hızının toparlanma süresi artar
Optimal kan basıncı ≤120/80 mmHg

Düzenli egzersiz
Sigara içmeden kaçınma
Düşük yağ-düşük tuzlu diyet
Stres azaltma aktivitelerine katılma
Düzenli kan basıncı kontrolü
İlaç uyumu
Kilo kontrolü

Solunum sistemi

Objektif ve Subjektif Bulgular

Sağlığı destekleyici girişimler

Akciğerin rezidüel volümünde artma
Solunum kaslarının gücü,dayanıklılığı
ve vital kapasitede azalma
Gaz değişimi ve difüzyon kapasitesinde azalma
Öksürüğün etkinliğinde azalma

Devamlı olan aktivite ile yorgunluk ve
nefes darlığı
Akciğerlerin genişlemesinde azalmaya
bağlı yetersiz ekspirasyon
Öksürükle sekresyonları çıkarmada
güçlük

Deri ve Ekleri

Objektif ve Subjektif Bulgular

Sağlığı destekleyici girişimler

Subkutan yağ dokusunda azalma
İnterstisyel sıvıda azalma
Kas tonüsünde azalma
Salgı bezlerinin aktivitelerinde azalma
Duyu reseptörlerinde azalmaya bağlı
travmalara, aşırı ısıya ve güneş ışınlarına maruz kalmadan korunmada
azalma
Terleme ve doğal yağların sekresyonunda azalma

İnce ve kırışık ve kuru cilt
Yaralanmalar, morluklar ve güneş
yanığı şikayetleri
Isıya intolerans şikayetleri Çıkıntılı
kemik yapıları

Vitamin D için güneş ışınlarına maruz
kalmayı günde 10-15 dakika ile sınırlanması.
Isıya uygun giyinme
İç ortamın ısısını güvenli seviyede
sürdürme
Küvet banyo yerine duş şeklinde banyo yapılması
Cildi mineral yağı ya da petrolyum
içeren losyonlarla nemlendirmesi.

Kas İskelet Sistemi

Objektif ve Subjektif Bulgular

Sağlığı destekleyici girişimler

Kemik dansite kaybı
Kas gücü ve büyüklüğünde kayıp
Eklem kıkırdağının dejenere olması

Boy kısalması
Fraktürlere yatkınlık
Sırt ağrısı, Eklem ağrısı,Kifoz
Kuvvet-esneklik ve dayanıklılık kaybı

Düzenli egzersiz
Yüksek kalsiyumlu diyet
Fosfor alımının kısıtlanması
Reçete edilirmişse kalsiyum ve vitamin
D alımı

İmmün Sistem

Objektif ve Subjektif Bulgular

Sağlığı destekleyici girişimler
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Düzenli egzersiz
Sigaradan kaçınma
Sekresyonları yumuşatmak için yeterli
sıvı alımı
İnfluenza aşısı, Pnömoni aşısı
Üst solunum yolu enfeksiyonlarından
korunma
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İmmün cevapta azalma
Otoantikor artar

Hastalıkların atipik prezentasyonu
Gecikmiş ya da yetersiz iyileşme
Yara iyileşmesinde gecikme
Ciddi patojenlerden kaynaklanan
enfeksiyonlar

Uygun immünizasyon
Korunma
Aşılanma
Eğitim ve danışmanlık

Gastrointestinal Sistem

Objektif ve Subjektif Bulgular

Sağlığı destekleyici girişimler

Susama hissinde azalma
Koku ve tat almada azalma
Salivasyonda azalma
Yutmada güçlük
Ösefagial ve gastrik boşalmada
gecikme
Gastrointestinal motilitede azalma

Dehidratasyon gelişme riski
Elektrolit dengesizlikleri gelişme riski
Kötü beslenme riski
Ağız kuruluğu şikayetleri, tokluk hissi,
Mide ekşimesi ve hazımsızlık şikayetleri, kabızlık, gaz ve abdominal
rahatsızlık

Buz parçaları, gargara kullanılması
Her gün diş fırçası ve diş ipi ve kullanılması
Düzenli diş kontrolü
Yemeklerin az az ve sık sık yenilmesi
Yemekten sonra ağır aktivitelerden
kaçınılması ve dik oturulması
Antiasit kullanımının kısıtlanması
Yüksek lifli düşük yağlı diyet
Laksatifleri kısıtlanması
Düzenli tuvalete gidilmesi
Yeterli sıvı içilmesi

Sinir Sistemi

Objektif ve Subjektif Bulgular

Sağlığı destekleyici girişimler

Sinir iletim hızında azalma
Fiziksel hastalıklarla konfüzyonun
artması
Serebral sirkülasyonun azalması (bitkin olma, denge kaybı)

Reaksiyon ve cevapta yavaşlama
Öğrenmenin uzun zaman alması
Hastaneye yatışıyla konfüzyonun
olması
Baygınlık geçirilmesi
Sık düşmeler

Yürüyüş eğitimi
Duyusal uyarıyı arttırmak
Ani konfüzyon durumunda nedeninin
aranması
Dinlenme durumundan yavaş yavaş
kalkılması

Üriner Sistem

Objektif ve Subjektif Bulgular

Sağlığı destekleyici girişimler

ERKEK: BPH

Üriner retansiyon
Sık idrara çıkma
Mesaneyi yeterince boşaltamama
Gece sık idrara çıkma

Akşam kafeinli içecekler ve alkol gibi
içeceklerin içiminin sınırlandırılması
İdrar yapma için uzun süre beklenmemesi
Üroloji takibi

KADIN: perineal kaslarda gevşeme
Detrusor instabilitesi(urge ink.)
Üretral disfonksiyon(stres Üİ)

Acil idrar yapma hissi
Sık idrara çıkma
‘Uyarı zamanında’ azalma, öksürük
gülme pozisyon değişimiyle damla
damla idrar kaybı

Kolay manipule edilen kıyafetlerin
giyilmesi
Yeterli miktarda sıvı içilmesi
Mesane iritanlarından kaçınılması
Pelvik taban kas egzersizlerinin öğretilmesi

Hemşirenin yaşlı sağlığına yönelik olarak fonksiyonları;
yaşlı bireye ve bakım veren kişilere eğitim vermek ve danışmanlık yapmak, sağlığı korumak, fiziksel değerlendirme yapmak, öz bakım ve kişisel hijyeni öğretmek, ev sağlık hizmetlerini organize etmek ev ziyaretleri yapmak, kazaya neden
olabilecek durumları değerlendirmek, beslenme ve egzersiz
konusunda eğitim vermek, hastanın fiziksel kapasitesini arttırmak, akut sağlık sorunları, kronik hastalıkların değerlendirmesini yapmak, hemşirelik tanılarına yönelik girişimleri
uygulamaktır1,2.
Yalnız yaşayan; inkontinansı, demansı ya da depresyonu olan, sosyal izolasyonda olan, yakınında akrabaları
olmayan,birden fazla tıbbi sorunu olan, hareketsiz olan,

yakın zamanda kayıp yaşamış, hastaneden yeni taburcu
olmuş,günlük yaşam aktivitelerini kendileri yerine getiremeyen yaşlıların öncelikli bakıma ihtiyaçları vardır1.
KRONİK HASTALIKLARDA BAKIM
Kronik hastalıklar uzun süren hastalıklardır ve morbidite
ve mortaliteye neden olurlar. Kanada, ABD gibi ülkelerde her
4 ölümden 3 tanesi yaşlılarda ve kronik hastalıklar nedeniyle
olan ölümlerdir. Türkiye’de 2000 yılında yapılan hastalık yükü
araştırmasının sonuçlarına göre 60 ve üzeri yaş grubunda erkeklerde ve kadınlarda en sık ölüm nedeni olan 10 hastalıktan 9 tanesinin kronik hastalıklar olduğu belirlenmiştir15.
Yaşlı bireylerde sık görülen kronik hastalıklar hipertan-
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Endokrin Sistem

Objektif ve Subjektif Bulgular

Sağlığı destekleyici girişimler

İnsülin etki ve sekresyonunda azalma/
artma
Tiroid hormon etki ve sekresyonunda
değişiklikler

Hipo/hiperglisemi
Hipo/hipertiroidizm
Glukoz intoleransı
Metabolizmanın yavaşlaması

Stres ile baş etme
Eğitim ve danışmanlık
Düzenli sağlık kontrolü

Hematopoetik Sistem

Objektif ve Subjektif Bulgular

Sağlığı destekleyici girişimler

Aktif kemik iliğinde azalma
Eritrositlerinin sayısında azalma
Hızlı eritrosit üretimi yeteneğinin
azalması
Lenfoid doku fonksiyonu azalır.

Fagositoz ve patojenlerle savaşma
yeteneğinde azalma
Halsizlik yorgunluk

Aktivite planlaması
Dengeli beslenme
Koruyucu önlemler

Özel Duyular

Objektif ve Subjektif Bulgular

Sağlığı destekleyici girişimler

Görme:Yakın objelere odaklanma
yeteneğinde azalma
Işığı tolere etmede yetersizlik
Işığın yoğunluğundaki değişikliklere
uyumda güçlük
Renkleri ayırt etme yeteneğinde
azalma

Objeleri yüzünüzden uzak tutma
Göz kamaşması şikayeti
Gece az görme
Renklerin karıştırılması

İşitme: Yüksek frekans sesleri duyma
yeteneğinde azalma
Timpanik membranda incelme ve
elastikiyet kaybı

Uygunsuz cevaplar verme, insanlara
kelimeleri tekrar söylemesini isteme,
duymak için zorlanma

Gözlük kullanılması, dışarıda güneş
gözlüğünün kullanılması
Aydınlıktan karanlığa ani geçişlerden
kaçınılması
Ortamın yeterli ışıklandırılması,
Büyük puntolu kitaplar kullanılması
Okumak için büyüteç kullanımı.
Gece araba kullanımından kaçınılması,
Renklerin kodlaması için kontrast renkler kullanılması
Parlak yüzeylere ve direk güneşe bakmaktan kaçınılması
İşitme muayenesi önerilmesi
Dış ortamdaki gürültülerin azaltılması,
Yüz yüze iletişim
Açık bir şekilde ve düşük perdeden
konuşulması
Sözel olmayan işaretler kullanılması
Limon, baharat ve otlar kullanması,
Sigaranın bırakılması önerilmesi

Tat ve koku: Tat ve koku alma yetene- Aşırı şeker ve tuz kullanımı
ğinde azalma
siyon, kalp hastalıkları, diyabet, kanser, kronik obstrüktif
akciğer hastalığı, kas-iskelet sistemi hastalıkları, demansdepresyon gibi ruhsal hastalıklar ve görsel işitsel sorunlardır2.
Yaşlı bireyde sık görülen hipertansiyon, diyabet ve diğer
kronik hastalıkların tanısı, izlemi, tedavisi ve yönetimi, tansiyon ölçümü, diyet ve egzersiz uygulamaları gibi konularda
yaşlı birey ve bakım veren kişilere eğitim ve danışmanlık yapılmalıdır. Yaşlı birey ve yakınlarına uzun süreli yatak istirahatine bağlı oluşabilecek komplikasyonlar hakkında eğitim,
bakım ve danışmanlık yapılmalıdır.
Osteoporozun önlenmesi ve erken tanısında, düşmelerin
ve kırıkların önlenmesinde hemşirenin eğitim ve danışmanlık
yapmalıdır. Hemşire yaşlı bireylerde kazaların önlenmesinde
çevre düzenlemeleri, tansiyonun kontrol altına alınması,
ilaçların yan etkisinin izlenmesi, konfüzyon, duyu ve motor
bozuklukların tedavisi uygun giyinme tutunma barlarının
kullanılması, aydınlatmanın düzenlenmesi gibi önlemlerin
alınmasında rol oynar2,4.
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HİJYENİK BAKIM
Cohen-Mansfield ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada
yaşlıların hijyenle alakalı öz bakım alışkanlıkları değerlendirilmiştir. Çalışmaya göre yaşlıların en çok önem verdiği öz bakım alışkanlığı ağız bakımıdır. Bunu tuvalet, banyo zamanı,
banyo süreci ve banyonun çevresi izlemektedir16.
Cilt Bakımı: Yaşlı bireyde deride meydana gelen değişiklikler nedeniyle genel hijyenik bakım ve cilt bakımı önemlidir1.
Deri altı yağ dokusunun ve derinin elastikiyetinin kaybolması
ve dolaşım sistemindeki değişiklikler nedeniyle yaşlılarda bası
yarası gelişme riski artar1,2,7,14. Derinin kuru olması nedeniyle
haftada 1-2 kez yumuşak bir sabun kullanılarak banyo yapılması yeterlidir. Periferal dolaşımı arttırmak ve yumuşak bir cilt
için cilde nemlendirici losyon sürülmelidir1,2,7,8. Banyo sonrası
dökülen deri artıkları, giysilerin lifleri ve nemle birleşip özellikle mantar enfeksiyonları için zemin oluşturması nedeniyle
meme altı, koltuk altı ve ayak parmak aralarının iyice kurulanması gerekir.1,2. Banyodan sonra cildin lanolin ya da vazelin ile
yağlanması ve masaj yapılması önerilir1,2.
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Saç Bakımı: Yaşlıların saçları incedir ve kolay kırılırlar. Bu
nedenle saçların çok sık şampuanlanmaması, alkol içermeyen sabun/şampuan kullanılması gerekir1,7.
Ayak bakımı: Yaşlılarda tırnaklar özellikle ayak tırnakları
kalın ve serttir1,3,7. Sert ve kalınlaşmış tırnaklar yetersiz beslenme ve dolaşım yetersizliğine bağlı olarak da gelişebilir8.
Yaşlıların ayakları her gün yıkanmalı, iyice kurulanmalı ve
parmak araları, tırnak kenarları ve ayak tabanı incelenmelidir.
Ayak bakımı ılık su ile yapılmalı, nasır ve tırnakların üzerine
vazelin sürülerek ılık suda bir süre bekletilmeli, ponza taşı
ile ovularak yumuşatılmalı, kesinlikle kesici aletler kullanılmamalıdır. Tırnaklar yumuşadıktan sonra düz bir şekilde ve
tırnak ucu deri dışında olacak şekilde kesilmelidir. Tırnak makasının bireye özel olması gerekir1,2,7,8. Yaşlılar ev içinde çıplak
ayakla dolaşmamalı, pamuklu ve sıkmayan çorap giymelidirler. Ev içinde rahat, ayağı kavrayan terlikler kullanılmalı ve
ayak yaralanmalarına neden olabilecek batıcı, delici, keskin
cisimlerin olmamasına dikkat edilmelidir1,2. Ayakkabıların ise
ayağa tam uyan düz ya da hafif topuklu olması gerekir7.
Göz bakımı: Düzenli göz kontrolü yaşlı bireylerde sık
görülen göz sorunlarının erken tanısı açısından önemlidir.
Gözyaşının azalması yaşlı bireylerde sık karşılaşılan ve enfeksiyonlara zemin hazırlayan bir sorundur. Göz kuruluğu için
yapay gözyaşı önerilebilir1,2.
Ağız-Diş bakımı: Yaşlanmayla birlikte güçten düşme ve
kısıtlı mobilite nedeniyle ağız ve diş sağlığı giderek ihmal
edilen temel bir ihtiyaçtır8. Çoğu yaşlı diş kaybının yaşlanmanın doğal bir sonucu olduğunu ve diş bakımının pahalı,
ağrılı, sık ve uzun kontrolleri gerektirdiğini düşünür. Dişleri
olmayan yaşlılar diş kontrolüne gitme gereksinimi hissetmemeleri nedeniyle dişleri olan kişilere göre diş kontrolüne 5
kat daha az giderler4.
Kötü ağız hijyeni ve diş sorunlarının kişinin fiziksel ve psikososyal fonksiyonu ve sağlığı üzerine ciddi etkileri vardır ve
kişinin benlik saygısını, konuşmasını, beslenmesini, sosyalleşmesini ve özgüvenini olumsuz etkileyen bir durumdur4,8,14.
Kötü ağız hijyeni; sosyal izolasyon ve depresyon, aspirasyon pnömonisi ve kalp hastalıkları gibi sistemik hastalıklar, kalp, böbrek gibi organların etkilenmesi, diabeti olan kişilerde glisemik kontrolü olumsuz etkileyebilecek periodontal
hastalıklar, malnütrisyon, vitamin eksiklikleri, ağrı, ağız kokusu, diş kaybı, diş çürükleri ve protez stomatiti ile sonuçlanabilir1,2,4.

Ağız hijyeninin önemi hakkında yeterli bilgi ve eğitimin
olmaması, ağız bakım ihtiyacını algılamada eksiklik, ağır iş
yükünün olması ve demansı olan kişilerin ağız bakımına direnç göstermesi ağız bakımını engelleyen durumlardır4.
Diş sorunları ve ağız kokusunu önlemek için düzenli olarak ağız bakımının yapılması önemlidir. Ağız bakımı, ağız
içindeki yapıların temizlenmesini, ağız içi enfeksiyonların
önlenmesini, temizlik ve rahatlık duygusunun kazandırılmasını amaçlar14.Ağız bakımı uygulamaları dişlerin/protezlerin
fırçalanması, dişlerin diş ipi ile temizlenmesi, diş etlerinin
uyarılması ve ağzın bol su ile çalkalanmasını içerir14. Düzenli
ağız bakımı ağız kokusunu, protezlerin temizleme zorluğunu
ve ağızda hoş olmayan diğer sorunların azalmasını sağlar4,14.
Ağızda doğal dişler varsa floridli diş macunu ile fırçalanmalı ve düzenli diş ipi kullanılmalıdır7,8,14. Fırçalama ile diş etlerindeki kan akımı hızlandırılır ve sağlıklı dokunun korunması
sağlanır14. Ağız bakımının tam olması için dilin de fırçalanması
gerekir. Nedeni; yaşlanmayla birlikte ağız içindeki organizmalar dil üzerinde beyaz bir tabaka oluşturması ve oluşan bu tabakanın fırçalanarak temizlenmesinin gerekmesidir8.
Protez dişlerin günlük olarak düzenli bakımlarının yapılması dişetinde gelişebilecek enfeksiyonların önlenmesi ve
ağız hijyeninin sağlanması için önemlidir14. Protez bakımı
koku, leke ve plak gelişimini önler, protezin altındaki yemek
artıklarının temizlenmesini sağlar8.Protez kullanımında öncelikle protezin dişetine uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Çünkü uygun olmayan protezler ağızda iritasyona
neden olabilirler7.
Yaşlıların protez dişlerini uyanık oldukları süre boyunca
takmaları gerekir. Protezin dişetlerine bası olacağı için yatmadan önce çıkarılması, temizlenmesi, uygun bir kaba konması ve sabah tekrar takılması gerekir. Dişler çıkarıldıktan
sonra yumuşak bir fırçayla dişetleri ve dil üzeri fırçalanmalı
ya da ağız solüsyonla çalkalanmalıdır. Böylece diş etlerine
masaj uygulanmış ve kan akımı hızlandırılmış olur14. Eğer kişi
protezle birlikte uyumayı tercih ediyorsa günde en az 4 saat
protezi çıkartması ve protezi temizlemesi gerekir8.
Geceleri çıkarılan protezlerin tuzlu su içinde tutulması,
protezlerin ısıyı kolay geçirmesi nedeniyle sıcak yiyecek ve
içeceklerden sakınılması, gerektiğinde ağız sağlığını korumak
için önerilen antiseptik solüsyonların kullanılması yaşlıya ve ailesine anlatılmalıdır1. Protezin tüm yüzeyleri fırçalanmalı, sonrasında bir kabın 1/3 ya da ½ si suyla doldurularak protez içine
koyup kapatılmalıdır8,14.Protez dişler hastanın ağzına tekrar
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takılmadan önce hastanın ağız içi mutlaka fırçalanmalı ve su
ile iyice durulanmalıdır. Protez dişler ağız içine yerleştirilirken
önce üst dişler sonra alt dişler yerleştirilmelidir14.
BESLENME
Yaşlılardaki sağlık problemlerinin 1/3’ü doğrudan ya da
dolaylı olarak yetersiz beslenme ve sıvı alımıyla ilgilidir7. Yaşlanmayla kişinin protein, mineral gereksinimi aynı kalır fakat
aktivitesinin azalmasına bağlı kalori ihtiyacı da azalır. Ayrıca
sosyo-ekonomik ve psikolojik faktörlerden yaşlı bireyin beslenmesi etkilenir3. Yaşlanmayla birlikte diş kayıpları olduğundan çoğu yaşlının protezi ya da az sayıda dişi bulunmaktadır7.
Bu nedenle yaşlıların beslenmesinde genellikle çiğ sebze ve
meyve yerini karbonhidrat ve çorbalara bırakır. Takma dişi
olan yaşlılar zamanla dişetlerinin çekilmesi nedeniyle protezini çıkarır ve damakları ile besinleri öğütmeye çalışır. Damaklarla ezilen besinler yeterince parçalanamaz ve besinlerden yeterince yararlanılamaz. Bilindiği gibi çiğneme besinlerin sindirim
enzimleriyle temas yüzeyini arttırır. Ayrıca selüloz zarı parçalanarak selüloz zarı içindeki besin öğeleri kullanılabilir hale gelir.
Bu nedenle yaşlılarda lif, vitamin ve mineralleri içeren ve kabızlığı önleyen besinler yeterince tüketilemez ve sonuçta yetersiz
ve dengesiz beslenme ve konstipasyon gelişir1,2. Bu kişilerde
besinlerin kişinin yiyebileceği duruma getirilmesi için doğranması, püre haline getirilmesi ya da sıvı haline getirilmesi gerekir. Beslenme rejimini zenginleştirmek, yemeklerin sunumunu
çekici hale getirmek, öğünleri sık ve az ar azar olacak şekilde
planlamak, diş sorunlarını ve ağız yapısına göre protez sorununu çözümlemek önemlidir1,2,7. Yaşlı bireyin diyeti; karbonhidrat, yağ, protein, vitamin ve mineralleri kapsayacak şekilde
planlanmalıdır. Yağ günlük kalori miktarının en fazla %25 ini
oluşturmalı ve besinler 6 öğüne bölünerek tüketilmelidir1.
Sıvı Alımı: Yaşlanmayla intraselüler sıvı kaybı total vücut
sıvısının azalmasıyla sonuçlanır. Yaşlı bireylerin vücuttaki sıvı
oranı %50 ya da daha azdır. Ayrıca yaşlı yaşa bağlı susama hissinde azalma, üriner inkontinans, üriner retansiyon ve sık idrara çıkma, sıvıların ulaşılabilir yerde olmaması, bağımsız olarak
sıvı alımı ve içiminde yetersizlik, motivasyonun olmaması, ruh
halinde ve bilinç durumundaki değişiklikler, bulantı-kusma,
gastrointestinal sorunlar daha az sıvı tüketimine neden olur5,7.
Yaşlılarda dehidratasyon sık görülen bir durumdur(7). Dehidratasyonu önlemek için suyun kolay ulaşılabilir bir yerde
olması, kişiye yemek yerken yeterli zamanın verilmesi, aile
üyelerinin hastanın beslenmesi ve takibinde yer almaları için
teşvik edilmesi, diş fırçalama gibi öz bakım uygulamalarını
tekrarlayarak kişiyi su içmeye teşvik edilmesi, ilaçlarının sıvı
ile almasını sağlanması, kişilerin yemek aralarında su içmesi
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için teşvik edilmesi, kişilere tercih ettikleri sıvıların verilmesi
gibi uygulamaların yapılması gerekmektedir11.Ayrıca kişinin
aldığı ve çıkardığı sıvı miktarı takip edilerek kaydedilmeli,
günde minimum 1500 ml sıvı alması sağlanmalıdır5,7,11.
ELİMİNASYON
Yaşlı bireylerde görülen boşaltım problemleri sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, konstipasyon, üriner ve fekal
inkontinanstır.2
Konstipasyon: Yaşlı bireylerde intestinal motilitenin azalmasının yanı sıra lifli besinleri az tüketmek, fiziksel inaktivite
ve peristaltizmin azalması, kullanılan ilaçlar, emosyonel stres
gibi sorunlara bağlı olarak sıklıkla konstipasyon görülür1,2,3,4,7.
Rektal duyu azaldığı için defekasyon hissinin oluşması daha
uzun zaman alır8.
Konstipasyona yönelik girişimler: Hastanın aldığı ilaçlar
gözden geçirilmeli ve konstipasyona neden olabilen ilaçlar belirlenmelidir. Bu ilaçlar hekimle işbirliği yaparak değiştirilmeli ya
da kesilmelidir. Konstipasyonun nonfarmakolojik tedavisinde
sıvı –lif alımı, egzersiz, çevresel düzenleme ve bu uygulamaların
kombinasyonu yer alır. Tuvalet gereksiniminin her gün düzenli
olarak belirli saatlerde giderilmesi önemlidir.Gastrokolik refleks
kahvaltı ve akşam yemeği sonrasında ve sıcak içecekler içildiğinde artabilir.Bağırsak boşaltımı ve kolon motilitesini uyarmak için
egzersiz yapılması önemlidir. Günde 20-30 dakika yürüyüş yapılması önerilmektedir. Bu önlemlere rağmen kabızlık geliştiyse
hekim işbirliği ile hafif laksatifler önerilebilir1,2,8.
Kadınlarda menapoz döneminde östrojen eksikliğine
bağlı olarak mesane kaslarının, ligamentlerinin ve perine
bağlarının gevşemesi; erkeklerde ise prostat hipertrofisi nedeniyle mesane yeterince boşalamaz ve sistit gelişimi kolaylaşır. Sistit gelişimini önlemeye yönelik koruyucu uygulamalar; 2 saatte bir mesanenin boşaltılması, sakıncası yoksa sıvı
alımının arttırılması, menapoz öncesi dönemden başlayarak
perineal kasların güçlendirilmesine yönelik Pelvik taban kas
egzersizlerinin yapılmasıdır1,2,3.
UYKU VE DİNLENME
İnsanların enerjinin korunması, yorgunluğun önlenmesi,
organların dinlenmesi ve gerilimin azalması için uyku ve dinlenmeye ihtiyacı vardır8. Yaşlı bireylerin geceleri sık tuvalete
kalkmaları, yaşla birlikte sinir sisteminde meydana gelen değişiklikler, aktivite düzeyinde azalma, gürültü, ağrı, stres, vücut
ısısında değişim, solunum sıkıntısı, mevcut kronik hastalıklar
uyku sorununa neden olur1,2,12. Ayrıca yaşlılarda kortizol ve büyüme hormonunun azalması ve uyku paternini etkiler8. Uyku
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bozuklukları yaşlıların %50 den fazlasını etkileyen bir sorundur12 ve erkeklerde kadınlara oranla daha erken görülür.
İlerleyen yaşla birlikte kişinin uyku düzeninde değişiklikler olmaktadır. Toplam uyku süresi 4,5-5,5 saate düşer. Yaşlıların uykuya dalma süresi uzar. Yaşlıların uykusu hafif ve yüzeyeldir. Uyuduktan sonra uyanmaların sayısı ve süresi artar.
Yatakta uyanık geçirilen süre artar. Non-REM uykusunun derin uyku (evre3-4) bölümleri giderek azalırken REM uykusunu toplam uyku süresi içindeki payı azalır. Uykunun kalitesi
düşüktür. Kişi daha erken uyuma ve daha erken uyanma eğilimindedir. Gündüz uykululuğu artmıştır.8,9,10,12,14
Uyku Hijyeni1,2,4,6,8,9,12,14
Bireyin uyku hijyenini uygulaması uyku kalitesini arttırmasına yardımcı olur.
• Uyku gelmeden yatağa yatılmamalıdır.
• Yatak sadece uyumak amacıyla kullanılmalı, yatakta
kitap okumak ya da televizyon seyretmek gibi aktivitelerden kaçınılmalıdır.
• Yattıktan sonra 20-30 dakika içinde uykuya dalınamazsa yataktan kalkılmalı ve uyku gelinceye kadar bazı
gevşetici egzersizler yapılmalıdır. Yatakta uyumaya çalışılmamalıdır.
• Gece ne kadar az uyunmuş olursa olsun sabahları hep
aynı saatte kalkmalıdır.
• Düzenli uyanma ve yatma saatleri belirlenip bu saatlere uyulmalıdır.
• Yatak odası mümkün olduğunca sessiz ve karanlık olmalıdır.
• Çok yorgunluk hissedilse bile gündüz kestirmelerinden kesinlikle kaçınılmalıdır.
• Gün içinde, yine yatma saatlerine yakın olmamak kaydıyla mümkün olabildiğince egzersiz ya da yürüyüş
yapılmalıdır
• Akşam yemeği hafif olmalıdır ve yatma saatine yakın
zamanda yenmemelidir.
• Gün içinde özellikle de öğleden sonra ve akşam saatlerinde çay, kahve, kola, sigara gibi uyarıcı maddelerden uzak durulmalıdır.
• Yatmadan 2-4 saat öncesinde sıvı alımı azaltılmalıdır.
• Alkol, benzodiazepin ve diğer SSS depresanları alınmamalıdır.
• Tuvalet ile yatak arasındaki mesafenin yakın ve güvenli olması sağlanmalıdır.
• Sıcak banyo ya da duş alınabilir.
• Meditasyon teknikleri ya da rahatlatıcı solunum egzersizlerini uygulanır.
• Rahatlatıcı müzik dinlenebilir.

EGZERSİZ
Yaşlılarda kas atrofileri nedeniyle güç kaybının olması,
kas koordinasyonunun ve esnekliğin azalması, ve hastalıklar
hareket kısıtlılığına neden olur. Kronik hastalığı olan yaşlıların yaklaşık olarak yarısında aktivite sınırlılığı vardır. Yaşlı bireylerin yorucu olmayacak şekilde günlük hareket, düzenli
egzersiz yapmaya ve dinlenmeye gereksinimi vardır1,2.
Yaşlılarda düzenli yapılan fiziksel egzersizin aktif bağımsız
olunan süreyi uzattığı, sakatlığı azalttığı ve yaşam kalitesini
arttırdığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Egzersiz kas kütlesinin,
kas kuvvetinin, dengenin koordinasyonun eklemin esnekliğinin kazanılmasına ve var olanın sürdürülmesine; stresin azalmasına ve normal uykuyu desteklemeye yardım eder6.
Yaşlıya verilecek egzersizin bireyin kapasitesine uygun olması, egzersizin dereceli olarak arttırılması, bireyin yaşamının
bir parçası haline gelmesi, egzersizin kardiyopulmoner sistemi zorlamayacak düzeyde olması ve egzersizin kolay ve zevkli
yapılabilmesi gerekir1,2.Sık yapılmayan yorucu egzersizden çok
her gün 30 dakika yapılan ortalama bir egzersiz uygundur. Kişi
bir seferde 30 dakika egzersiz yapamıyorsa günde 3 kez 10 ar
dakika yapılan egzersizler de yaşlılar için uygundur8.
DÜŞMELER
Düşmeler diğer sağlık problemlerinden bağımsız olarak
mobilitenin kısıtlanmasına, günlük yaşam aktivitelerinde
bağımlılığa ve bakımevine yerleştirilme ihtiyacında artışa
neden olur. Düşmelerin yaşlılar için önemli bir mortalite ve
morbidite nedenidir.
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yaşlılarda hospitalizasyon nedenlerinin %5.3’ünden düşmeler sorumludur. Her
on düşmeden biri yaşlıda mortalite ve morbiditeyi artıran ve
yaşam kalitesini bozan kalça ve diğer bölge kırıkları, subdural hematom, kafa travması veya ciddi yumuşak doku travmasına neden olmaktadır. Bu yaş grubunda hem düşme hem
de düşme sonrası gelişen hasar oranları yüksektir12,13.
Düşme insidansı yaşla ve yaşanılan ortamın çeşitli özelliklerine göre artmaktadır. Düşmeler acil servislere başvuruların
yaklaşık %10’unu ve acil hospitalizasyonların %6’sını oluşturmaktadır. Toplum içerisinde yaşayan yaşlılarda yıllık %30-40;
uzun dönem bakım merkezlerinde yıllık %50, bir önceki yıl
düşmüş olanlarda yıllık %60 olarak saptanmıştır13.
Düşmede çevresel değişiklikler ve yetersiz ışıklandırma
gibi ektrensek faktörlerle fiziksel hastalık, nörolojik değişiklikler, duyusal bozukluklar gibi intrensek faktörler rol oynar.
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Birden çok ilaç kullanımı, ilaç etkileşimleri ve alkol kullanımı
uyuşukluk, koordinasyonun azalması ve postüral hipotansiyona neden olarak düşmelere zemin hazırlar5,12.
Düşmeyi ve Düşme Riskini Önlemek İçin Yaklaşımlar
Düşmelerin önlenmesine yönelik önlemler ancak kazalar
ve fonksiyonel bozukluklar oluştuktan sonra alınabilmektedir. Hemşireler yaşlı ve ailesini düşmeyi önlemek için yaşam
tarzı değişiklikleri ve çevresel düzenlemeler yapması için
teşvik etmelidir. Yeterli aydınlatmanın sağlanması, güneş ışığının doğrudan yayılması için ince perdeler, parlak yüzeyler
yerine mat yüzeyler, gece lambaları, merdivenlerin sınırlarının fark edilmesi için zıt renklerin kullanılması, küvet, duş ve
tuvalette tutunma barlarının olması yararlıdır.Bol kıyafetlerin
giyilmesi, ayağa iyi uymayan ayakkabılar, düzgün durmayan
halılar, küçük nesneler ve hayvanlar tehlike oluşturarak düşme riskini arttırırlar. Mümkünse yaşlıların benzer ortamlarda
güvenli hareket edebilmeleri için mobilyaların ve objelerin
düzenlenmesi ve yerlerinin değiştirilmemesi gerekir12,13.

çabuk buharlaştığından göz enfeksiyonları gelişme riski artar3.
Görme problemi olan kişinin bağımsızlığını sürdürebilmesi için çevre düzenlemelerinin yapılması gereklidir. çevre
düzenlemesinde; ışığın parlak olmasını önlemek için abajur
kullanılması, kişinin duvar, zemin ve diğer yapısal elementleri
kolaylıkla ayırt edebilmesi için ortamın boyanmasında kontrast renklerin kullanılması, kullanılan işaretlerde sarı, turuncu,
kırmızı gibi parlak renklerin kullanılması; gri, mavi ve açık yeşil renklerin kullanılmaması, çalışma ve okuma alanlarında ek
lambaların olması, merdiven kenarları ve girişte basamak olduğunu belirtmek için kırmızı renkte şerit ya da boya kullanılması, karmaşık halı desenlerinden kaçınılması önemlidir3,4,17.
İşitme: Yaşlıların çoğu işitme duyusunu belli bir seviyede
kaybeder. İşitme kaybı yavaş ilerler ve sağırlıkla sonuçlanır.

YAŞLILARLA İLETİŞİM
Görme: Yaşlanmayla gözün yapısında ve görmenin keskinliğinde değişiklikler olur. Yaşlı bireyin gece görmesinde ve derinlik algılamasında azalma olur. lakrimal sistem yağ dokusunu
aşama aşama kaybeder, gözyaşının miktarı azalır. gözyaşı daha

İşitme kaybı olan kişiyle konuşurken ortamdaki dış gürültülerin azaltılması gerekir. Hastadan 2-3 adım ileride durulup
konuşmaya başlamadan önce hastanın dikkatinin çekilmesi gerekir. Konuşmaya başladıktan sonra hastayla yüz yüze
olunmalı, her cümle ya da sözcük sonunda ara verilmelidir.
Normal ses tonuyla yavaş ve anlaşılır konuşulmalı, bağırılmamalıdır. Hasta söyleneni anlamadıysa farklı bir cümleyle
anlatılması gerekir3,4,12.
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Ü

riner inkontinansın (Üİ) tedavisinde yeni yaklaşımların belirlenmesi, inkontinansın ya cerrahi
olarak halledilebileceğine ya da yaşlanma sürecinin doğal bir sonucu olarak kabul edilebileceğine yönelik
kesin yargıyı engellemeye yardımcı olmuştur1.

öksürme, gülme, koşma, atlama ve ağırlık kaldırmada istemsiz idrar kaybı meydana gelir. Obesite, konstipasyon durumlarında pelvik taban kasları zayıflar, menapoz öncesi ve sonrası hormon seviyeleri değişir, pelvik taban kaslarının tonusu
azalır ve inkontinansa eğilim artar4,7,10.

Üriner inkontinansın tedavisinin fizyolojik hedefleri, üretral rezistansı kuvvetlendirmek veya detrüsör kas kontraksiyonlarını azaltmaktır2.Yetişkinlerde Üriner İnkontinans Klinik
Uygulama Rehberi, “Çok spesifik vakalar hariç, davranışsal ve
farmakolojik tedaviler sonrası cerrahi düşünülmelidir” şeklinde ifade etmektedir1.

Erkeklerde de SÜİ çok sıktır ve çoğunlukla radikal prostatektomiden sonra intrinsik sfinkter yetersizliği nedeniyle
olur. Postprostatektomi inkontinansının sebepleri, intrinsik
sfinkter yetersizliği ve/veya detrüsör kasın aşırı aktivitesi ve/
veya azalmış mesane kompliansıdır11,12. SÜİ’de konservatif
tedavi yaklaşımları; fizyoterapi ve rehabilitasyon, davranış
modifikasyonları (belirli aralıklarda idrar yapma, sıvı alımının
kısıtlanması), farmakolojik yaklaşımlar ve hormon replasman
tedavileridir7. Pelvik taban rehabilitasyonu, sfinkter disfonksiyonunun tedavisinde gittikçe artarak uygulanan popüler,
noninvaziv bir yaklaşımdır ve hedefleri hastanın eğitimi ve
pelvik taban ünitinin fonksiyonel reedükasyonudur. Pelvik
tabanın çizgili kas yapısı, üriner sfinkter ve konnektif doku
arasındaki pozisyon ve ilişkiler önemli olup, pelvik taban kaslarının kontraktil özellikleri ve tonusu, sfinkter aktivitesini ve
üretral kapanışı etkileyecektir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon
yaklaşımlarının hedefleri;
• Mesane fonksiyonunu düzeltmek,
• Pelvik tabanın propriosepsiyonunu düzeltmek, kaslara uygun şekilde egzersiz yaptırabilmek,
• Pelvik taban kas kontraksiyonunu kuvvetlendirmek,
kontraksiyon hızını ve enduransını geliştirmek, sfinkter kapanışında pelvik taban kontraksiyonunun etkisini iyileştirmek,
• Kas tonusunu artırmak,
• Pelvik taban kontraksiyonunun fonksiyonel kullanımını en iyi şekilde gerçekleştirmek13.
SÜİ’nin cerrahi olmayan tedavi yaklaşımı, pelvik taban
kaslarının kuvvetlendirilmesidir ve bu egzersizler Kegel tarafından popüler hale getirilmiştir1,2,3,6,8. Kegel, Üİ hastalarının
% 84’ünün pelvik taban kasları egzersizlerinden sonra iyileştiğini kaydetmiştir. Birkaç randomize kontrollü çalışmada ve
sistemik inceleme yazılarında pelvik taban kaslarının eğiti-

Üriner inkontinans, azalmış kişisel ve sosyal aktivite düzeyleri, artmış psikolojik sorunlar ve azalmış yaşam kalitesi
ile birliktedir3. Üİ, hem kadınları hem de erkekleri etkileyen
genel bir problemdir. Kadınlarda daha sık görülür, her 4 kadından 1’i etkilenmiştir. Kadın-erkek oranı ise, 60 yaş altında
4:1, 60 yaş ve üstünde 2:1 dir. Bu durum kişiyi üzen, endişelendiren ve mahcup eden zor bir durum olmasına rağmen,
sıklıkla fizyoterapi ve rehabilitasyon ile başarılı bir şekilde
tedavi edilir4,5.
Üİ’de konservatif tedaviler; yaşam şeklinin değiştirilmesi, mesane eğitimi ve fizyoterapi-rehabilitasyondur. Yapılan
çalışmalarda, yaşam şeklini etkileyen faktörlerin ( örneğin;
kafein tüketimi ve sigara içmek) olduğu; mesane eğitiminin
stres üriner inkontinans (SÜİ), urge inkontinans (Uİ) ve mikst
tip Üİ’de etkili olduğu kaydedilmiştir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarının, pelvik taban kas eğitimini, vajinal
koniler ve biofeedback’i ve elektrik stimülasyonunu içerdiği
belirlenmiştir5,6. “Uluslar arası İnkontinans Derneği”, üriner
inkontinansı, “objektif olarak gösterilebilen istem dışı idrar
kaybıdır ve şiddetinin derecesi sosyal veya hijyenik problem
yaratır” şeklinde tanımlamıştır7,8,9. Üİ ve ilişkili sağlık sorunları, dünyada majör sosyal ve ekonomik problemlere neden
olur. Stres üriner inkontinans (SÜİ), kadınlarda en sık görülen
Üİ şekli olup yaklaşık prevalansı %8-33’dür ve önemli bir halk
sağlığı problemidir. SÜİ’de fiziksel aktivite sırasında, örneğin;
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minin SÜİ ve mikst Üİ’de etkili tedavi olduğu kaydedilmiştir.
Randomize kontrollü çalışmalarda, tedavi ve düzelme oranları hem stres hem de mikst inkontinans için % 56-70 arasında değişmektedir. Bu nedenle, öncelikle uygulanacak tedavi
olarak önerilir7,14,15. SÜİ için pelvik taban kaslarının eğitiminin
etkinliği 3 teori ile açıklanır. Bunlar; 1) Kadınların idrar kaçırmayı önlemek için abdominal basınçtaki artışlar öncesi ve
sırası (öksürme, fiziksel aktivite), pelvik taban kaslarını şuurlu
olarak kasmayı öğrenmesi, 2) Kuvvet eğitimi ile kas volümünün uzun süre devam etmesinin yapılandırılması, böylece
yapısal destek sağlanması, 3) Abdominal kas eğitiminin indirekt olarak pelvik taban kaslarını kuvvetlendirmesidir7,14.
Wilson ve ark., pelvik taban kas eğitiminin, 3 set, 8-12 tekrarlı
yavaş hızda maksimum istemli kontraksiyon yapacak şekilde,
haftada 3 veya 4 kere, en az 15-20 hafta devam ettirildiğinde
etkili sonuçlar elde edildiğini kaydetmişlerdir. Yapılan başka
bir çalışmada belirlenen protokolde ise, günde minumum
30-45 kontraksiyon yaptırılması ve her kontraksiyonun 10
sn süresince kasılı tutulup, kontraksiyonlar arasında da 10 sn
gevşeme süresinin sağlanması ve bu eğitimin de 6-8 hafta
devam ettirilmesi önerilmektedir5.
Vajinal ağırlıklar (koniler), pelvik taban kaslarının kuvvetlendirilmesinde ve etkin pelvik taban egzersizlerinin performansında yardımcı olur. Özel düzenlenmiş vajinal ağırlıklar
seti, pelvik kas egzersizlerini artırmak için mekanik biofeedback olarak kullanılır1,5,6.
Pelvik taban kas yapısı ve inervasyonunun elektrik stimülasyonu ile evde veya klinikte tedavisinin, stres ve urge
inkontinansta etkin olduğu gösterilmiştir1,3,6,15,16,17,18. Elektrik
stimülasyonunun çok önemli sonucu reedükasyon etkisi olarak ifade edilir. Bu etki, SÜİ, Uİ ve mikst tiplerde gözlenmiştir.
Birçok sinapsın, sinaptik kuvvetinin yoğun stimülasyon ile
modüle edilebildiği bilinir. Deneysel ve klinik çalışmalara dayanarak 50 Hz frekansı önerilir17. Üİ için 5-10 Hz.lik optimal
stimülasyon frekansı, stimülasyon süresince detrüsör kas
kontraksiyonunu inhibe eder ve 50-100 Hz frekansı, optimal
üretral kapanış için gereklidir13. Kısa kare dalga atımlar, sinirin
eksitasyonu için en etkili atımlardır. Temas alanında elektrot
ve mukoza arasında elektrokimyasal reaksiyon meydana gelme riski çok az olduğu için 0.1-0.5 msn.lik atımlar kullanılır.
Aşırı aktif mesane tedavi ediliyorsa, devamlı stimülasyon
daha çok etkilidir. İmplante elektrotlar komplikasyonlara yol
açar, teknik problemler ve enfeksiyona neden olur17. En sık
vajinal ve anal yüzey elektrotlar kullanılır. Pelvik taban stimülasyonu için akım şiddeti 5-35 mA. arasında olup, elektrot
yerleşimi ve doku empedansına bağlı olarak değişir3,6,13,17,18.
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Akbayrak yaptığı çalışmada, 48 SÜİ’li hastada enterferansiyel akım ve Kegel egzersizlerini birlikte 3 hafta süreyle, haftada 3 gün, toplam 15 seans uygulamıştır. Tedavi sonrasında
günlük kullandıkları ped miktarı, idrara çıkma frekansları, kaçırdıkları idrar miktarı ve Vizüel Analog Skalası ile belirlenen
şikayet dereceleri ve ıslaklık hissi değerlerinde istatistiksel
olarak anlamlı bir azalma kaydedilmiştir19.
Kaya’nın yaptığı çalışmada, idiopatik detrüsör aşırı aktivitesi olan 45 hastaya medikal tedavi (günde 3 kez oral 15
mg trospium klorür) ve fizyoterapi ve rehabilitasyon (enterferansiyel akım, mesane eğitimi ve Kegel egzersizleri) 8 hafta uygulanmıştır. Tedavi sonrasında maksimum sistometrik
kapasite, pelvik taban kas aktivasyon cevabı, idrara çıkma
sayısı/gün, Vizüel Analog Skalası ile belirlenen ıslaklık hissi
derecesinde ve yaşam kalitesi puanlarında anlamlı fark olduğu saptanmıştır20.
Elektrik stimülasyonu uygulamasında dikkat edilmesi
gereken durumlar; duysal yetersizlik, metal implant, menstürasyon ve fissür durumlarıdır13.
Elektrik stimülasyonunun kontraendikasyonları ise; kardiyak pacemaker, akut vajinal veya üriner yolların enfeksiyonu,
uygulama alanında aktif karsinoma ve hamileliktir13.
Biofeedback (BF) tekniklerinin uygulanması, yalnızca sözel feedback ile karşılaştırıldığında inkontinans durumunda
azalmanın yanı sıra, pelvik taban kaslarında daha seçici kontrole öncülük eder1,5,9,13,15,18.
Birçok hastada pelvik taban kontraksiyonunu doğru olarak gerçekleştirebilmede bazı zorluklar vardır. Bu kasların oryantasyonunu ve fonksiyonunu anlamadaki yetersizlik, yaralanma veya fonksiyon bozukluğu nedeniyle olabilir. Mesane
fonksiyonu ve pelvik taban kaslarının değerlendirilmesinden
sonra kişiye uygun eğitim programı belirlenir. BF hastaların
kasları görsel olarak algılayabilmesini ve aktivite sırasında
meydana gelen değişiklikleri hemen görmesini sağlar. Birçok
kişi için BF, pelvik taban eğitimini çok ilginç ve daha kolay
yapılabilir hale getirir. BF süresince, yüzey elektrotlar veya
vajinal ya da anal prob kullanılarak fizyolojik cevap monitörize edilir ve kişiye gösterilir13. Böylece bilgisayar ekranında ve
pelvik taban kaslarından elde edilen görsel feedback kişiye
bu kaslarının çalıştığını gösterir 13,16.
Davranışsal teknikler - pelvik taban egzersizleri ve biofeedback ile mesane eğitimi – ve ilaç tedavisi yaşlılar için tedavi
seçenekleridir2. Disiplinli ve zamanlanmış idrar yapmanın da
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özellikle yaşlılarda, inkontinans durumlarının frekansında ve
şiddetinde azalmaya neden olduğu gösterilmiştir1.
Mesane eğitiminin amacı; idrar yapma sürelerinin arasını uzatmak ve böylece fonksiyonel mesane volümünü artırmaktır. Jeffcoate, Francis ve Frewen hastanede yatan hastalarda psikosomatik olarak oryante edilmiş tedavi ile mesane
eğitimini kullanmışlar, antikolinerjik ilaçları ve bazen de antidepresan ilaçları tedaviyi destekleyici olarak ilave etmişlerdir.
Hipnoz, biofeedback ve akupunktur gibi diğer psikolojik
tedavi yöntemlerinin de benzer sonuçlar ortaya çıkarttığı
kaydedilmiştir2,18,21.
1999 yılında Galloway ve ark. tarafından, Üİ tedavisinde
fonksiyonel manyetik stimülasyon uygulamasının ilk başarılı
tedavi sonuçları yayınlanmıştır. Manyetik tedavi, Faraday kanunu teorisine dayanır. Motor sinir depolarizasyonu, impulsun yayılmasına neden olur. Bu durum ise, motor son plakta
nörotransmitterlerin serbestleşmesine ve kas kontraksiyonuna yol açar. Manyetik indüksiyonla manyetik atımlar derinde perineuma penetre olur ve sinir impulslarını başlata-

rak pelvik taban kaslarının kontraksiyonuna sebep olur22,23.
Galloway ve ark., 50 SÜİ’lı kadının % 34’ünün manyetik stimülasyon tedavisinden 3 ay sonra inkontinans durumunun
tamamen düzeldiğini, % 32’sinin de günde 1 pedden fazla
kullanmadığını saptamışlardır22.
Manyetik stimülasyon ile pelvik taban ve sfinkter kaslarında etkin kontraksiyonlar oluşturulur. Tedavi sırasında
elektrot pedinin ve probun kullanılmasına, deri temasına,
jel sürülmesine veya elbiselerin çıkartılmasına gerek yoktur.
Elektrik stimülasyonunda, prob uygulamasında rahatsızlık ve
irritasyon şikayetleri vardır. Elektrot pedleri bazı hastalarda
lokal irritasyona ve deri problemlerine neden olur. Manyetik
stimülasyon uygulamasında hasta, oturma yerinin ortasında
perineum merkezde olacak şekilde oturtulur. Böylece, pelvik
taban kaslarının ve sfinkterin olduğu yer, direkt olarak atımlı
manyetik alanın primer aksisi üzerine yer alır. Uygulamada,
10 dk kesikli alçak frekans (5Hz) stimülasyonu, sonra 1-5 dk
dinlenme, sonra 10 dk kesikli yüksek frekans (50 Hz) stimülasyon haftada 2 kere, 6 hafta boyunca uygulanır. Hastanın
vücuduna aletten elektrik akımı girmez, sadece manyetik
akış vardır23.

Farklı konservatif tedavi yaklaşımlarının ve inkontinansı önlemenin etkinliğinin kanıt düzeyleri
Kanıt Düzeyi

Etkinliği

Konservatif Tedavi
1

-

3

-

4

Pelvik taban kas egzersizleri etkin
Pelvik taban kas egzersizlerine ek olarak Biofeedback uygulaması, sadece pelvik taban kas egzersizlerine göre daha etkili değil
Elektrik stimülasyonu placebo stimülasyondan daha çok etkin
Yüksek-şiddet pelvik taban kas egzersizleri düşük-şiddet egzersizlere göre çok etkili
Yüksek-şiddet pelvik taban kas egzersizleri, ilaca göre çok etkin değil
Görsel biofeedback sözel feedback’e göre çok etkili
İntravajinal prob ile birlikte yapılan pelvik taban kas egzersizleri, sadece pelvik taban kas egzersizleri uygulamasına göre çok etkin değil
Elektrik stimülasyonunun tek başına uygulanması, sadece pelvik taban kas egzersizlerine veya
vajinal konilerle birlikte pelvik taban kas egzersizlerine göre çok etkin değil

-

Cerrahi, pelvik taban kas egzersizlerine göre çok etkili

-

Pelvik taban kas egzersizleri ile birlikte elektrik stimülasyonu, tek başına pelvik taban kas egzersizlerine göre çok etkili değil

3

-

Evde, vajinal konilerle birlikte pelvik taban kas egzersizleri, yalnızca pelvik taban kas egzersizlerine göre çok etkin

4

-

Evde, doğum sonrası yüksek-şiddet pelvik taban kas egzersizleri, tek başına pelvik taban kas
egzersizlerine göre çok etkili

Önleme

1- Kuvvetli kanıt, 3- Limitli kanıt, 4- Kanıt yok7
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aşlılık, önüne geçilmesi mümkün olmayan biyolojik, kronolojik ve sosyal yönleri ve sorunları olan
bir süreçtir. Yaşlılık, fizyolojik bir olay olarak ele alınıp, fiziksel ve ruhsal güçlerin bir daha yerine gelemeyecek
şekilde kaybedilmesi, organizmanın iç ve dış etmenler arasında denge kurma potansiyelinin azalması, kişinin fiziksel
ve ruhsal yönden gerilemesi şeklinde tanımlanabilir. Dünyada ve ülkemizde yaşlı nüfusu hızla artmakta ve ülke sağlık
politikaları da yaşlı bakımına daha çok ağırlık vermektedir.
Özellikle gelişmiş ülkeler artan yaşlı nüfusa yönelik sağlık
hizmetlerini planlamada geleceğe yönelik önlemler almaktadır. Yaşlılık dönemindeki sağlık sorunları diğer dönemlerden
farklı özelliklere sahiptir, bu nedenle de bu dönemdeki sağlık
hizmetleri önemli özellikler gösterir. Yaşlılara verilen sağlık
hizmetlerinin temel amacı, hastalıklardan korunma, yeti yitimin önleme ve geciktirme, bağımlı olmadan yaşama, tedavi
edici hizmetlerin verilmesi yanında rehabilitasyon imkanlarını sunan yaşlılara üretken ve kaliteli bir yaşam sağlanması
olmalıdır. Yaşlılara verilen sağlık hizmetlerinin temel ilkeleri
şunlardır;
• Yaşlılara götürülen hizmetler bütüncül yaklaşımla ele
alınmalı ve koruyucu hizmetler öncelik verilmelidir.
Sağlıklı yaşlanma ilkelerine uyulmasında toplum eğitilmelidir.
• Gereksinimleri olan bütün yaşlılar sağlık hizmetlerine
erişebilmelidir.
• Sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetler işbirliği içinde
yaşlı bakımı verilmelidir.
• Yaşlılara verilen sağlık hizmetleri genel sağlık hizmetlerinin bir parçası olarak planlanmalıdır.
• Sağlık hizmetleri sürekli olmalıdır.
• Sağlık hizmetlerinin temel amacı, yaşlıların kendi evlerinde olabildiğince uzun, başkalarına bağımlı olmadan, rahat ve huzurlu yaşamalarını sağlamak olmalıdır.
• Bakım gereksinimi olan yaşlılara alternatif yerleşim
olanakları sağlanmalıdır.
• Fiziksel ya da mental hastalık nedeniyle gereksinmesi
olan yaşlılara uygun hastane koşulları sağlanmalıdır.

Yaşlılara götürülen sağlık koruyucu sağlık hizmetlerinin
planlanmasında risk gruplarının tespit edilmesi ve ele alınması gerekir.
• 80 yaş ve üzerindeki yaşlı grup,
• Yalnız yaşayanlar,
• Huzurevlerinde yaşayanlar,
• Tek başına ya da çift olarak izole edilmiş olanlar,
• Çocuksuz yaşlılar,
• Kronik bir hastalığı olanlar,
• Günlük yaşam aktivitelerini yerine getirme güçlüğü
olanlar,
• Sosyal kurumlardan destek almayan ya da çok az destek alanlar.

Bütün dünyada, yaşlılara sunulan hizmetlerde görev alan
sağlık elemanlarının geriatri ve gerontoloji alanlarında eğitim
görmüş olmaları benimsenen bir ilkedir. Özellikle yaşlı sağlığı alanında hizmet veren hemşirelere yaşlıların gereksinimlerinin belirlenmesinde ve belirlenen gereksinimlere yönelik
hemşirelik bakımının sağlanmasında büyük sorumluluklar
düşmektedir. Bu nedenle, bu alanda çalışan hemşirelerden
iyi bir klinik bilgisine sahip olmaları yanında, danışman, vaka
yöneticisi ve sağlık eğitimcisi gibi birbirini tamamlayan rolleri yerine getirmeleri ve bu rollerini yerine getirirlerken öncelikle yaşlıların sağlık gereksinimlerini belirlemeleri ve bu
doğrultuda planlama yapmaları beklenmektedir. Hemşireler yaşlılara yönelik olarak bakım verici, eğitici, danışman ve
bakım koordinatörü rollerini üstlenmektedirler. Yaşlının hastanede, yaşlı bakım evi, huzurevi ve ya kendi evinde bulunması hemşirelerin yaşlı hastaya yönelik verecekleri hizmetleri değiştirmez. Hemşirelerin yaşlı bakımındaki rollerini etkili
bir şekilde yerine getirebilmeleri için yaşlanma, yaşlanmaya
bağlı fizyolojik ve psikososyal değişiklikler, yaşlılıkta görülen
kronik hastalıklar, yaşlılara yönelik sağlık hizmetleri ve sosyal
destek hizmetleri konusunda yeterli bilgi ve deneyimlerinin
olması ve sürekli eğitimlerle geliştirilmesi gerekmektedir.
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Yaşın artmasıyla birlikte kronik hastalık görülme sıklığı da
artmaktadır. Kronik hastalıklar yaşlıların günlük yaşam aktivitelerini olumsuz etkilemekte, yaşam kalitelerini düşürmekte
ve bakım sorunlarına yol açmaktadır. Tüm yaşlıların yaklaşık
% 80’i en az bir, %50’si ise en az iki kronik hastalığa sahiptir.
Eskişehir’de yapılan bir araştırmada yaşlıların %71.8’inde bir
veya daha fazla kronik hastalık olduğu belirlenmiştir.
Fiziksel yetersizlikler, ağrılar, kanser, kardiyovasküler hastalıklar, bilişsel bozukluklar, azalmış yaşam beklentisi ve sosyal izolasyon gibi sorunlar her ne kadar yaşlılara özel sağlık
sorunları olmasalar da yaşlılıkta sık görülen sağlık sorunları
arasında yer almaktadır. Bunların yanında yaşlılarda fizyolojik değişikliklere bağlı olarak diş kayıpları, iştahsızlık, hazımsızlık, emilim ve boşaltım bozuklukları, konstipasyon, diyare,
kaşeksi, obezite ve enfeksiyonlara yatkınlık gibi sağlık sorunları gelişebilmektedir. Toplumda yaşayan yaşlılarda idrar inkontinansı prevalansının %8-34 arasında değiştiği, %70’inin
ağrı yaşadığı bildirilmektedir.
Kişilerin fiziksel kapasiteleri yaşla birlikte azalmaktadır,
bu durum yaşlıların fonksiyonel bağımsızlıklarını kısıtlamaktadır. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne (CDC) göre
kronik hastalıklar 65 yaş ve üzerindeki kişilerin %39’unun
günlük yaşam aktivitelerini önemli oranda sınırlamaktadır.
Yaşları 65-79 arasındaki yaşlıların yüzde 11.5’i hareket etme,
banyo, giyinme, tuvalet ve yemek yeme gibi günlük yaşam
aktivitelerine yardıma gereksinimi vardır. Osteoartrit ve diğer
romatizmal hastalıklar, 65 yaş ve üzeri yaş grubunun %50’sinde görülür. Bu sorunlar yaşlılarda işlevsel yetersizliğe neden
olmaktadır. Ayrıca duyu kayıpları, kalp hastalıkları, kırıklar, hipertansiyon, diyabet, kanser gibi kronik hastalıklar da günlük
yaşantıyı etkilemektedir.
Yaşlılar sağlık sorunlarının daha az farkına varmaktadırlar
ayrıca, semptomları inkar etme ya da şikayetlerini ifade etme
güçlüğü, sağlık personelince yeterli ilgi gösterilmemesi, yakınmaların olağan sayılması ve sağlık hizmetlerine ulaşmada yaşadıkları sorunlar, gençlere göre öğrenim düzeylerinin
düşük olması yaşlılıktaki sağlık sorunlarının yükünü artırmaktadır. Yaşlılara verilen sağlık hizmetleri bir ekip hizmetini
gerektirir. Bu ekibin en etkin üyelerinden birisi olan hemşirenin, yaşlılara vereceği bakımı planlamada ilk adımı yaşlıların
sağlık gereksinimlerini belirlemektir.
Yaşlının sağlık durumunun değerlendirilmesinde aşağıdaki başlıklar ele alınmalıdır;
1. Kapsamlı sağlık hikayesi,
2. Fizik muayene,
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3.
4.
5.
6.

Zihinsel durumun değerlendirilmesi,
Fonksiyonel durumun değerlendirilmesi,
Yaşanılan çevrenin değerlendirilmesi,
Sosyal kaynakların değerlendirilmesi.

Hemşire yaşlıyı değerlendirirken yaşlı değerlendirme formu kullanırsa sorunların çözümünde daha etkili olabilir. Böylece yaşlıdan elde edilen veriler doğrultusunda hasta bakımı
bireye özgü ve bütüncül yaklaşım ile hemşire tarafından verilir. Bakım planı ister hastane ister kurum bakımı olsun hemşirenin kaliteli bakım vermesinde etkilidir. Yaşlı bakımının
planlanması gereksinimlerin öncelik sırasına konulmasını,
doğru hedeflerin saptanmasını ve gereksinimlerin karşılanmasına ilişkin doğru uygulamaların yapılmasını sağlar.
Türkiye’de yaşlı hizmetleri içinde ilk sırayı sosyal güvenlik
programları ve sosyal hizmet programları çerçevesinde kurum
bakımı (huzurevleri) almaktadır. Ülkemizde yaşlı bakım hizmetleri Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK)
tarafından yürütülmektedir. 1956 yılında Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü kurulmuş ve bu tarih itibariyle yaşlılara götürülen hizmetlerin planlanması ve yürütülmesi görevinden devlet
sorumlu tutulmuştur. 1983 yılında çıkarılan 2828 sayılı Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile bu kurum doğrudan
yaşlı ferahı ile ilgili tüm görevleri üstlenmiştir. Yaşlı refahı ile ilgili hizmetlerden en önemlileri kurum bakım hizmetleri (huzurevi), yaşlı danışma merkezleri ve evde bakım hizmetleridir.
Huzurevlerine maddi ve sosyal yönden yoksunluk içinde olan,
ancak günlük ihtiyaçlarını (yeme, içme ve tuvalet gibi) bağımsız olarak karşılayabilen, sürekli tıbbi bakım ve tedavi gerektiren
ağır bir hastalık veya sakatlığı bulunmayan, akıl ve ruh sağlığı
yerinde 60 yaş ve daha yukarı yaştaki kişiler alınmaktadır. Huzurevlerine ekonomik gücü yerinde olmayan, kanunen kendisine bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan ya da kanunen
kendisine bakmakla yükümlü kimsesi olan fakat yükümlülerin
ekonomik gücü yeterli olmayan yaşlılar ücretsiz, ekonomik
gücü yerinde olan ancak sosyal yoksunluk içinde bulunan yaşlılar ücretli olarak kabul edilmektedirler. Huzurevlerinde kalan
yaşlıların günlük ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, tıbbi
bakım ve tedavilerinin yapılması, psikolojik ve sosyal kaynaklı
sorunlarının çözümünde yardımcı olunması, sosyal ilişkilerinin
geliştirilmesi, zamanlarının değerlendirilmesi, aktivitelerinin
devamının sağlanması, ayrıca besin harcama oranları ve sağlık durumları göz önüne alınarak uygun tarzda beslenmelerini
temin amacıyla gerekli tüm hizmetler, doktor, hemşire, sosyal
hizmet uzmanı, psikolog, diyetisyen ve fizyoterapist gibi uzman
kişiler tarafından koordineli bir biçimde verilmektedir. Onat
(2004) tarafından Ankara’da yapılan araştırmada; 1300 yaşlı kişi
ile görüşülmüş yaşlıların neredeyse tamamına yakınının (%91.7)
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huzurevinde kalmayı istemedikleri belirlenmiştir. Huzurevinde
kalmayı istememe nedenleri incelendiğinde; yaşlıların yarısı
(%50.1) ailesiyle kalmaktan mutlu olduğu, %21’i çocukları izin
vermeyeceği, %9.9’u yalnız yaşamaktan hoşlandığı, %2.2’si huzurevi ortamından rahatsız olduğu için, %1.8’i ise toplum baskısı
nedeniyle huzurevinde kalmak istememektedir (Onat, 2004).
Ülkemizde huzurevleri dışında yaşlı bakım evlerinde
özellikle Alzheimer gibi ilerleyici ve bakım gereksinimi olan

hastaların bakım aldığı kurum hizmetleri de verilmektedir.
Ayrıca geriatri ünitelerinin yer aldığı hastaneler, devlet, üniversite ve özel hastanelerinin tüm yataklı ve ayaktan bakım
bölümlerinde, rehabilitasyon hizmeti verilen kurum ve hastanelerde yaşlı bakım hizmetleri verilmektedir. Evde yaşlı
bakım hizmetlerinin belediye, özel, bazı devlet ve üniversite
hastaneleri tarafından ve ayrıca özel kuruluşlar tarafından verildiği ülkemizde, hizmet sunumu tam olarak sosyal güvenlik
kurumu bünyesinde yerini alamamıştır.
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G

ünümüzde Avrupa’da %25’in üzerinde olduğu
bilinen 65 yaş nüfus oranının 2050 yılından itibaren %35’e yükselmesi beklenmektedir. Yaşlı nüfus
oranının giderek artmakta olduğu ülkemizde 2008 yılında
%6.8 olan 65 yaş ve üzeri nüfusun 2025 yılında %10’nun üzerinde olacağı bildirilmektedir1,2.
Yaşlı nüfusun hızla artmasına paralel olarak yaşlılıkta sık
görülen hastalıklar toplum içinde bir sorun haline gelmektedir. Yaşlanan toplumlarda büyük bir sağlık problemi olarak
karşılaşılan ve damarsal-dejeneratif değişimlere bağlı olarak
gelişen demans 65 yaş ve üzeri bireylerde %5 oranında, 80
yaş civarında %20 oranında görülmektedir3-4. Dünyada 2001
yılında 24 milyon olarak tahmin edilen demanslı hasta sayısının 2050 yılında 81 milyona yükselmesi beklenmektedir5.
Latince zihin anlamına gelen “mens” kelimesinden türemiş olan demans zihnin yitirilmesi anlamına gelmektedir5.
Demans, kronik ve genellikle ilerleyici olarak bellek ve entellektüel kapasitenin azalması ile bellek, konuşma, algılama,
hesaplama, yargılama, soyut düşünme ve problem çözme
gibi bilişsel işlevlerden en az ikisinde bozukluk olması ile
karakterize bir tablodur. Bilişsel işlevlerde bozukluğa bağlı
olarak bireyin günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlama, sosyal
ve mesleki yaşantısında bozukluk oluşmaktadır3,4,6 .
Klinik olarak demans tanısının konabilmesi için hastada
zihinsel fonksiyonlarında sonradan oluşan bozulma, bellek,
dikkat, dil gibi kazanılmış zihinsel işlevlerde birden fazla kaybın olması ve günlük yaşam aktivitelerinde bozulma meydana gelmesi beklenmektedir7. Demans aylar-yıllar süren sinsi
başlangıcı ve ilerleyici gidişi ile deliryum tablosundan8; gün
içinde günlük hayatı etkilemeyen ve ilerleyici olmayan yaşa
bağlı basit unutkanlıklar, depresyon ve hafif bilişsel bozukluklardan ayırt edilmelidir9. Demans tanısında kullanılan
Amerikan Psikiyatri Birliği DSM-IV tanı kriterlerine göre demans kriterleri aşağıda yer aldığı gibidir6,7.
1. Bellek bozukluğu ve aşağıdakilerden en az bir tanesini içeren, birden çok bilişsel alanda bozukluk
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a. Afazi
b. Apraksi
c. Agnozi
d. Yürütücü işlev bozukluğu
2. Bilişsel bozukluğunun
a. Mesleki ve sosyal işlevleri etkileyecek düzeyde olması
b. Daha önceden var olan daha yüksek bir işlev düzeyinden düşüşe yol açması
3. Deliryum varlığında demans tanısı konulmaması
4. Genel tıbbi bir bozukluğa, toksine maruz kalmaya,
madde kötüye kullanımına ya da ikisinin kombinasyonuna bağlanması

Demans hastalığı dejeneratif, vasküler, travmatik, demiyelinizan, neoplastik, infeksiyöz, inflamatuvar, sistemik ve
toksik nedenler olmak üzere çeşitli nedenler sonucu ortaya
çıkmaktadır. Demanslar etiyolojilerine, lokalizasyonlarına ve
klinik özelliklerine göre sınıflandırılabilirler6,7.
Demans hastalığı etiyolojisine göre primer ve sekonder
olmak üzere sınıflandırılmaktadır10. Primer demanslar merkezi sinir sisteminin nörodejeneratif hastalıkları olan Alzheimer hastalığı, Diffüz Lewy cisim hastalığı, fronto-temporal
demans, motor bozuklukla olan demans, çeşitli pediatrik demans ve ender demanslar şeklinde sınıflandırılmaktadır6,10.
Sekonder demanslar ise nörolojik ya da psikiyatrik bir hastalığın seyri sırasında demans oluşturan hastalıkları içermektedir. Bunlar vasküler demans, normal basınçlı hidrosefali,
toksik-metabolik demanslar, infeksiyonlar, kafa içi yer kaplayıcı ve otoimmün-inflamatuar hastalıklardır6,10.
Demans lokalizasyonuna göre yaygın olarak kabul görmemekle birlikte kortikal ve subkortikal demans olarak incelenebilmektedir. Kortikal demansta lezyonlar beyin korteksinde (gri cevherde), subkortikal demansta derindeki beyaz
cevherdedir. Belirtiler ve patolojik olarak belirgin benzerlik
olan demans alt tiplerinin ayrımı klinik olarak ortaya konan
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belirtiler ile yapılır. Alzheimer hastalığı gibi kortikal demanslarda ağır bellek bozukluğu ve semantik afazi ön plandadır.
Hasta akıcı konuşabilir, dikkati orta düzeydedir, sorulara
normal yanıt verebilir ve kendi ortamında aktivitesi normaldir. Huntington hastalığı ve normal basınçlı hidrosefali gibi
subkortikal demanslarda hastaya çevreye karşı nispeten uyanıktır, cevap vermesi yavaşlamıştır, inaktiftir ve lisan genelde akıcı değildir. Hasta çoğunlukla dizartriktir ve kompleks
cümleler kurmakta zorlanır. Bellek bozukluğu daha hafiftir,
semantik alanla ilgili daha az güçlük yaşar ve yönetici işlevlerde sorunlar vardır. Ayrıca subkortikal demanslarda sık olarak motor bozukluklara rastlanır11.

lan hasta konuşma içeriğini zaman ve yere uyduramaz ve afazik hale gelir. Amaçsız gezinme, tekrarlayıcı hareket, ajitasyon
görülür. Evrenin sonuna doğru tam bağımlı bir hal alır7,8,10,11.
Demansta ortaya çıkan belirtiler kognitif, davranışsal, işlevsel, motor, otonom ve uyku başlıkları altında ele alınabilir10,13.
5.
•
•
•
•

Demans oluşturan en sık nedenlerden biri %50-60 görülme sıklığı ile Alzheimer hastalığıdır. Alzheimer hastalığı ilk
kez 1907 yılında bellek kaybı, konuşma yeteneğinin bozulması, paranoid belirtiler ve delüzyonlar ile tanımlanmıştır ve
nöropatolojisinde nörofibriler yumaklar ve senil plaklar yer
almaktadır12. Korteks, limbik sistem ve hipokampusta oluşan
nörodejenerasyon ile konuşma, oryantasyon, karar verme
gibi bilişsel işlevler ve bellek, bilgi depolama işlevleri etkilenmektedir.
Demans ve demansın en sık görülen tipi Alzheimer hastalığı için risk faktörleri arasında ileri yaş, kadın cinsiyet, düşük
eğitim seviyesi, ailede öykü, kafa travması öyküsü, vasküler
olaylar, alüminyum, elektromanyetik alan sayılmaktadır6,7,10.
Klinikte demans hafif, orta ve ileri demans olarak üç evreye ayrılabilmektedir7,8.
Hafif evrede; hastalar isimlerini unutur, eşyaları koydukları yeri hatırlamakta güçlük çeker ve bunları hatırlamak için
liste yaparlar. Yeni tanınan yabancıların isimleri unutulabilir,
dalgalı bellek bozukluğunda yakın bellek kaybı ön plandadır.
Uzak hafıza görece korunmuştur. Konuşma akıcılığı etkilenir
ve özellikle karmaşık konularda sözcük bulma zorlaşır. İş ve
ev yaşamı sürdürülebilirdir, kompleks finansal aktiviteler, uygun elbise seçiminde zorlanma olabilir7,8,10,11.
Orta evrede; bellek bozukluğu ilerlemiş, eski olaylarda unutma başlamış olabilir. Seyrek görülen yüzler unutulur, yer oryantasyonu bozulmaya başladığı için tanımadığı çevrede hasta
kaybolur. Anlama bozuklukları, kelime bulmada güçlük baş
gösterir. Davranış bozuklukları ve psikiyatrik belirtiler ortaya çıkar ve günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlık azalır7,8,10,11.
İleri evrede; demans hastası tamamen geçmişte yaşar ve
en yakınlarını bile tanımamaya başlar. Tanıdık çevrede kaybo-

•
•
•

Kognitif Alan
Bellek: Yakın ve uzak geçmişe ait hatırlama sorunları
Dikkat: Dalgalanma, konsantrasyon, çelinebilirlik
Dil: Kelime bulma, anlama, okuma, yazma, hesaplama
güçlükleri
Görsel-mekansal işlevler: Dolaşma, yazı karakterinde
değişiklik
Yürütücü işlevler: Problem çözme, yargılama, soyutlama bozuklukları
Praksis: Alet kullanma, giyinme, oturma-yürüme güçlükleri
Gnosis: Nesneleri tanıma, mekanda birbirinden ayırma

6. Davranışsal
• Kişilik değişiklikleri: Apati, disinhibisyon, sosyal uygunsuzluk
• Duygu durum bozuklukları: Keder, isteksizlik, huzursuzluk, yerinde duramama, sinirlilik, uygunsuz neşe,
eşin peşinden ayrılmama
• Algı bozuklukları: Görsel ve diğer halüsinasyonlar
• Düşünce bozuklukları: Hırsızlık, sadakatsizlik
7. İşlevsel
• Günlük yaşam aktiviteleri: İş yaşamı, yolculuk, mali işler, alışveriş, sosyal ilişkiler, hobiler, ev aygıtlarını kullanma, yemek pişirme, diğer ev işleri, küçük tamirat,
gazete-TV ilgisinde azalma
• Kendine bakım: Yemek yeme, yıkanma, giyinme, makyaj, traş olma, tuvalet mekaniği, sfinkter kontrolünde
bozukluk
8. Motor
• Yürüyüş bozukluğu, düşmeler, donmalar, dengesizlik,
hareket yavaşlığı, güçsüzlük, erime, seyirme
9. Otonom
• İnkontinans, empotans, ortostatizm, konstipasyon,
terleme
10. Uyku
• REM-davranış bozukluğu, aşırı gündüz uykusu, uyku
apne sendromu
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Demans tanısı için iyi bir öykü alınması, öykünün ardından
ayrıntılı nörolojik ve mental muayene yapılması gereklidir. Demans şüphesi olan hastaya tam kan sayımı, biyokimya, tiroidkaraciğer-böbrek fonksiyon testleri, vitamin B12 incelemesi,
kranyal manyetik rezonans görüntülemesi yapılmalıdır. Nöropsikolojik testler evrelendirme, gelişimi izleme ve hastalığın
diğer hastalıklarından ayırt edilmesi için kullanılabilir7,10,13.
Demans hastalığının kesin tedavisi henüz mümkün değildir, ancak tedavide halen kullanılan ilaçlar ve yeni tedavi
çalışmaları devam etmektedir. Tedavi seçenekleri hastalığı
modifiye edici, semptomatik ve koruyucu tedaviler şeklindedir. Güncel olarak kullanılabilen tedaviler hastalığın ilerleme
sürecini yavaşlatmak ve semptomları yönetmek üzerinde
odaklanmıştır. Tedavi başarısı bu nedenle semptom şiddeti
ve bakım veren yükü/tükenmişliği ile ölçülmektedir7,11.
Demans tedavisinden beklenenler;
1. Kognitif ve fonksiyonel bozulmayı durdurmak ya da
yavaşlatmak,
2. Davranışsal ve psikiyatrik semptomları tedavi etmek,
3. Bakım verenin yükünü azaltmak,
4. Bakımevi ve hastaneye yatışı geciktirmektir14.
Davranışsal ve psikiyatrik belirtiler demans hastalıklarında sık karşılaşılan ve bakım verenlerin zorlanmasına neden
olan en önemli sorunlardır13,15.
Davranışsal ve psikolojik belirtiler içinde delüzyon, halüsinasyon, yanlış tanımlamalar, ajitasyon, amaçsız gezinmeler,
huzursuzluk, disinhibisyon, apati, negativitizm, duygusal
dalgalanma, depresyon, anksiyete, uyku bozuklukları ve uygunsuz cinsel davranışlar yer almaktadır. Demanslı hastalara
bakım verenlerle yapılan görüşmelerde belirtilerin %50-90
sıklıkta ortaya çıktığı belirtilmiştir. Davranışsal ve psikolojik
belirtilerin yönetiminde non-farmakolojik ve farmakolojik
yaklaşımlar kullanılmaktadır. Farmakolojik yaklaşımlar içinde
antipsikotikler, antidepresanlar, antikonvülsanlar ve benzodiazepinlerin kullanılabileceği belirtilmektedir16.
Davranışsal ve psikolojik belirtilerin yönetiminde nonfarmakolojik yaklaşımların farmakolojik tedaviden önce kullanılması önerilmektedir. Non-farmakolojik yaklaşımlar çevre
düzenlemesi, ışık tedavisi, müzik tedavisi, pet terapisi, egzersiz, dans, sosyal etkileşim gibi aktivite tedavisi ve özel davranışsal teknikleri içermektedir. Yoğun klinik deneyimler nonfarmakolojik tekniklerin kullanımını desteklemekte ve bazı
araştırmacılar farmakolojik tedavilerden daha etkili ve kabul

88

edilebilir olduklarını ifade etmektedir. Huzurevinde aktivite
programı ile yapılan bir çalışmada 6 aylık uygulama döneminin ardından kontrol grubunda %51 oranında olan davranışsal
sorunlar tedavi grubunda %29 olarak tespit edilmiş ve tedavi
grubunda psikotrop ilaç kullanımı kontrol grubuna göre yarı
düzeyde kalmıştır. Egzersiz, aktivite grubu ve sosyal etkileşimin kullanıldığı çalışmalarda bilişsel uyaranın artırıldığı ve ajitasyon gibi problemli davranışların azaltıldığı saptanmıştır16-18.
Hermann tarafından müzik ve ışık ile yapılan çalışmalarda
da ajitasyon ve uyku bozuklukları üzerinde olumlu yanıtlar
alındığı belirtilmiştir16.
Hemşireler demans tanısı almış hastaya toplumda, hastaneden ve uzun dönem bakım kurumlarında bakım verebilmektedir. Hemşireler ayrıca demanslı hastaların aileleri ve ekiple
çalışmakta, en iyi bakımın sağlanması için eğitim, bilgi ve destek vermektedir. Demanslı hastalar sıklıkla evlerinde yakınları
tarafından bakılmaktadır, hemşireler hastalığı anlaşılması ve en
etkili uygulamaların yapılması konusunda destekçi olmalıdır15.
Demanslı hasta bakımında hemşirelerin kullanabileceği
pek çok model bulunmaktadır20,21.
PLST (Progressively Lowered Stres Threshold) Model
Azaltılmış Stres Eşiği Modeli demanslı hastaların bakımını
planlama ve değerlendirmede kullanılan ilk modeldir. PLST
modeli demans belirtilerini dört evreye ayırır.
1. Bilişsel/entelektüel kayıp
2. Duygusal/kişilik değişimleri
3. İşlevsel yeteneklerde azalmaya neden olan planlama
ve geri getirme yetenek kaybı
4. Ajitasyon ve katastrofik tepkiye yol açan stres eşiğinde kayıp
Ajitasyon gibi davranışsal belirtiler kişinin istek ve uyaranlarla baş etme yeteneğinde azalma nedeniyle ortaya
çıkmaktadır. Davranışsal belirtilere yorgunluk, çevre-rutinbakım veren değişimi, azalmış-uygunsuz uyaran, yeteneklerin üzerinde içsel-dışsal talepler ve ağrı-rahatsızlık-akut
hastalık-depresyon gibi beş yaygın stresör neden olmaktadır.
Modelin kullanımında bakım stresörlerin azaltılması ve
güvenli, bilinen çevre oluşturulması şeklinde yapılandırılmaktadır. Model kullanımı sonucunda uyku saatinde artma, gece uyanma sıklığında azalma, sedatif ve trankilizan
kullanımında azalma, kiloda artma, sosyalizasyonda artma,
anksiyete-ajitasyon davranışlarında azalma, bakım veren doyumunda artma ve fonksiyonellikte artma bildirilmiştir.
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Azaltılmış Stres Eşiği Modeli Bakım Prensipleri
1. Fonksiyonel yetenekleri tüm kayıpları destekleyerek
maksimize etmek
2. Bakım ilişkisi kurmak ve hastaya koşulsuz takdir etmek
3. Aktivite ve uyaran sınırlarını belirlemek için anksiyete
ve engellenmeye neden olan davranışları tanımak
4. Bakım verenleri davranışın nedenlerini bulmaları,
sözlü-sözlük tepkileri gözleme ve değerlendirmeyi
öğretmek
5. Stres tepkisine ya da rahatsızlığa neden olan faktörleri
tanımlamak (çevreye, bakım verene ait…)
6. Çevreyi kayıpları destekleyecek ve güvenli fonksiyon
sağlayacak şekilde düzenlemek
7. Bakım rutinlerini ve cevaplarını 24 saat esası ile değerlendirmek ve bakımı bu doğrultuda planlamak
8. Mümkün olduğunca bireyin kontrolünü koymak (öz
bakımı desteklemek, seçenek önermek, tüm hareketleri açıklamak, bir şey yapmaya kişiyi zorlamamak)
9. Çevreyi stabil ve bilindik tutmak
10. Bakım verenlerle eğitim, destek, bakım ve problem
çözme konularında birlikte olmak
NDB (Need- Driven Dementia-Compromised Behaviour)
Model
Gereksinim ile çalışan riskli demans davranışı modeli davranışsal semptomları ve nedenlerini anlamaya temellenmiş bir
modeldir. Tüm davranışlar bir anlama sahiptir ve bir iletişim biçimidir. NDB modelinde temel yaklaşım her davranışın bir gereksinime ilişkin mesaj olduğu ve gereksinimin kişinin alışkanlıkları,
geçmiş öyküsü, fizyolojik durumu, fiziksel ve sosyal çevresi dikkatlice değerlendirildiğinde tanımlanabileceği düşüncesi yer
almaktadır. Davranış rahatsız edici olarak kabul edilmemekte,
bir anlamı olduğu ve gereksinimi anlattığı belirtilmektedir. Davranış geçmiş/bireysel faktörlerin (demans nedeniyle oluşan bilişsel kayıp, cinsiyet, etnik köken, eğitim, kişilik, strese yanıt) ve
yakın faktörlerin (açlık, ağrı gibi fizyolojik faktörler, fiziksel çevre
etkenleri) sosyal çevre (personel değişimi, yakınların varlığı) ile
etkileşimini anlatmaktadır. En iyi bakım davranışa neden olan
yakın faktörlerin değiştirilmesi, güçlü yönlerin artırılması, geçmiş faktör sınırlılıklarının azaltılması ile gerçekleştirilmektedir.
TREA (Treatment Routes for Exploring Agitation)
Cohen-Mansfield’in modeli demanslı hastaların gereksinimlerini belirlemek için kullanılan bir başka modeldir. Ajitasyon ve agresyon gibi davranışları anlama müdahalelerin belirlenmesi için gerekli olarak görülmektedir. İletişim eksiklikleri,
ağrı-rahatsızlık, akut tıbbi problemler, uyku bozuklukları, algı
bozuklukları, depresyon, sosyal iletişime gereksinim, kontrol
kaybı, korku, yalnızlık, yorgunluk gibi faktörler davranışsal be-

lirtilerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Davranışın nedenini belirlemek için aşağıda yer alan sorular sorulmalıdır.
• Ne? (ne oluyor, ne aranıyor, davranışsal fizikselduygusal bileşene sahip mi, hasta 80 değil 20 yaşında
olsaydı ne olurdu, davranış ne diyor),
• Nerede? (davranış nerede gerçekleşiyor, çevresel tetikleyiciler),
• Ne zaman? (davranış en sık ne zaman gerçekleşiyor,
neyin arkasından oluyor),
• Kim? (olaya kim dahil, diğer sakinler, aile üyesi, bakım
veren),
• Neden? (daha önce ne oldu, iletişim mi az, iş çok mu
komplike, fiziksel-medikal problem mi var, bir şeyi
yapmak için zorlandı mı, daha önce oldu mu, olduysa
neden oldu),
• Şimdi ne olacak? (yaklaşım ve uygulamalar, hangi değişimler yapılacak, herkesle paylaşım ve bakım planı
geliştirme)
Demanslı Hasta ile İletişim
Demanslı hastalarla iletişimi için Florida Atlantik Üniversitesinde Ruth Tappen ve arkadaşları tarafından yürütülen
çalışmaların sonucunda açık uçlu soruların kullanılmaması,
soruların yalnızca evet-hayır ile cevaplanır nitelikte olması, iletişimin tek konuya odaklı, duyguların konuşulmaması
önerilerinde bulunulmuştur. Demanslı hasta için iletişimde
genel prensipler aşağıda ye aldığı gibi belirtilmiştir.
• Bireye yetişkin gibi davranın.
• Size anladığını farz edin.
• Sözsüz davranış ile duyguların ile anlatıldığına dikkat
edin.
• Sohbeti mimik ve dokunma ile kolaylaştırın.
• Cevaplaması için zaman verin.
• İletişim amacına göre iletişim stratejilerini değiştirin.
• Hastalığın arkasında bir birey olduğunu hatırlayın.
• Hastayı tanımaya çalışın (geçmiş ve şimdiki ilgilerini,
sevmedikleri, tek oluşunu).
İletişim amacına göre basitleştirme (günlük yaşam aktivitelerinde), kolaylaştırma (duygu ve düşüncelerin ifade edilmesinde), anlama-kavrama (konuşmayı-sohbeti anlamayı
sağlamada), destekleyici (devam eden sohbeti destekleme
ve kişiliğini desteklemede) stratejiler kullanılabilmektedir.
Gerçeğe Oryantasyon
Demanslı hasta bakımında kullanılan programlardan biri de
gerçeğe oryantasyondur. Hastanın yere, zamana, güne, mevsime oryantasyonun genel olarak yararlı bulunmakla birlikte orta
ve ileri evre demanslı hastalarda gerçekçi olmayan beklentiler

2 5 - 2 9 M a y ı s 2 0 1 1 , C o r n e l ia Diamond Hotel, Belek / Antalya

89

İ. Akyar
oluşturabileceği ve hatırlayamadıklarında strese neden olabileceği belirtilmektedir. Bu nedenle demanslı bireyin oryantasyonunun yapılandırılmadan yapılması önerilmektedir.
Geçerlileştirme Terapisi
Demanslı hasta bakımında kullanılan yöntemlerden biri
de geçerlileştirme terapisidir. Naomi Feil tarafından geliştirilen geçerlileştirme terapisi hastanın duygularının ifade etmesi temeline odaklanmıştır. Feil demansı 4 evreye ayırmaktadır. Maloryantasyon, zaman konfüzyonu, tekrarlı hareketler
ve bitkisel hayat. Geçerlileştirme terapisinde Feil dokunma,
müzik dinletme, yansıtma, hatırlatmak gibi ayrı 14 sözlü ve
sözsüz teknik kullanmaktadır21.
Demanslı Hastanın Bakımı
Demanslı hasta bakımında temel hedefler hastanın fonksiyonelliğinin korunması, engelinin azaltılması, stabilitenin
sürdürülmesi için çevre ve ilişkilerin düzenlenmesi, hastalık
nedeniyle oluşan kayıpların kompanse edilmesi, hastanın bireyselliğini koruyacak ve yaşam kalitesini sürdürecek terapötik ortamın sağlanmasıdır 15,22.
Demanslı hastanın bakım gereksinimleri aşağıda yer alan
başlıklar altında incelenebilmektedir 15,22,23.
Bilişsel Fonksiyonların Sürdürülmesine yönelik olarak çevredeki belisizliğinin azaltılması ve ipuçlarının artırılması gerekmektedir. Bunun için hastaya sakin yaklaşmak, hasta ile
etkileşimde kendini tanıtmak, hastaya ismi ile hitap etmek,
çevreyi basit ve güzel tutmak, günlük yaşam için düzenli bir
plan yaparak hastanın uyumunu kolaylaştırmak, hastanın
hatırlamasına ve oryantasyonuna yardımcı resimler, notlar,
etiketler, ipuçları kullanmak, çevreyi gözlemesi için pencere
kenarında oturmasını sağlamak, iletişimin bir parçası olarak
çevresel uyaran vermek önerilmektedir.
Fiziksel Güvenliğin Sürdürülmesine yönelik olarak çevrenin kontrolü ve güvenliğinin sağlanması, tedavinin uygun
zamanda ve dozda uygulanması ve yanıtının izlenmesi, yemek ısının kontrolü, maksimum düzeyde bağımsızlık ve özgürlüğe izin verilmesi uygulamalarını gerçekleştirmek gerekmektedir. Bağımsızlık ve özgürlüğün sağlanması için güvenli
çevrede dolaşması, kısıtlamaların kullanılmaması ve tanılayıcı etiketler kullanılmalıdır.
Fizyolojik Fonksiyonun Optimal Düzeyde Sürdürülmesine
yönelik olarak günlük rutinde anksiyetenin azaltılması, yaşam
kalitesinin geliştirilmesi, benliğin olumlu duygularını geliştirilmesi uygulamalarının yapılması beklenmektedir. Bu amaçla
hemşire hastayı oryante tutmalı, unutkanlığa karşı sabırlı ol-
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malı, günlük rutini korumalı, hastaya zaman ayırmalı ve dinlemeli, hasta ile konuşmaya istekli olmalı, hastayı geçmişte mutsuz eden durumları önlemeli, hasta ile gerekçeler hakkında
konuşmamalı, egzersiz, yürüyüş, televizyon izleme, hafif müzik
dinleme gibi aktiviteler için fırsat yaratmalıdır. Ayrıca hemşire;
hastaya duyguları olan bir birey olarak davranmalı, hastayı küçümsememeli, anksiyete duygularını konuşmalı, duygularını
anlattırmaya cesaretlendirmeli ve gevşeme yöntemlerini öğretmeli, beklenen davranışlarını ödüllendirmelidir.
Hastanın Düşüncelerini Çevresi ile Paylaşma Başarısını yaşamasının sağlanması bakım başlıklarından biridir. Bu amaçla hastanın mesajlarını anlaşılmasını sağlayacak sakin olma,
sözlü mesajları kısa ve basit tutma, sözsüz mesajları sözlerle
kullanma, konuşmada tutarlı olma, basit uygulamaları yazma, hastanın tepkilerini gözleme ve hasta tepki vermese bile
konuşma stratejilerin uygulanması gerekmektedir. Hastanın
mesajlarını anlatma yeteneğini geliştirmesi için hemşire hataları görmemeli, unutulan kelimeleri söylemeli, sohbet için
yeterli zaman ayırmalı, basit cümleleri desteklemeli, konuşma için alternatif yöntem geliştirmelidir.
Günlük Yaşam Aktivitelerinde Maksimum Bağımsızlığın
Sağlanması amacıyla günlük aktiviteleri kolaylaştırmak için
plan yapılması, bakım aktiviteleri için uygun araçlar kullanılması, işleri küçük parçalara ayrılması, hasta ile iş bitene birlikte olunması, konfüzyon ya da dikkat eksikliği nedeniyle durduğunda hatırlatma yapılması, vücut fonksiyonlarını izlenip
erken tanı konması, banyo güvenliği için güvenlik önlemleri
alınması, hastanın yerleri hatırlaması ve tanıması için resim,
ifade etme gibi ipuçları yerleştirilmesi, kolay giyilen kıyafetler
giyilmesi, her iki saatte bir tuvalete gidilmesi, yeterli sıvı ve
besin alması konusunda desteklenmesi ve akşam saatlerinde
sıvı alımının kısıtlanması gibi uygulamalar gerçekleştirilir.
Yeterli Beslenmenin Sağlanması amacıyla hastanın kilo izlemi, yeterli ve dengeli diyet almasının sağlanması, beslenemeyen hastanın beslenmesi, besleme sırasında kısa hikayeler
ile konsantrasyon ve iştah oluşturulması, sakin ve iyi ortam
sağlanması ve hastanın istediği-bildiği besinleri yemesini
sağlanması önerilmektedir. Yeterli beslenme için ayrıca ağız
bakımı yapılması, sakız çiğnenmesi önerilmektedir.
Kişisel Hijyenin Sağlanması için hemşireler hastanın derisini kuru, temiz tutmalı, nemlendirmeli, masaj yapmalı, giysilerin temiz tutmalı, saçı haftada iki kez yıkamalı, tüm tırnakları
temiz ve kısa tutmalı ve elleri sabun ve su ile yıkamalıdır.
Uyku ve Aktivite Dengesinin Sağlanması amacıyla gece
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uyaranların azaltılması, gece yeterli aydınlatmanın sağlanması, gece uyanık ise rahatın sağlanması, güvenliği artıracak
önlemlerin alınması, kısıtlayıcıların kullanmasının engellenmesi, aktivite-uyku sürelerini dengelenmesi, gün içinde uyanık kalmasının sağlanması, egzersiz ve aktivite programlarının eklem hareketliliği için desteklenmesi önerilmektedir.
Gereksinimlerin Karşılanması ve Sosyalizasyonun Geliştirilmesi için aile ve arkadaş ziyaretlerinin artırılması, hasta ile
iletişimde dokunmayı kullanması, hasta yakınlarını ve arkadaşlarını bildiği isimler ile hitap edilmesi, konfüzyonun önlenmesi ve tek uyaran vermek için ziyaretçilerin sayısını biriki kişi ile sınırlandırılması hemşireden beklenmektedir.
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GENEL BİLGİLER VE EPİDEMİYOLOJİ
Atriyal fibrilasyon (AF), en sık gözlenen ritm bozukluğudur.
Atriyal fibrilasyon prevalansı yaşla artan ve ciddi klinik problemlere yol açan bir aritmidir. AF’a bağlı kronik semptomlar, genel
iyilik hali ve yaşam kalitesini azaltmakta, ayrıca bu hastalarda
sistemik emboli, konjestif kalp yetersizliğine kadar giden hemodinamik fonksiyon bozukluğu, kardiyomiyopati gibi önemli
komplikasyonlar görülebilmektedir. Bu komplikasyonların önlenmesi amacıyla yapılacak tedaviler uzun süreli ve yüksek maliyetlidir. Antiaritmik ilaçlar her hastada etkili olmamakta veya yan
etkileri nedeniyle bazı durumlarda kullanılamamaktadır. Belirli
merkezlerde uygulanabilen ablasyon ve özel “pacing” teknikleri
gibi yeni tedavi yöntemleri ile araştırmalar devam etmekte ve
seçilmiş hasta gruplarında başarılı sonuçlar bildirilmektedir. Bazı
hastalarda ilaç ve ilaç dışı tedavilerin birlikte kullanılması gerekmektedir. AF’lu hastalarda en uygun tedavinin seçilebilmesi için
özellikle son yıllarda çeşitli kılavuzlar ve algoritmalara dayalı tedavi önerileri yayınlanmıştır. Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC)
tarafından 2010 yılında yayınlanan “atriyal fibrilasyon tedavi
kılavuzuna” ve American College of Cardiology Foundation/
American Heart Association tarfından 2011 yılında yayınlanan
“2011 ACCF/AHA/HRS Focused Update on the Management of
Patients With Atrial Fibrillation” adlı güncellemeye bu konuşma
içerisinde değinilecektir.
AF’un prevalansı genel populasyonda binde 4 olarak
tahmin edilmekte ve yaşla artış göstermektedir. İki ayrı çalışmada prevalans 60 yaşın üstündeki populasyonda %2-4, 75
yaşın üstündekilerde ise %11. 6 olarak bildirilmiştir . Türk Kardiyoloji Derneği öncülüğünde yürütülen Türk Erişkinlerinde
Kalp Hastalığı ve Risk Faktörleri (TEKHARF) çalışmasında 4059 yaş grubunda atriyal fibrilasyon/flutter prevalansı 1990’da
binde 6. 3, 1998’de binde 1. 6, 60 yaş üzerindeki grupta ise
prevalans 1990’da binde 12. 2, 1998’de binde 21. 6 bulunmuştur. İnfantlar, çocuklar ve sağlıklı genç erişkinlerde AF oldukça nadirdir. Ancak 70 yaş üstü popülasyonda sıklığı %10’a
kadar çıkmaktadır.
Diğer birçok reentran taşikardiler gibi AF da atriyal erken

vurularla başlar. Bu erken vuruların yaklaşık %90’ı pulmoner
venlerden köken alır. Nadir durumlarda ise AF, atriyal flatter,
atriyal taşikardi ya da paroksismal supraventriküler taşikardi
gibi ritmlerin dejenerasyonu ile başlamaktadır.
AF organize olmayan, yüksek hızlı atriyal elektriksel aktivite ile karakterize supraventriküler bir aritmidir. Elektrokardiyogramda P dalgaları yerine, hızlı, düzensiz, değişik şekil
ve büyüklükte fibrilasyon dalgaları görülür. Atriyoventriküler
düğümün iletim fonksiyonuna bağlı olarak ventrikül hızı değişici ve düzensizdir. Atriyoventriküler blok varsa junctional
veya idiyoventriküler ritimlere bağlı düzenli R-R intervalleri
görülebilir. AF sırasında kalp hızının beklenenden yüksek ve
QRS komplekslerinin geniş olması iletimin aksesuar yol üzerinden olduğunu düşündürmelidir. Geniş QRS komplekslerinin bir diğer nedeni de dal blokudur.
SINIFLAMA
Amerikan Kardiyoloji Koleji/Amerikan Kalp Cemiyeti/
Avrupa Kardiyoloji Derneği (ACC/AHA/ESC) kılavuzlarında ,
klinik pratikle ve tedavi ile ilişkili, göreceli basit olan bir sınıflandırma önerilmektedir. Bu sınıflandırmaya göre saptanan
AF epizodu ilk atak veya tekrarlayıcı ataklardan biri olabilir.
Ataklar kendiliğinden sonlanabileceği gibi sinüs ritminin
sağlanması için farmakolojik tedavi veya elektriksel kardiyoversiyon gerekebilir:
1. İlk kez AF sergileyen her hasta aritminin süresinden
veya AF ile ilgili semptomların varlığından ve şiddetinden bağımsız olarak, ilk kez tanı alan AF’si olan bir
hasta olarak kabul edilmektedir.
2. Paroksismal AF çoğunlukla 48 saat içinde kendi kendine sonlanmaktadır. AF atakları 7 güne kadar devam
edebilmesine karşın, 48 saatlik zaman noktası klinik
açıdan önemlidir – bu zaman noktasından sonra,
spontan sinüs ritmine dönüş olasılığı düşüktür ve antikoagülasyon düşünülmelidir.
3. Israrcı (persistan) AF bir AF nöbeti 7 günden uzun
sürdüğünde veya ilaçlar veya doğrudan akım kardiyoversiyon (DCC) ile sonlandırma gerektiğinde mevcuttur.
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4. Uzun süreli ısrarcı AF bir ritm kontrol stratejisinin
benimsenmesine karar verildiğinde, en az 1 yıl sürmüştür.
5. Kalıcı AF, aritminin varlığı hasta (veya doktor) tarafından
kabul edildiğinde mevcut olduğu kabul edilmektedir.
AF nedenleri:
Paroksismal ya da persistan AF’li bazı hastalarda altta
yatan herhangi bir sistemik ya da kardiyak patoloji saptanamaz (İdiyopatik AF). İncelenen hasta grubuna bağlı olarak
değişmekle birlikte kronik AF’li hastaların %15 – 30’unu ve
paroksismal AF’li hastaların %25 – 45’ini bu hastalar oluşturmaktadır. Atak idiyopatik AF’li hastalarda genellikle uyku,
egzersiz, alkol alımı ve yemek yeme gibi bazı aktiviteler tarafından tetiklenmektedir. Hem sempatik hem parasempatik
sinir sistemi aktivasyonunun idiyopatik AF gelişimine neden
olabileceği bilinmektedir.
NEDENLER
Birçok yapısal kalp hastalığı sağ ya da sol atriyum içi basıncı ya da duvar gerilimini arttırarak atriyumlarda AF gelişimni kolaylaştırabilecek yapısal ve elektrofizyolojik değişikliğe yol açar. Bu hastalıklardan hipertansiyon ve koroner
arter hastalığı en sık gözlenenlerdir:
Hipertansif Kalp Hastalığı
Koroner Arter Hastalığı
Kapak Hastalıkları
Kalp Yetersizliği
Hipertrofik Kardiyomiyopati
Dilate Kardiyomiyopati
Dilate kardiyomiyopati de de AF sıklığı artmıştır. Bu hastalarda AF riski, sol ventrikül sistolik fonksiyon bozukluğunun derecesi ile yakın ilişkilidir.
Konjenital Kalp Hastalıkları
Pulmoner emboli
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
Miyokardit
Perikardit
Obstrüktif uyku apnesi
Obezite
Hipertiroidi
Cerrahi
Otonom Sinir Sistemi
Diğer Ritm Bozuklukları
Diyet
Genetik Faktörler
KLİNİK BULGULAR, ÖYKÜ VE DEĞERLENDİRME
AF’lu hastaların çoğunda palpitasyon, göğüs ağrısı, disp-
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ne, çabuk yorulma ve bitkinlik gibi efor kapasitesini azaltan
ve yaşam kalitesini bozan semptomlar vardır. Atriyoventriküler senkronizasyon kaybı ile birlikte, hızlı ve düzensiz kalp hızı
hemodinamik fonksiyonların bozulmasına neden olur. Ayrıca
kontrolsüz kalp hızının bazı hastalarda zamanla kardiyomiyopati oluşturabileceği saptanmıştır. Sık görülmeyen ciddi
bir komplikasyon da senkoptur. Özellikle hasta sinüs sendromu, aksesuar yol üzerinden olan iletim ve aort darlığı gibi
durumlarda ortaya çıkmaktadır. Bazen embolik komplikasyonlar ilk belirti olabilir. Bütün bunların yanısıra semptomsuz
olgular veya aynı hastada zaman zaman semptomlu, zaman
zaman semptomsuz AF atakları görülebilir.
AF’lu hastaların ilk değerlendirmesinde, AF’nun klinik
şekli , birlikte bulunan kalp hastalığı veya diğer nedenler,
semptomlar, oluşturduğu hemodinamik değişiklikler belirlenmelidir.
Atriyal fibrilasyonlu hastalarda öykü alırken aşağıdaki bilgiler hedeflenmelidir:
•
AF ile ilişkili semptomlar
•
AF süresi ve klinik sınıflaması
•
Başlangıç zamanı
•
Daha önceki ataklar
•
Tetikleyen faktörler
•
Daha önce kullanılan ilaçlara yanıt
•
Altta yatan yapısal kalp hastalığı ya da sistemik hastalık
Öykü alırken, özellikle ventrikül hızının kontrol altında
olduğu hastalarda atakların tamamen asemptomatik olabileceği unutulmamalıdır. Hastalar genellikle çarpıntıdan yakınmakla birlikte birçok hastada çarpıntı olmadan halsizlik,
sersemlik hissi, efor kapasitesinde azalma ya da nefes darlığı
gibi yakınmalar olabilir.
Fizik incelemede altta yatan yapısal hastalıklara ilişikin
bulgular ve AF’nin yarattığı hemodinamik durum değerlendirilmelidir.
TEDAVİ PRENSİPLERİ
Atriyal fibrilasyonlu hastalarda 3 temel tedavi prensibi
vardır:
1. Ritm kontrolü (Sinüs ritminin sağlanması ve devam
ettirilmesi)
2. Hız kontrolü (Ventrikül hızının uygun düzeylere indirilmesi)
3. Embolilerin önlenmesi için antikoagülasyon
Atriyal fibrilasyonlu her hasta tedavi amacıyla bireysel olarak değerlendirilmeli ve yukarıdaki tedavi prensipleri uygulan-
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malıdır. Her hastada tüm tedavi yöntemlerinin uygulanması
gerekli değildir. Bazı hastalarda sadece antikoagülasyon, bazı
hastalarda ise ventrikül hızının kontrolü ya da sinüs ritminin
idamesi için tedavi verilmesi bütün sorunları çözebilecektir.
Tedavi yöntemlerine karar verirken hastanın sosyal durumu ve
içinde bulunduğu ortam da dikkate alınmalıdır.
Önceleri, sinüs ritminin doğal ritm olması nedeniyle AF’li
tüm hastaların sinüs ritmine döndürülmesi için büyük çaba
sarfedilirdi. Ancak son yıllarda yapılan bazı çalışmalarda sadece hız kontrolü ve uygun antikoagülasyon stratejisinin sinüs ritmi sağlanması ve devam ettirilmeye çalışılması şeklindeki eski stratejiden hiç de aşağı olmadığı gösterilmiştir. Bu
nedenle AF’li birçok hastanın gerekli koşullar sağlanmak kaydıyla AF ritminde izlenmesinin uygun olacağı görülmüştür.
Akut AF Atağı
Yeni başlangıçlı atriyal fibrilasyonda (AF) hastalar genellikle ritm bozukluğuna bağlı çarpıntı, halsizlik, nefes darlığı,
göğüs ağrısı ya da fenalık hissi gibi yakınmalarla acil polikliniklerine başvururlar. Atriyoventriküler düğüm üzerine etki
eden ilaç kullanmayan hastalarda AF sırasında ventrikül hızı
yüksektir (ortalama 130 – 160 / dakika) ve atımlr düzensizdir.
Özellikle gençlerde bu durum şiddetli yakınmalara neden
olur. Ancak ileri yaşlarda hastaların birçoğu çarpıntı hissetmezler. bu hastalar sıklıkla yüksek ventrikül hızlı AF’ye bağlı
kalp yetersizliği semptomları ortaya çıkana kadar (günlerce
ya da haftalarca) sağlık kurumlarına başvurmayabilirler.
Akut atak ile başvuran hastada hemodinamik bozukluk
(hipotansiyon, kalp yetersizliği) ya da angina varsa acil doğru
akım kardiyoversiyon yapılmalıdır. Wolff – Parkinson – White
sendromlu hastalarda hızlı yanıtlı preeksite AF’de de acil kardiyoversiyon uygulanmalıdır.
Acil kardiyoversiyon endikasyonu olmayan hastalar klinik
olarak değerlendirilmeli, bir yandan tanısal girişimler yapılırken diğer yandan da tedaviye başlanmalıdır. Hastalar öncelikle
AF’ye neden olabilecek hipertansiyon, kalp yetersizliği, kapak
hastalaığı ya da hipertiroidi açısından değerlendirilmelidir.
Hafif - orta şiddette yakınmaları olan hastalarda ise ilk
tedavi ventrikül hızını yavaşlatmaya yönelik olmalıdır. Bu
amaçla beta blokerler, non-dihidropiridirn kalsiyum kanal
blokerleri ya da digoksin kullanılabilir.
Kalp yetersizliği semptom ve bulguları olan hastalarda
hız kontrolü için ilk denenmesi gereken ilaç digoksindir. Ancak kalp yetersizliği olmayanlarda etkisinin geç başlaması

nedeniyle beta blokerler ya da kalsiyum kanal blokerleri seçilmelidir. Semptomatik ya da ventrikül hızı çok yüksek olanlarda tedaviye intravenöz preperatlarla başlanmalıdır. Minimal
semptomlu ya da asemptomatik olan ve ventrikül hızı çok yüksek olmayan hastalarda hız kontrolü oral olarak da yapılabilir.
Ventrikül hızı kontrol altına alındıktan sonra hasta kardiyoversiyon açısından değerlendirilmelidir. Atak sırasında sol atriyumda trombüs oluşumu için en az 24 – 48 saat geçmesinin
gerekli olduğu bilinmektedir. Bu süreden sonra antikoagüle
olmayan hastalarda trombüs riski olacağı için kardiyoversiyon
sakıncalı olacaktır. Bu nedenle akut atak sırasında kardiyoversiyon yapılacaksa bunun ilk 24 – 48 saat içinde yapılması tercih
edilmelidir. Kardiyoversiyon herhangi bir nedenle bu süre içinde yapılamayacaksa hasta öncelikle heparin ile antikoagüle
edilmelidir. Sık paroksismal ya da persistan AF atağı olan ve
antikoagüle olmayan hastalarda ise atak kısa süreli bile olsa sol
trombüs riskinin yükek olduğu unutulmamalıdır.
Atriyal fibrilasyon atağı ile başvuran tüm hastaların sinüs
ritmine döndürülmesi zorunluluğu yoktur. İlk atak bile olsa,
hastaların hız kontrolü ve uygun antikoagülasyon prensipleri gözönünde bulundurulmak şartıyla AF ritminde izlenmesi
yanlış bir yaklaşım olmayacaktır. Ancak ilk AF atağı ile başvuran
ve sinüs ritmi sağlanan hastalarda, sinüs ritminin çok uzun süreler devam ettirilebilme şansının yüksek olması, hatta bazen
sinüs ritminin hiç bozulmadan ömür boyu devam edebilmesi
nedeniyle bu hastalarda kardiyoversiyon genellikle denenmektedir. Tekrarlayan ataklarlarda ise her hasta kendi klinik
özellikleri ile kardiyoversiyon açısından değerlendirilmelidir.
Akut atak süresinin 24 – 48 saatten uzun olduğu ya da
tekrarlayan atakları olan ve kardiyoversiyon planlanan tüm
hastalarda antikoagülasyon gereklidir. Bu hastalarda uygun
antikoagülasyon yapılmadan kardiyoversiyon yapılırsa 1 ay
içinde tromboembolik olay gelişim riski %1 – 2 civarındadır. Antikoagülasyon ve kardiyoversiyon için 2 temel strateji
mevcuttur.
1.Hasta oral antikoagülanlarla antikoagüle edilir. Bu tedavi ile INR’nin 2.0 ile 3.0 arasında tutulması hedeflenir. En az
3 – 4 hafta süresince INR değerinin 2.0 ya da üzerinde seyretmiş olduğundan emin olunduğunda kardiyoversiyon yapılabilir. Kardiyoversiyon sonrası atriyal mekanik fonksiyonların
düzelmesi ve stazın kaybolması birkaç hafta sürebilir. Bu süre
içinde de tromboemboli riski devam eder. Bu nedenle kKardiyoversiyon sonrasında, uzun dönem antikoagülasyon endikasyonu olmayan hastalarda bile en az 3 – 4 hafta süreyle
oral antikoagülanların devam ettirilmesi gerekmektedir.
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2.Hastanın klinik durumunun 3 – 4 hafta beklemeye uygun
olmadığı durumlarda ya da başka nedenlerle sinüs ritminin
sağlanmasının erken dönemde sağlanması gereken durumlarda alternatif bir strateji uygulanabilir. Bu stratejide hasta
öncelikle heparin ile antikoagüle edilir. Daha sonra transösefageal ekokardiyografi ile sol atriyum (özellikle appendiks) trombüs açısından değerlendirilir. Eğer bir pıhtının olmadığından
emin olunursa kardiyoversiyon planlanır. Bu sırada oral antikoagülanlar başlanır ve ilk stratejide olduğu gibi en az 3 – 4 hafta,
uzun dönem antikoagülasyon endikasyonları olanlarda daha
uzun süre antikoagülasyona devam edilir.
Her iki tedavi stratejisinde oral antikoagülan kullanımının
sakıncalı olduğu durumlarda tedavi uzun süreli düşük molekül ağırlıklı heparinlerle yapılabilir.
Uzun vadeli ritm kontrolü
Ritm kontrolü tedavisine başlamanın ana hedefi AF ile
ilgili semptomların ortadan kaldırılmasıdır. Bunun aksine,

asemptomatik hastalar (veya yeterli hız kontrolü tedavisi ile
asemptomatik hale gelenler) genel olarak antiaritmik ilaçlar
almamalıdırlar. AF’de sinüs ritminin korunmasına yönelik antiaritmik ilaç tedavisinin prensipleri şunlardır:
1. Tedavi AF ile ilgili semptomların azaltılmasına yönelik
çabalar ile motive edilmektedir.
2. Sinüs ritminin korunmasında antiaritmik ilaçların etkinliği orta düzeydedir.
3. Klinik olarak başarılı antiaritmik ilaç tedavisi AF nüksünü ortadan kaldırmak yerine azaltabilir.
4. Eğer bir antiaritmik ilaç “başarısız olursa”, bir başka
ajan ile klinik açıdan kabul edilebilir bir yanıt sağlanabilir.
5. İlaç ile indüklenen proaritmi veya ekstrakardiyak yan
etkiler sıktır
6. Antiaritmik ajan seçimine etkinlik kadar güvenlilik de
dikkate alınmalıdır .
Bu amaçla kullanılan ilaçların temel dezavantajları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo.Yaygın olarak kullanılan antiaritmik ilaçlar için önerilen dozlar ve ana uyarılar3
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Ventrikül Hızı Kontrolü
Atriyoventriküler düğüm fonksiyonları normal olan ve bu
düğümü baskı altına alan bir ilaç kullanmayan AF’lu hastalarda ventrikül hızının yüksek olduğu bilinmektedir. Bu durum, hastlarda çarpıntı ya da efor kapasitesinin kısıtlanması
gibi semptomlara yol açmasının yanısıra özellikle hipertrofik
kardiyomiyopati, hipertansiyon ya da mitral darlığının eşlik
ettiği hastalarda önemli hemodinamik bozukluklar da yaratabilmektedir.
Ventrikül hızının kontrolü için, akut atak sırasında olduğu gibi, uzun dönemde de ilk seçenek beta blokerler, nondihidropiridin türevi kalsiyum kanal blokerleri ve digoksindir.
Beta blokerler, özellikle sempatik aktivite sırasındaki ventrikül hızı artışlarını kontrol etmekte önemli yere sahiptirler. Bu
amaçla nadolol, propranolol, metoprolol ve atenolol çeşitli
çalışmalarda denenen ve etkinliği gösterilen beta blokerlerdir. Nondihidropiridin türevi kalsiyum kanal blokerleri de
kalp hızını hem istirahatte hem de efor sırasında düşürürler.
Negatif inotropik etkileri nedeniyle kalp yetmezlikli hastalarda dikkatle kullanılması gereken bu ilaçlar, beta blokerlerin
sakıncalı olabileceği obstrüktif akciğer hastalığı varlığında
seçkin bir yere sahiptir. Digoksin, kalp yetmezliğinin eşlik ettiği AF’da ilk tercih edilmesi gereken ajandır. Ancak, efor sırasındaki ventrikül hızını kontrol etmekte yetersiz kaldığından
sıklıkla diğer ilaçlarla kombine edilmesi gerekir.
AF’lu hastalarda önemli bir problem, optimal ilaç tedavisine rağmen, kalp hızlarının gün içinde zaman zaman çok
artarken, zaman zaman çok düşmesi ve senkop ya da presenkopa neden olan uzun duraklamalar olmasıdır. Bu durum
ilaçların doz ve uygulama şekillerinin değiştirilmesi ile düzeltilemiyorsa kalıcı kalp pili takılmalıdır.
Hız kontrolü için bahsedilen farmakolojik yöntemler, bazı
hastalarda yan etkiler nedeniyle kullanılamamakta ya da etKAYNAKLAR:
1-Türk kardiyoloji derneği atriyal fibrilasyon tanı ve tedavi
kılavuzu .Türk Kardiyol Dern Arş 2003; 31:737-62.
2-ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for the management of
patients with atrial fibrillation: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on
Practice Guidelines and the European Society of Cardiology
Committee for Practice Guidelines (Writing Committee to
Revise the 2001 Guidelines for the Management of Patients
With Atrial Fibrillation): developed in collaboration with the
European Heart Rhythm Association and the Heart Rhythm

kili olmayabilmektedir. Özellikle önemli sol ventrikül fonksiyon bozukluğuna bağlı kalp yetmezlikli hastalarda sıklıkla
beta blokerler ile kalsiyum kanal blokerleri tolere edilememekte ve digoksin de kalp hızının kontrolünde yetersiz kalabilmektedir. Bu durumlarda atriyoventriküler düğüm ablasyonu ve kalıcı kalp pili takılması uygun bir alternatif tedavi
yöntemidir. Bu yöntemin hastalarda sol ventrikül fonksiyonlarında iyileşme yarattğı, yaşam kalitesini yükselttiği ve bu
etkileri önceden sanıldığı gibi mortalite artışına yol açmadan
gerçekleştirdiği gösterilmiştir. Paroksismal AF’lu hastalarda
iki odacıklı, kronik AF’lu hastalarda ise tek odacıklı kalp pilleri
takılmalıdır. Paroksismal AF’lu hastalarda AF’u önleyici algoritmaları olan kalıcı kalp pilleri tercih edilebilir.
Antikoagülasyon
AF, sistemik emboliler için önemli bir risk faktörüdür. Son
20 yılda yapılan geniş çalışmalarla bu aritminin sistemik embolilerle ilişkisi ve bunları önleyebilecek girişimler ayrıntılı
olarak değerlendirilmiştir. Çeşitli metaanalizlerle de desteklenen bu çalışmalarda eşlik eden herhangi bir yapısal kalp
hastalığının bulunmadığı genç, idiopatik AF’lu hastlarda
emboli riskinin artmadığı, buna karşın eşlik eden kapak hastalığı, inme öyküsü, kalp yetmezliği ve sol ventrikül sistolik
fonksiyon bozukluğu, hipertansiyon ya da diabetes mellitus
gibi hastalıkların varlığında ve yaşın ilerlemesiyle bu riskin
belirgin olarak artmış olduğu izlenmiştir. Bu nedenle 65 yaşın altında olan ve hiçbir risk faktörü bulunmayan hastalarda
embolik olaylardan korunma amacıyla sadece aspirin önerilmektedir. Bahsedilen risk faktörlerinden en az birine sahip
olan ya da eşlik eden risk faktörü olsun ya da olmasın yaşı
75’in üzerinde olan hastlarda, INR 2.0 ile 3.0 arasında tutulacak şekilde kumadin ile oral antikoagülasyon ya da aspirin
tedavisi önerilmektedir. Bu konuda kullanılan CHADS2 skorlamasından ve 2011 yılında yayınlanan “2011 ACCF/AHA/
HRS Focused Update on the Management of Patients With
Atrial Fibrillation” güncellemesinde yer alan dabigatran kullanım endikasyonundan konuşma içinde bahsedilecektir.
Society. Circulation 2006; 114:e257-354
3- Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu(ESC). Türk Kardiyol
Dern Arş 2010, Suppl 4.
4-2011 ACCF/AHA/HRS focused update on the management of patients with atrial fibrillation (updating the 2006
guideline): A report of the American College of Cardiology
Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. . Heart Rhythm 2011; 8:157-176.
5-www.atriyalfibrilasyon.org
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Birinci Basamak ve Yaşlı Sağlığı, Türkiye’de Güncel Durum
Dr. Murat Girginer
Bursa Aile Hekimliği Derneği

Ü

lkemiz nüfus yapısına baktığımızda, yaşlı nüfus
oranının hızla arttığını görmekteyiz. Yaşlı nüfusun genel nüfusa oranı 2000 yılında %5.7 iken
şu anda %7.64 tir. 2050 de % 20.00 olması öngörülmektedir.
Yaşlı sağlığı hizmetlerinin planlaması artık Türkiye için öncelikli bir gereksinimdir. Ülkemizde yaşlı sağlığı üçüncü basamakta bazı üniversite hastanelerinde daha büyük bir önemle
ele alınmaktadır. Hastaların ilk başvuru noktası olan, hizmet
sunumunun daha çok talep edildiği Birinci basamak ve İkinci
basamaklara ise henüz yeteri kadar entegre edilememiştir.
Birinci ve İkinci basamaklarda sistemli bir yaşlı sağlığı hizmeti
sunulamamaktadır.

Aile hekimlerine kayıtlı nüfuslara göre ülkemizde yaşlı
nüfus oranı 2011 Şubat ayı itibari ile %7.64 tür. Güncel veriler
tablo üzerinde şu şekilde verilmiştir:

Birinci Basamakta Aile Hekimlerinin çok sayıda görev ve
sorumluluklarının arasında, kendisine kayıtlı kişilerin yaş,
cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramalarının
(kanser, kronik hastalıklar, gebe, loğusa, yenidoğan, bebek,
çocuk sağlığı, adolesan, erişkin, yaşlı sağlığı ve benzeri) yapılması da bulunmaktadır(1).Yaşlı sağlığına yönelik izlemler ve
taramalar planlanırken, yaşlının sağlık gereksinimleri ve risklerinin yanında Aile Hekimlerinin rutin izlemekle sorumlu olduğu bebek, çocuk, gebe, lohusa, 15-49 yaş kadınlar gibi risk
gruplarının da getirdiği iş yükü analizleri de hesaplanmalıdır.
Aile hekimleri günümüz şartlarında Aile Hekimliği Merkezlerinde yaşlı sağlığı ile ilgili olarak muayene, teşhis, tedavi
ve kronik hastalıkların takibini yapabilmektedir. Kronik hastalıklara ( hipertansiyon, diyabet gibi ) yönelik kendilerine
kayıtlı kişileri belirli periyotlarla taramaktadırlar. Koruyucu
hekimlik adına aşılarını uygulamaktadırlar. Evde bakım hizmeti alabilecek kişileri tespit edip ilgili birimlere bildirmekte
ve hizmet almasını sağlamaktadırlar.
Aile hekimleri kendilerine kayıtlı popülasyonun tıbbi kayıtlarını elektronik ortamda tutmaktadırlar. Kayıt sistemlerinin tam ve doğru olarak kullanılması istatiksel verilerin hazırlanmasında ve doğru yorumlanmasında oldukça önemli
bir kaynaktır. Yakın bir gelecekte hastalık istatistiklerine bu
veriler sayesinde ulaşmak mümkün olabilecektir.
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65 yaş ve üstünün sağlık bakımı, yani yaşlı sağlığı hizmeti
öncelikle var olan sağlıklı durumunu korumak, hastalıklarını
tedavi ve rehabilite etmek, bağımsız olarak yaşamını sürdür-
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mesine yardımcı olmak, sonuç olarak yaşlının yaşam kalitesini yükseltmektir ve bir ekip tarafından yapılmalıdır. Ancak
Aile Hekimliği uygulamasında aile hekimleri birimlerinde
Aile Hekimi ile birlikte çalışan aile sağlığı elemanlarının (ebe,
hemşire, acil tıp teknisyeni) donanımları standart olmadığı
gibi, iş yoğunluğu nedeniyle bu iki kişilik ekiple bu hizmet
eksik olarak verilmekte, genellikle teşhis ve tedavi ile sınırlı kalmaktadır. Oysa yaşlı sağlığında tanımladığımız hizmeti
verebilecek yetkin bir ekip içinde hekim, diş hekimi, hemşire,
fizyoterapist, diyetisyen, psikolog, sosyal hizmet uzmanı olmalı, görev ve sorumluluklar net olarak tanımlanmalıdır. Aile
Hekimliği merkezlerinde bu ekibin yer alması günümüz koşullarında mümkün olmadığı için ekibin üyeleri Toplum Sağlığı Merkezlerinde istihdam edilmeli ve yaşlı sağlığının korunması için çalışmalarda bulunmalıdır. Aile hekimi yaşlının
ilk izlemine katılarak kişinin tıbbi ,sosyal ,ekonomik , kültürel
risklerini belirlemeli ve rutin izlem planı oluşturmalı ,planın
uygulanmasında sorumlu olmalı ,yapılan izlem sonuçlarını
değerlendirip son durumunu ,risklerini bu ekip ile birlikte
analiz etmelidir.
Ülkemizde evde bakım hizmetleri genelde tıbbi bakım hizmeti olarak algılanmaktadır. Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde
Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkına Yönergede; evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylerin
muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbı bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında sağlanması, bu kişilere ve aile
bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün
olarak birlikte verilmesi amaçlanmaktadır.(2) Evde bakım hizmetinde oluşturulacak ekipte, sorumlu tabip, hemşire, sağlık
memuru, laboratuvar teknisyeni, fizyoterapist, diyetisyen,
psikolog, sosyal hizmet uzmanının adı geçmektedir. Hizmet
içeriğinde, evde bakım hizmetleri biriminin görevinin teşhis
koymak olmadığı; konulmuş tanı ve tedavi planları çerçevesinde kişinin bulunduğu ev ortamında muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini vermek,
sağlık raporu ile belirlenen ilaçları reçete etmek, hastanın ve
ailesinin hastalık ve bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesi,
eğitim ve danışmanlık verilmesi, gerektiğinde ilgili dal uzmanı
ile konsültasyon istenmesi tanımlanmıştır. İçerik ve uygulamada evde bakım hizmeti alması gereken kişi, yataktan kendi
başına kalkamayacak durumda olan yatağa bağımlı hasta olarak tanımlanmıştır. Güncel durumda uygulamada aksamalar
olmakla birlikte hizmet sunumundan faydalanan çok sayıda
evde bakım hastası mevcuttur.
KAYNAKLAR;
1. Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği – 25 Mayıs 2010
– 27591 sayılı

Evde bakım hizmetlerinin kapsamı genişletilebilir. İçeriğine; evde yardım, evde takip, evlere yemek servisi, evlere
bakım-onarım hizmeti, telefonla yardım hizmeti gibi hizmetler eklenmesi planlanmalıdır. Bu planlamaya yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, çeşitli meslek grupları aktif olarak
katılmalı, görev ve sorumlulukları tanımlanmalıdır.
Ülkemizde yaşayan tüm yaşlılara sosyal güvence durumuna bakılmaksızın, kapsamlı eşit bir hizmet sunumu ve risk
yaklaşımı uygulanmalıdır. Yaşlı kişilerin, çevresel faktörleri,
yaşadıkları konutun şartları geliştirilmeli, gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Evde bakım gerektiğinde sosyal yönden
desteklenmeli, bundan sağlık sektörü kadar yerel yönetimler,
sivil toplum örgütleri, sosyal hizmet birimleri de sorumlu olmalıdır. Yaşlı sağlığı ile ilgili sorunların çözümünde birinci basamağın, ikinci ve üçüncü basamakla ile koordinasyon içinde
çalışması, multidisipliner olması dışında, diğer sektörleri de
kapsaması, çok sektörlü bir organizasyon yapılması gerekmektedir.
Ülkemizde nüfus hızla yaşlanmaktadır. Yaşlı nüfus artıkça
yaşla ilgili sorunlarda da artış ortaya çıkmaktadır.

Yaşlılarda hastalıklar dışında, kazalar ve yaralanmalara da
daha fazla rastlanmaktadır. Nüfus yaşlandıkça yaşlılığa bağlı
sorunların finansmanı giderek zorlaşacak, bütçe üzerindeki
yük artacaktır. Çok uzak olmayan bir gelecekte bu yükün sağlık hizmetleri üzerindeki olumsuz etkileri açıkça görülecek.
Bu nedenle acilen bir eylem planı hazırlanmalı ve koruyucu
önlemler ayrıntılı şekilde planlanmalıdır. Yaşlı sağlığına yönelik hizmetlerin yürütülmesi, tüm basamakların uyum içinde
çalışması ile mümkündür. Büyük çaplı bir örgütlenme modelinin geliştirilmesi kaçınılmazdır. Yaşlı sağlığının bu örgütlenme ile korunması, yakın gelecekte bütçe üzerinde oluşacak
büyük finansman yükünü azaltacaktır.
2. Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulanması Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
– 1.2.2010 – 3895 sayılı
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Hipertansiyon Tedavisinde Beta Blokerler ve Kalsiyum Kanal
Blokerleri
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ipertansiyon tedavisindeki birincil amaç, kardiyovasküler hastalığa ilişkin uzun dönemdeki toplam
riskte en yüksek düzeyde azalma sağlanmasıdır.
Bu amaçla çeşitli antihipertansif ilaçlar kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda, hipertansiyon tedavisinde kullanılan antihipertansif ilaçların asıl yararlarının kan basıncındaki düşüşten kaynaklandığı bildirilmiştir. Halen beş antihipertansif ilaç
sınıfı, tek başına veya kombinasyon halinde antihipertansif
tedaviyi başlatmak ve sürdürmek için uygundur. Bu ilaçlar
diüretikler, kalsiyum kanal blokerleri, beta blokerler, anjiyotensin konverting enzim (ACE) inhibitörleri ve anjiyotensin
reseptör blokerleridir. Bu ilaç gruplarının herhangi biri ile kan
basıncı tedavisinin yapılmasının kardiyovasküler riski azalttığı bilinmektedir. Bunun yanında, belirli klinik durumlarda ve
hastalıklarda belirli antihipertansif ilaçların öncelikli olarak
tercih edilmesi gerektiği çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir1-3.
Beta Blokerlerin Antihipertansif Tedavideki Yeri
Tedavide öncelikle beta blokerlerin tercih edilmesi gereken durumlar arasında angina pektoris, miyokard infarktüsü,
kalp yetersizliği ve taşiaritmiler sayılabilir. Ayrıca beta blokerler glokomu olan hastalarda ve gebelerde güvenle kullanılabilir2.
Beta blokerler kilo artışına, lipid metabolizması üzerinde
olumsuz etkilere ve diğer ilaçlara kıyasla yeni başlayan diyabet insidansında artışa yol açtıklarından, birden fazla metabolik risk faktörü olan bulunanlarda tercih edilmezler. Bu
nedenle beta blokerlerin olası kontrendikasyonları arasında
metabolik sendrom ve glukoz entoleransı yer almaktadır. Fakat bu durum dismetabolik etkileri daha az olan veya hiç olmayan, klasik beta blokerlere göre yeni başlayan diyabet görülme riski daha az olan vazodilatör özellikteki beta blokerler
(örneğin karvedilol ve nebivolol) için geçerli olmayabilir2,4.
Bunlara ek olarak beta blokerlerin periferik arter hastalığında ve kronik obstrüktif akciğer hastalıklarında kullanımları
sırasında dikkatli olunmalıdır. Beta blokerler astımda ve A-V
blokta (2. veya 3. derece) mutlak kontrendikedir.
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Beta blokerlerin diğer antihipertansif ilaçlara göre yararı son yıllarda giderek artan bir şekilde sorgulanmaktadır. Büyük ölçekli iki çalışmada ve bir meta-analizde betablokerlerin koroner olaylardan ve ölümden korumada diğer
antihipertansiflere göre eşit derecede etkili olduğu fakat
inmeye karşı daha az koruyucu etki gösterdiği bulunmuştur
5-7. Yapılan bir çalışmada beta blokerlerin, özellikle renin anjiyotensin sistemini baskılayan ilaçlarla kıyaslandığında benzer brakial kan basınçları sağlayabildiği halde santral kan basıncını aynı derecede düşüremediği dikkati çekmiştir8. Beta
blokerlerin özellikle inmeye karşı yeterli derecede koruyucu
etki göstermemesi santral kan basıncını yeterli derecede düşürememesine bağlı olabilir3. Tüm bu sonuçlara bağlı olarak,
NICE kılavuzuna göre, beta blokerlerin öncelikli olarak kullanımının gerekli olmadığı hipertansif hastalarda, beta blokerler renin-anjiyotensin sistemi blokerleri, diüretikler ve kalsiyum kanal blokerlerinden sonra önerilmektedir9.
Kalsiyum Kanal Blokerlerinin Antihipertansif
Tedavideki Yeri
Kalsiyum kanal blokerleri “dihidropiridinler” ve “nondihidropiridinler” adı altında iki farklı gruba ayrılırlar. Dihidropiridin grubu kalsiyum kanal blokerleri ön planda izole sistolik
hipertansiyon (ileri yaştakilerde), angina pektoris, sol ventrikül hipertrofisi, karotis ve koroner aterosklerozda tercih
edilen antihipertansif ilaçlardır. Ayrıca gebelikte güvenle kullanılabilirler. Dihidropiridin grubu kalsiyum kanal blokerlerinin önemli bir avantajı kullanılmasının mutlak kontrendike
olduğu bir durumun olmamasıdır. Bu nedenle gerek monoterapide, gerekse de kombinasyon tedavilerinde güvenle
kullanılabilen ilaçlardır.
Nondihidropiridin grubu kalsiyum antagonistlerinin ön
planda tercih edildiği durumlar angina pektoris, karotis aterosklerozu ve supraventriküler taşikardilerdir. Bu ilaçlar A-V
blokta (2. veya 3. derece) kontrendikedir. Non-dihidropiridin
grubu kalsiyum kanal blokerlerinin, dihidropiridin grubundan farklı bir şekilde antiproteinürik etkileri vardır10.
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Günümüzde ACE inhibitörleri ve anjiyotensin reseptör
blokerleri gibi renin-anjiyotensin sistemini baskılayan ilaçların tiyazidlerle ya da kalsiyum kanal blokerleri ile kombinasyonu oldukça sık uygulanan bir yaklaşımdır. Yakın zamanda
yapılan ve bu iki farklı kombinasyonun karşılaştırıldığı bir
çalışmada, kardiyovasküler riski yüksek olan hipertansif
hastalarda bir ACE inhibitörü olan benazeprilin amlodipin
ya da hidroklorotiyazid ile kombinasyonunun etkileri araştırılmıştır11. Bu çalışmada çarpıcı bir şekilde ACE inhibitörü ile
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kalsiyum kanal blokeri kombinasyonunun, ACE inhibitörü
ile hidroklorotiyazid kombinasyonuna göre kardiyovasküler morbidite ve mortaliteyi daha belirgin bir şekilde azalttığı bildirilmiştir. Bu bulgulara ek olarak ACE inhibitörü ile
kalsiyum kanal blokeri kombinasyonu alan hastalarda, ACE
inhibitörü ile hidroklorotiyazid kombinasyonu alanlara göre
böbrek fonksiyonlarının anlamlı derecede daha iyi korunduğu dikkati çekmiştir12.
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Ağrı Tedavisinde Pratik Noktalar
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ıbbın bir çok alanında olduğu gibi, kas-iskelet sistemi ağrılarının tedavisinde de, öncelikle iyi bir anamnez alınmalı ve fizik bakı yapılmalıdır. Bunu ardından
uygun laboratuar testleri ile tanı doğrulanmaya çalışılmalıdır.
Hastanın ağrısının eklemden mi, eklem dışı yapılardan mı kaynaklandığı, vertebra ağrısı veya ekstremite ağrısı şeklinde olup
olmadığı belirlenmelidir. Eğer ağrı vücudun belli bir bölgesine
sınırlı olmayıp, yaygın ağrı ve sızı şeklindeyse, bunun da anlamı farklı olacaktır. Diğer yandan, ağrının sistemik inflamatuar
doğada mı, yoksa mekanik dejeneratif doğada mı olduğuna
karar verilmelidir. Buna karar verebilmek için öncelikle sabah
tutukluğunun olup olmadığı ve süresi sorgulanmalıdır. İnflamatuar ağrılar hareketsizlik sonrasında arttığı ve hareketle düzeldiği için, sistemik inflamatuar patolojilerde sabahları 1 saati
aşan ağrı ve tutukluk olması ve zaman içide hareketle düzelmesi tipiktir. Oysa, mekanik ağrılar istirahatten yarar görür ve
gün içinde hareket ve aktiviteyle artış eğilmi gösterir.
Benzer şekilde hastanın ağrısının akut gut gibi bir kristal
artrit atağına mı bağlı olduğu, yoksa sorunun nöropatik ağrıya
mı bağlı olduğunun anlaşılması önemlidir. Diğer yandan, yaygın ağrının temelinde fibromiyalji mi, yoksa osteomalazi, hipotiroidi, hiperparatiroidi gibi endokrinolojik bir patoloji mi, yoksa paraneoplastik bir sorun mu olduğuna karar verilmelidir.
Özetle, yaşlı hastalarda ağrının etkin bir şekilde kontrol altına
alınabilmesi ve bu amaçla nasıl tedavi edilmesi gerektiğine karar
verilebilmesi için, öncelikle ağrının yeterli ve doğru olarak değerlendirilebilmesi gerekir. Ancak, ne yazık ki yaşlı bireylerde bu
kolay bir hedef değildir. Çünkü, ağrıyı değerlendirebilecek gerçekçi ölçüm yöntemleri bulunmamaktadır. Yaşlı hastaların daha
çekingen, hekimlere aşırı saygılı olmaları ve dolayısıyla bu düşüncelerine uygun olarak “iyi hasta” görünümü verme çabaları, ağrı
yakınmaları konusunda değerlendirilmelerini de olumsuz etkiler.
Bilişsel fonksiyonları yetersiz olan yaşlı hastalarda durum daha da
zordur. Üstelik, yaşlı hastalarda, işitme, görme ve algılamada olabilecek bazı kısıtlamalar nedeniyle, iletişim kurmak ta zor olabilir.
Yaşlı hastalarda ağrı hastanın mobilitesini ve fonksiyonları-
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nı kısıtlayarak depresyon gelişimine de neden olabilir. Ağrı nedeniyle sosyal yaşam olumsuz yönde etkilenir; uyku düzeni ve
hatta vücudun immun direnci bozulabilir. Yaşlı hastalarda yan
etki profili en az olan ağrı kesici ilaçlar seçilmelidir; başlangıçta
düşük dozlar ve yarı ömrü kısa olan ilaçlar önerilmektedir. Yaşlı
hastalarda ilaçların emiliminin, vücutta dağılımının, metabolizmalarının ve vücuttan atılımlarının farklı olacağı akılda tutulmlıdır. Yaşa bağlı yağ dokusu artışı, vücut kütlesi ve su miktarındaki azalma ilaçların fonksiyonunu etkileyebilir. Diğer bir
sorun da, hem eşlik eden diğer hastalıklar, hem de ağrının şiddeti nedeniyle polifarmasinin ortaya çıkmasıdır. Ağrıyı kontrol
ederken, hastanın aktivitesinin korunması da önemlidir. Sıklıkla yapılan bir yanlış, ağrıyı kontrol altına almak amacıyla oral
opioidlerin yüksek dozda kullanılması ve bu durumda hastayı
sedatize ederek aktivitelerinin önlenmesidir. Bu durum özellikle demansı olan hastalarda sakıncalıdır. Hastanın fizyolojisi
de dikkate alınmalı ve hastanın gece uyumasına, gündüz uyanık kalmasına dikkat edilmelidir.
Bu giriş cümlelerinden de anlaşıldığı gibi, ağrı kesici ilaç
seçiminde doğru karar verebilmenin en pratik yolu, ağrının
hangi patolojite bağlı olduğuna karar verilmesidir. Hemen
arkasından, hastanın yaşı, eşlik eden karaciğer veya böbrek
sorununun olup olmadığı, yandaş hastalıkları ve kullandığı
diğer ilaçların bilinmesi önem kazanmaktadır. Bu ve benzeri
ipuçları eşliğinde, ağrı kesici seçiminde pratik noktaların bir
kısmı aşağıda maddeler halinde verilmiştir:
1. Özellikle hafif ve orta derecede şiddetli lokomotor
sistem ağrılarında uygun bir seçenek olarak önerilen
parasetamol, bazı olgularda yararlı olsa da, artroz ağrısında, NSAİİ’ların yanında zayıf kalmakta ve önerilen
çok yüksek dozlarda hepatotoksisite gibi başka problemlere neden olmaktadır.
2. Hastanın sorunu osteoartroz gibi non-inflamatuar,
mekanik ve dejeneratif bir patoloji ise, ağrı kesici olarak parasetamol yanında non-steroid anti inflamatuar
ilaç (NSAİİ)’lar öncelikle tercih edilmelidir. Mide koruyucu olarak H2-reseptör antagonistleri yeterli olmayıp, bu amaçla proton pompa inhibitörleri tedaviye
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eklenmelidir. İki farklı NSAİİ aynı reçetede verilmemelidir. Eğer bir NSAİİ yararlı olmuyorsa, aynı anda ikinci
bir NSAİİ verilmesi etkinliği değil, sadece yan etkileri artırır. Bu nedenle, bu durumda ilk NSAİİ’ın kesilip,
farklı bir NSAİİ’ın verilmesi daha mantıklı olacaktır.
Hastanın NSAİİ kullanması gerekiyor, fakat böbrek yetmezliği gibi bir sorun nedeniyle bu grup ilaçlar sakıncalı ise, kolşisin tedavisi alternatif olarak akla gelmeldir.
Hastanın NSAİİ kullanması gerekiyor, fakat proton
pompa inhibitörüne karşın mide yakınmaları sorun çıkarıyorsa, veya yakın zamanda geçirilmiş üst gastrointestinal sistemi (GİS) kanaması öyküsü varsa, mide için
daha güvenli olan ve selektif siklooksijenaz-2 (COX-2)
inhibisyonu yapan NSAİİ’lar akla gelmektedir. Koksibler
olarak bilinen bu ilaçlar, daha az GİS yan etkisi yaptıkları için piyasaya büyük umutlarla girmişlerdir. Ancak, bu
ajanların COX-1 enzimini hiç inhibe etmeyişi, trombositlerde antiagregan etki kaybına ve tromboz eğilimine
neden olmaktadır. Artmış kardiyovasküler ve serebrovasküler trombotik hastalıklara yatkınlık yarattıkları
için, bu gruptan rofekoksib ve ardından da selekoksib
piyasadan çekilmiştir. Ancak daha ölçülü COX-2 blokajı
yapan meloksikam ve etodolak, GİS kanama riski yüksek olan hastalarda NSAİİ olarak tercih edilebilir.
NSAİİ’ların herkes tarafından iyi bilinen peptik ülser ve
benzeri GİS yan etkileri dışında, renal ve kardiyak yan etkileri de vardır. İndometazin’in klasik NSAİİ yan etkilerine
ek olarak, baş ağrısı ve kognitif fonksiyonlarda bozulma
da yapabileceği akılda tutulmalıdır. Tenoksikam ve piroksikam gibi yarılanma ömrü uzun olan NSAİİ’lardan
da uzak durmak akılcı olabilir. Nabumetone, etodolak
ve meloksikam gibi NSAİİ’ların yaşlı hastalar için göreceli
olarak daha güvenilir olduğu ileri sürülmüştür. Aksi yönde çalışmalar olsa da, naproksen’in kardiyavasküler koruyucu özelliği olduğu bildirilmiştir. Artmış kardiyovasküler ve serebrovasküler risk taşıyan tüm hastalarda düşük
doz aspirin tedaviye eklenmelidir. Düşük doz aspirin ile
NSAİİ aynı saatte verilmemelidir, çünkü en azından bazı
NSAİİ’ların, birlikte verildiklerinde düşük doz aspirinin
antiagregan etkisini inhibe ettiği öne sürülmüştür.
Dejeneratif vertebra patolojilerinde NSAİİ’ların kas gevşetici ilaçlarla kombinasyonu etkinliği artırmaktadır.
Basit ağrı tedavisinde de, parasetamol veya NSAİİ’lara
kafein eklenmesi etkinliği artırabilmektedir.

8. Sorun akut gut artriti ise, hastayı rahatlatmak için klasik NSAİİ’lar veya kolşisin verilebilir. Akut dönemde allopürinol verilmesi sakıncalıdır. Eğer hastada böbrek
yetmezliği veya ciddi mide yakınmaları varsa, veya
postoperatif hastada olduğu gibi oral alım söz konusu değilse, akut gut artrit tedavisinde kısa süreli PE
kortikosteroid tedavisi (örneğin bir iki kez 20-40 mg
IV metil prednizolon) de oldukça yararlı olacaktır.
9. Hastanın kas eklem yakınmaları polimiyaljiya romatika veya
geç başlangıçlı romatolodi artrit gibi sistemik inflamatuar bir
romatolojik patolojiye bağlı ise, NSAİİ’larla hiç zaman kaybedilmemelidir. Çok sayıda ağrı kesici ilacın yapamayacağı rahatlamayı, küçük doz kortikosteroid tedavisi başaracaktır.
10. Hastanın yakınmaları fibromiyaljiye bağlı ise, bu durumda da NSAİİ’lar veya kortikosteroid tedavisi işe yaramayacaktır. Oysa fibromiyaljiye bağlı yaygın ağrıların tedavisinde triskilik antidepresan ilaçlar, seratonin
ve/veya noradrenalin geri emilimini inhibe eden SSRI
veya SNRI grubu antidepresan ilaçlar öncelikle akla
gelmeli ve kullanılmalıdır. Kas gevşetici ilaçlar da bu
olgularda kısmen yararlı olmaktadır.
11. Sorun nöropatik ağrı ise, NSAİİ’ların ve kortikosteroid
tedavisinin etkisi olmayacaktır. Bu grup hastada triskilik
antidepresan ilaçlar, SSRI veya SNRI grubu antidepresanlar, gabapentin veya pregabalin çok daha etkili olacaktır.
12. Değişik nedenlerden dolayı NSAİİ, parasetamol, kolşisin ve diğer ağrı kesici seçenekler sakıncalı veya yetersiz kalıyorsa, bu durumda zayıf opioidler gündeme
gelmektedir. Ancak, bu ilaçları kullana hekimin bu
ilaçların farmakolojisine ve yan etkilerine aşina olmasında ve hastanın yakından izlenmesinde yarar vardır.
13. Bunlar dışında, seçilen ağrı kesici tedavisi ne olursa
olsun, ilacın risklerinin iyi bilinmesi ve uygunsa hasta
ve hasta yakınlarının da riskler konusunda bilgilendirilmesi ve bu yönde işbirliği geliştirilmesi önemlidir.
14. Öncelikle oral ilaçların seçilmesi ve düşük dozla başlanması ve tedaviye yanıta göre, dozun yavaş artırılması,
ancak etkin yanıt alınması için gerekli olan yeterli doza
ulaşmaktan kaçınılmaması, ilaçların uygun zaman aralıkları ile verilmesi ve gece süresince de etkinin sağlanması, ağrı çok şiddetlenmeden ve hatta mümkünse
başlamadan tedavinin verilmesi ve ilaç etkileşimlerine
karşı uyanık olunması da oldukça önemlidir.
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Y

aşam beklentisinin artması ve tıptaki ilerlemeler
sayesinde tüm dünya genelinde özellikle de gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşlı nüfusu
giderek artış göstermektedir. Son 30 yılda dünyadaki 65 yaş
ve üzeri nüfusta %63 düzeyinde bir artış meydana gelmiştir.
Dünya nüfusunun yaklaşık %20’sinin 2050 yılında 65 yaş ve
üzeri nüfus tarafından oluşturulacağı öngörülmekle beraber
ülkemizde de yaşlı nüfusun önümüzdeki 20 yıl içerisinde belirgin bir artış göstermesi beklenmektedir.
Acil servisler acil hastalıkların tedavilerinin yapıldığı birimler olmanın dışında bir çok diğer sağlık hizmetlerinin de
topluma sunulduğu birimlerdir. Ülkemizde geniş kapsamlı
çalışmalar olmamakla beraber çalışma pratiğimizin bize gösterdiği yaşlı hastaların acil servislere başvuruda azımsanmayacak sayıda olduğudur. Acil servise başvurular içinde yaşlı
hastaların hastaneye yatma ve yoğun bakımlarda takip edilme oranları diğer yaş gruplarına göre daha fazla görülmektedir.
Yaşlanma ile beraber insan organizmasında bir çok değişiklikler meydana gelmektedir.Bu değişiklikler tüm sistemleri
etkilemekle birlikte ürogenital sistemi de yakından etkilemektedir.Yaşlanma sonrasında üriner sistemde özellikle de
böbreklerde bir çok anatomik ve fizyolojik değişiklikler oluşmaktadır. Yaşamın dördüncü dekadında maksimum ağırlığı
400 gram’a kadar ulaşabilen böbrekler bu andan sonra ortalama her on yıl başına kitlesinden % 10 kadarını kaybetmektedir.
Yaşlı böbreğinde meydana gelen anatomik değişiklikler;
renal kitlede azalma/kayıp, glomerulosklerozis ve glomerüllerin işlevlerini tam olarak yerine getirememesi,glomerüler
filtrasyonun gerçekleştiği alanların azalması,tübüllerin sayı
ve boyutlarının azalması ve tübülointersitisiyel fibrozisin
artması,glomerüler ve tübüler bazal membranların kalınlaşması ve arteriosklerozisin artması olarak sayılabilir.Meydana gelen fizyolojik değişiklikler ise renal kan akımının ve
glomerüler filtrasyon hızının azalması(normal glomerüler
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filtrasyon hızı erken erişkinlik döneminde 120 ml/dk/1.73
m² iken bu değer her dekadda tipik olarak 8 ml/dk/1.73 m²
azalmaktadır) ,idrar konsantrasyonu ve dilüe etme kapasitesinin azalması,sodyumu kaybını önleme kapasitesinin
azalması,plazma renin, aldosteron seviyelerinin azalması ve
prostoglandin üretiminin azalması, susamaya karşı cevabın
azalmasıdır.
Acil Servislere başvuru da nefrolojik aciller önemli yer
tutmaktadır.Bu hastalara uygun tanı ve tedavilerin verilmesi
morbidite ve mortalitenin azalmasında önemli bir yer tutmaktadır.Yaşlı hastalar acil servislere birçok klinik tabloyla
başvurmaktadır.Bu tablolar sunum aşağıda kısaca özetlenmeye çalışılmıştır.
Akut Böbrek Yetmezliği (ABY) acil servislere başvuran
nefrolojik aciller içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. ABY
yaşlılarda sıklıkla sistemik ve çoğu kez ciddi bir hastalığın ya
da bu hastalığın tedavisi sırasında kullanılan yöntem ya da
ilaçların bir komplikasyonu olarak ortaya çıkar. ABY etyolojik olarak prerenal, intrarenal ve postrenal olmak üzere üç alt
grupta incelenmektedir. Prerenal nedenler arasında kısaca
kan ve sıvı kayıplarına yol açan durumlar (kanamalar, adrenal
yetmezlik, kusma, daire, diüretik kullanımları, üçüncü boşluğa
olan kayıplar, yanıklar vs),efektif arteriyel kan basıncını azaltan
durumlar (kalp yetmezliği, siroz, nefrotik sendrom vs), çeşitli
farmakolojik ajanların kullanılması (NSAID, ACEI/ARB vs) sayılabilir. İntrarenal nedenler arasında ise tubulointersitisiyel
hasara yol açanlar(prerenal nedenlerin uzamasına bağlı olarak
akut tubuler nekroz gelişmesi, aminoglikozidler, radyokontrast ajanlar, sisplatin, NSAID, allopurinol gibi ilaçlar, bilateral
pyelonefrit, sarkoidoz, lenfoma gibi hastalıklar, rabdomiyoliz
gibi tıkayıcı durumlar vs), glomerüler hastalıklar (hızlı ilerleyen
glomerülonefritler, goodpasture sendromu, postinfeksiyöz
glomerulonefrit vs) ve küçük damar hastalıkları (mikrovasküler tromboza yol açabilen preeklampsi, hemolitik üremik
sendrom, orak hücreli anemi, kolesterol kristal embolileri, malign hipertansiyon, skleroderma vs) sayılabilir. Postrenal nedenler arasında ise (travmalar, pıhtılara bağlı tıkanmalar, başta
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benign prostat hiperplazisi olmak üzere prostat hastalıkları,
nörojenik nedenler, antikolinerjikler, opiatlar ve α-adrenerjik
antagonistler gibi ilaçlar) sayılabilir.
ABY’de bir diğer önemli sınıflama ise RIFLE (Risk, Injury,
Failure, Loss, End-stage renal disease) sınıflamasıdır.
Kategori

Glomerüler Filtrasyon
Hızı Kriterleri

İdrar Miktarlarına
Göre

Risk

Serum Cre 1.5 x artış

<0.5 ml/kg/saat 6
s için

Hasar
(injury)

Serum Cre 2 x artış

<0.5 ml/kg/saat 12
s için

Yetmezlik
(failure)

Serum Cre 3 x artış

<0.5 ml/kg/saat 24
s veya anüri

Kayıp
(loss)

4 hf< devam eden ABY
tablosu

SDBY
(esrd)

3 ay< devam eden renal replasman tedavisi

ABY tanısında ilk tercih edilecek görüntüleme yöntemi ultrasonografi olmakla beraber non kontrast bilgisayarlı tomografide kullanılabilmektedir. ABY gelişen bir
hastada acil diyaliz endikasyonunu belirlemek hastanın
morbidite ve mortalitesi açısından önemlidir.Kontrolsüz
hiperkalemi,üremik perikardit,ilerleyici üremik veya metebolik ensefalopatiler,serum sodyum düzeylerinin 115 mEq/L
altında olması veya 165 mEq/L üzerinde olması,ciddi metabolik asidoz,yaşamı tehdit eden bazı ilaç entoksikasyonları(
lityum,salisilat,metanol vs) sayılabilecek acil diyaliz endikasyonlarıdır.
Nefrolojik acillere yol açan bir diğer önemli etken ise sık
görülen bir klinik durum olan rabdomiyolizdir. Rabdomiyoliz
kaslarda meydana gelen akut nekroz sonrası bir takım moleküllerin kana karışması ile oluşan, klinik ve biyokimyasal
sonuçları olan bir sendromdur. Erişkinlerde en sık görülen
nedenleri alkol ve medikasyon dışı ilaç kullanımı olup travmalar, kas hastalıkları, maligniteler, nöbet geçirme, infeksiyonlar, ağır egzersiz ve çeşitli ilaçlar bu duruma yol açabilir.
Hastalar genellikle kas ağrıları,yaygın halsizlik,düşük dereceli
ateş,idrar renginin koyulaşması ile başvururlar.Hemen her
hastada serum CK seviyeleri artmıştır.Myoglobin seviyeleri de artmış izlenmekle beraber CK seviyelerinin artışından
daha önce artış göstermektedirler ancak kan seviyeleri yine
aynı hızla düşmektedir. Rabdomiyolizin en önemli nefrolojik
komplikasyonları ABY, hiperkalemi, asidüri olarak sayılabilir.
Tedavisinde en önemli nokta ilk 24-72 saat boyunca ciddi bir
sıvı resüsitasyonu yapılması olup hasta ilk görüldüğü andan
itibaren tedavi başlamalıdır.
Kronik Böbrek Yetmezliği (KBY) yaşla birlikte sıklığı da ar-

tan bir durumdur.KBY neden ne olursa olsun 3 ayın üzerinde
seyreden böbrek hasarlanması ya da glomerüler filtrasyon
hızının 60 mL/dk/1.73 m² altında olmasıdır.Yaşlılarda KBY’nin
en önemli nedenleri arasında renovasküler hastalıklar, iskemik nefropatiler, diabetik nefropati, glomerülonefrit sayılabilir.
Böbrek Yetmezliği ve Diyaliz hastalarında sıklıkla görülen
acil durumlar şunlardır; üremik ensefalopati dializ tedavisi
alan hastalarda sıklıkla görülen ve nörolojik diğer bir takım
acil durumlarla karıştırılabilinen bir durumdur. Yine hemorajik inme daha sık olmak üzere iskemik inme de diyaliz
hastalarında sıklıkla görülebilen bir durumdur.Subdural hematom, periferal nöropatiler, nöbet geçirme, baş ağrıları sık
görülmektedir.Bu hastalarda kardiyovasküler komplikasyonlarda sık görülmekle beraber diyaliz hastalarında kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklanan mortalite oranları genel
populasyona göre 10-30 kat daha fazladır. Kardiyovasküler
komplikasyonlar arasında üremik kardiyomiyopati, kardiak
tamponad, pulmoner ödem, perikardit ve diyaliz ilişkili perikarditler, koroner arter hastalığı, konjestif kalp yetmezliği
ve sıvı elektrolit dengesizliklerine bağlı olarak görülen aritmiler sayılabilir.Yine bu hastalarda kanama diatezin ve dializ
esnasında kullanılan ilaçlara bağlı olarak gastrointestinal kanamalar, subdural hematomlar, karaciğerin subkapsüler hematomları, intraoküler kanamalar genel popülasyona göre
sık görülmektedir.Hemodiyaliz esnasında sık görülen diğer
durumlar da ; hipotansiyon, kas krampları, elektrolit anormallikleri, diyaliz dengesizlik sendromu, hava embolileri, hipoglisemi, hipoksemidir
Üriner sistem enfeksiyonları en sık bakteriyel kökenli olup
yaşlı hastalarda acil servis pratiğinde sık karşılaşılan sorunlardır. Yaşla beraber özellikle distal tübül ve toplayıcı kanallarda
yapısal olarak küçük divertiküller meydana gelmektedir.Bu
yapısal değişikliğin bakterilerin yerleşmesinde ve enfeksiyon
gelişiminde önemli rolü olduğu düşünülmektedir.Enfeksiyon
gelişiminin tüm yaş gruplarında bir çok predispozan faktörü
mevcuttur.Yaşlı hastalarda özellikle erkeklerde sık görülen
prostat hastalıkları, yapılan girişimler, komorbid hastalıklar (diabet, malignensiler vs), ilerlemiş nörolojik hastalıklar
(inme sonrası görülen fiziksel yetersizlikler, immobilizasyon
vs) enfeksiyon gelişimini arttıran faktörlerdir.Kadınlarda yaşla beraber asemptomatik bakteriüri sıklığı da artmaktadır.
Üriner sistem enfeksiyonu olan hastalar genellikle dizüri,
sıkışma, hematüri (gros hematüri görülebilir), ateş ve kostovertebral açı hassasiyeti kliniği ile acil servise başvururlar.
Tabloya yüksek ateş, bulantı ve kusmalar eşlik ediyorsa mut-
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laka akut pyelonefrit düşünülmelidir. Tanıda idrar analizleri
yol gösterici olmakla beraber ileri araştırmalara da ihtiyaç
duyulabilir. Özellikle yaşlı hastalarda erken tanı ve tedavi verilmemesi hasta açısından sepsis tablosuna kadar gidebilecek ciddi durumlara yol açabilecektir.
Hematüri acil servis başvurularında sıklıkla görülebilen
bir durumdur.Yaş gruplarına göre farklı nedenleri olan hematürinin yaşlı bireylerde en sık nedenleri infeksiyonlar ve
üriner taş hastalığıdır.Yaşlı bireylerde neoplaziler sık görülen
bir diğer nedendir.Özellikle yaşlı erkek hastalarda prostata ait
patolojiler de sık görülmektedir.Tanıda laboratuar incelemeleri yanında ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi önemli
yer tutmaktadır.Tedavi tanı konduktan sonra spesifik nedene
göre yapılmalıdır.
Acil servislere önemli bir başvuru nedeni de özellikle yaşlı hastalarda daha sık görülebilen akut üriner retansiyondur.
Bu hastalar gürültülü bir tablo ile acil servislere başvururlar.
Abdominal distansiyon ve şiddetli ağrısı olan hastalar genellikle bu durumdan dolayı ajitedirler. Akut üriner retansiyon
özellikle yaşlı ve erkek hastalarda daha sık gözlenmektedir.
Üriner retansiyonun yaşlılarda en sık nedeni benign prostat hiperplazisi (BPH) olup erkeklerde en sık nedenler ; BPH,
prostat maligniteleri, fimozis, parafimozis, meatal stenoz,
üretral strangülasyon, prostatit, taş hastalığıdır. Kadınlarda ise en sık nedenler ; sistosel, ovaryan ve üterin tümörler, pelvik inflamatuar hastalıklar, cerrahi inkontinanslardır.
Nörojenik hastalıklar (multiple skleroz, Parkinson hastalığı,
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kranial tümörler, serebral vasküler hastalıklar, nöropatiler
vs),travmalar (üretral yaralanmalar, mesane yaralanmaları,
spinal kord yaralanmaları vs), psikojenik nedenler, infeksiyonlar, postoperatif durumlar ve kullanılan bazı farmakolojik
ajanlar (α adrenerjikler, β adrenerjikler, imipramin, amitriptilin, levodopa,opioitler,kinidin vs) akut üriner retansiyonun
diğer nedenleridir.Tanıda ultrasonografi en sık kullanılan
noninvazif yöntemdir.Mesane kateterizasyonu (üreteral veya
suprapubik) ise hem tanı hem tedavi amaçlı kullanılan invazif
yöntemdir.Uzamış akut üriner retansiyon böbrek fonksiyon
bozuklukları ile beraber elektrolit dengesizliklerine de yol
açabilir.
Acil servislerde görülen bir başka durum ise renal koliktir. Renal kolik ile acil servise başvuran hastaların tablosu
ağrının şiddetinden dolayı çok gürültülü seyretmektedir. Bu
tabloya yol açan nedenlerin başında üriner taş hastalığı gelmekle beraber nadir olarak üreteropelvik bileşkeyi tıkayan
tümöral oluşumlar, nekrotizan papillit sonrası kopan papilla parçalarının meydana getirdiği obstrüksiyon, kan pıhtılar
ı(travma,biyopsi,tümörler,renal infarktüs vs) gibi nedenlerde
renal koliğe yol açabilir.Klinik tıkanma lokalizasyonuna göre
farklılıklar gösterebilmektedir.Bulantı ve kusma çoğu zaman
tabloya eşlik etmektedir.Yaşlılarda sıklıkla enfeksiyon tablosu
da beraberinde görülmektedir.Hematüri vakaların yaklaşık
%85’inde görülmektedir. Renal Kolik; abdominal aort anevrizması ve renal arter tıkanıklıkları ile sık karışmaktadır. Bu
durumlar acil hekimi tarafından mutlaka akılda tutulmalıdır.
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G

erontoloji yunanca geros-yaşlı ve logos- bilim kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuş, yaşlılığı ve yaşlanmayı inceleyen bilim dalıdır. Bu kelimenin kullanılmaya başlamasından yıllar önce yaşlılık konusu antik
çağ filozoflarının, şairlerinin ilgilendiği bir konu olmuştur.
Özellikle de ölümü çağrıştıran bir tarafı olması itibarı ile din
konusunda çalışma yapanlar için ilgi konusu olmaya devam
etmiştir.

Johannes Stobaios (M.S. 500) “ İleri Yaşta” adlı Antolojisinde
M.Ö. 800 ile M.S. 400 yılları arasında yaşayan onlarca filozofun yaşlılık ile ilgili yazılarını derlemiş, Gerontoloji tarihi için
önemli bir veri kaynağı oluşturmuştur. Antik çağlarda yaşlılık
ile ilgili eserlerin bir çoğunda 40 yaş üzeri kişiler yaşlı olarak
kabul edilmekte idi. Yaşlılık ile ilgili Jonathan Swifte ait olarak
bilinen ünlü bir söz olan “ Herkes uzun yaşamak ister ancak
hiç kimse yaşlanmak istemez” Stobaios’a göre Cicero’nun zamanından beri bilinmektedir. (Moog 2008) En eski yazılı kaynaklardan biri İ.Ö. 400 yıllarında Hipokrat’ın yaşlılık ile ilgili
“yaratılıştan gelen ısı” teorisidir. Burada her insanın belli bir
miktarda enerjiye sahip olduğu, ve bu enerjinin geçen yıllar
ile kullanılarak azalmasının yaşlılık ve ölüme sebebiyet verdiği görüşü vardır. Her insanın bu enerjiyi kullanma hızı farklıdır, bu sebeple yaşlanma süreci de farklılık gösterir. (Grant
1963 ) Hipokrat’tan bir yüzyıl kadar sonra Aristo “Gençlik ve
Yaşlılık, Yaşam ve Ölüm, Solunum” kitabında Hipokrat’ın teorisini geliştirerek, burada geçen ısı kelimesini ateş ile ilişkilendirmiş, bu ateşin devamlılığını sürdürebilmesi için yakıta
gereksinim olduğunu ve bu ateşin yakıtın tükenmesi sonucu
kendiliğinden sönebileceğini (doğal ölüm) veya söndürülebileceğini ( hastalık ve kaza sonucu ölüm) belirtmiştir. Aristo
gençlik ve yaşlılığı birbirine karşıt görmüş, gençliği bolluk,
yaşlılığı ise tutuculuk ve dar kafalılık olarak tanımlamıştır.
Platon (M.Ö. 400-350) yaşlılığı daha pozitif olarak değerlendirmiş, gençlik özelliklerinin devamı, ve gençlikteki sorumluluklardan kurtulma olarak tanımlamıştır. (Kart 2001) Daha
sonraki yıllarda Galen (M.S. 130-200) ısı ve ateşe ek olarak
semen ve kan elemanlarını eklemiştir. Yaşlılık ve ölümü ayırmış ve yaşlanmayı döllenmeden başlayan bir süreç olarak
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tanımlayan ilk filozof olmuştur. Yaşlanmanın dokuların giderek daha fazla kuruması, cildin kırışması, güç kaybı ve dengede bozulma olarak tanımlamıştır. (Grant 1963) Cicero (M.Ö.
106-43) ise “Cato Major De Senectute” adlı eserinde yaşlılığı
gelişme ile ilişkilendirmiş, erken yaşlanmayı engellemek için
entelektüel çalışmaları önermiştir. İlerleyen yıllarda yaşlanma olgusu daha bilimsel yollarla incelenmeye başlanmıştır.
13. yy da yaşayan Bacon da yaşlanmaya nispeten bilimsel
yaklaşmış, gizli güç, ruhani olaylar dışında deney ve gözleme dayanan bir yaklaşım sergilemiştir. Ancak yine de yunan
filozofların izinden tam olarak çıkamamış, “yaradılıştan gelen
ısı” teorisini desteklemiş, ısıyı azaltan sebepleri enfeksiyonlar,
ihmal ve sağlık davranışlarının uygulanmaması olarak belirtmiştir. (Freeman 1965) 16 yy. da yaşayan Paleotti yaşlılıkta
bilgelik, sakinlik ve olgunluğun yaşlılığa şekil verdiğini belirtmiştir. (Hendricks 1977) 17 ve 18. yy.da Avrupa ve Amerika’da
yaşlılık ve yaşlanma ile ilgili birçok kitap yazılmıştır. Bilimsel
anlamda birçok çalışma yapılmıştır. Amerikalı C. Mather teolojik bir yaklaşım göstermiş, hastalıkları günahların cezası
olarak tanımlamıştır. W. Barthon ise “Amerika’da toplum gelişimi ve insan yaşamının muhtemel süresi üzerine gözlemler”
adlı kitabında Amerikalıların Avrupalılara oranla daha uzun
ve sağlıklı yaşadıklarını iddia etmiştir. Amerika’da yazılan
ilk geriatri kitabı olan “ileri yaşta beden ve zihnin durumu”
1793 senesinde basılmıştır. Kitap B. Rush tarafından yazılmıştır. (Grant 1963). 19.yy.da yapılan bilimsel araştırmalar
ve teknolojik gelişmeler yaşlılık konusunda önemli gelişmelere yol açmıştır. Fransız klinisyen Charcot özellikle yaşlılığa
bağlı hastalıklar ile ilgilenmiştir. Belçikalı bir matematikçi
olan Quetelet bazıları tarafından ilk gerontolog olarak kabul
edilir, Kendisi istatistikte normal dağılımı yaşlılık çalışmalarına uyarlamıştır. (Birren&Clayton 1975) Francis Galton 1884
senesinde Londra’da bir toplantıda 9000 in üzerinde kişiden
alınan bilek gücü, duyma, görme, hız gibi ölçümleri istatistik bilgileri ışığında ileri yaş ile karşılaştırmış ve kantitatif bilgilere ulaşmıştır. Bu çalışmalar gerontolojinin bir bilim dalı
olarak kabul edilmesi anlamında olumlu katkılar sağlamıştır.
John Hopkins Üniversitesi Psikoloji Bölümü kurucusu olan
P.G. Hall çocuk ve adölesanlar üzerinde uzmanlaşmasına
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Gerontolojin i n D ü n ü , B u g ü n ü , Y a r ı n ı
rağmen kendi emeklilik dönemi için düştüğü kaygı onu yaşlılıkla ilgilenmeye ve 1922 senesinde “Yaşlılık, yaşamın ikinci
yarısı” adlı kitabı yazmaya itmiştir. Bu kitabında yaşlılığın da
çocukluk ve gençlik gibi özel bir psikolojik durum olduğunu, insanların genç oldukları döneme oranla yaşlılık döneminde daha fazla farklılaştıklarını ifade etmiştir (Hall 1922)
Yirminci yüzyılın başında Child, Metchinkoff, Minot, Pearl
ve Weismann gibi biologlar yaşlanma üzerinde çalışmalar
yapmışlardır. Metchinkoff 1908 senesinde yazdığı “İnsanın
doğası: Optimistik felsefi çalışmalar” adlı eserinde ilk kez gerontoloji kelimesini kullanmış, yaşlılık biliminin gerontoloji
olarak adlandırılabileceğini belirtmiştir. Bunun sonucunda
ise gerontolojinin isim babası olarak bilinmektedir. Metchinkoff bir biyolog olarak immünoloji konusunda uzmanlaşmış,
yaşamın uzaması ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Kendisi de
özellikle hijyenin ve günlük düzenli yoğurt tüketiminin ömrü
uzattığını iddia etmiştir. (Achenbaum 1995) Geriatrinin isim
babası ise 1909 senesinde The New York Medical Journal’de
yayınlanan “Geriatri” başlıklı bir yazısı ile L. Nascher olmuştur.
Kendisi 1915 senesinde New York Geriatri Birliğini kurmuştur. (Achenbaum 1995-Nascher 1909) Geriatrinin “annesi”
ise Birleşmiş Krallıktan Marjory Warren olarak bilinir. 20. yy.
başlarında yaşlı hastalar kimsenin ilgilenmek istemediği bir
gurubu oluşturmaktaydı. Warren bakmakla yükümlü olduğu
hastaları detaylı geriatrik değerlendirme sonrasında belli guruplara ayırarak rehabilite etmiş, taburculuklarını planlamış,
hastane yatış oranlarında önemli oranda düşüşü sağlamıştır.
Birleşmiş Krallıklarda ilk Geriatri ünitesini kurmuştur. (Barton 2003) Yaşlılık çalışmaları bu dönemde Amerikalı bilim
adamlarının önderliğine geçmiştir. İlerleyen yıllarda özellikle
geriatri alanında Birleşmiş Krallık dünyada önderliği almıştır.
1930’lu yıllarda yaşam beklentisinin uzaması, yaşlı nüfusun
artmasının dünyada gelişen ekonomik kriz dönemine denk
gelmesi yaşlılığın bir sosyal problem olarak görülmesine
yol açmıştır. Bu durumun bir sonucu olarak 1935 senesinde
Amerika’da Sosyal Güvenlik Yönetmeliğinde yaşlılar ile ilgili
bölümlerin hazırlanmasına gerek görülmüştür. İkinci Dünya
Savaşı ise gerontolojinin gelişim hızını yavaşlatmıştır. Ancak
hemen savaş biriminden sonra 24 bilim adamı tarafından
Amerikan Gerontoloji Derneği kurulmuştur. (Gerontological
Society) Derneğin yayın organı olan “Journal of Gerontology
“ de yayınlanan ilk sayısında, derneğin bundan sonraki mottosunu oluşturacak “…uzayan yıllara yaşam katmak, uzayan
yaşama yıllar katmak değil…” sözleri yayınlanmıştır. Derneğin günümüzde 5000 in üzerinde üyesi vardır. Gerontoloji
alanında ilk araştırma merkezi olarak Güney California Üniversitesi, Ethel Percy Andrus Gerontoloji Merkezi kabul edilir.
Bu merkezin ilk yöneticisi James Birren ilk akademik Gerontoloji Bölümü olan Güney California Üniversitesi Leonard Davis

School of Gerontology’nin de kurucusudur. Amerika Ulusal
Yaşlılık Enstitüsü (National Institute of Aging) 1974 senesinde kurulmuştur. Uluslararası Gerontoloji Birliği ( International
Association of Gerontology)1948 senesinde kurulmuştur ve
ilk toplantısını Belçika’da düzenlemiştir. (Achenbaum 1995)
Gerontoloji alanında yapılan en eski ve önemli iki boylamsal
çalışma olarak Duke Longitudinal Study of Aging (1955) ve
Baltimore Longitudinal Study of Aging (1958) sayılabilir.
Gerontoloji ile ilgili yayınlara baktığımızda; Journal of Gerontolgy (1946) Amerikan Gerontoloji Derneğinin bir yayın
organı olup bu alandaki ilk dergidir. Geriatrics (1946), Gerontologia (1956), Experimental Gerontology (1966), Aging
and Society (1981), Journal of Applied Gerontology (1982)
Amerika’da yayınlanmaya başlamış ilk gerontoloji dergileridir. Günümüzde tüm dünyada gerontoloji ve yan dalları ile
ilgilenen yüzlerce dergi yayınlanmaktadır. Aynı gelişme gerontoloji kitapları için de geçerlidir. 1025 yılında yazılan “The
Canon of Medicine” yaşlı bakımı ile ilgili ilk kitap olarak bilinmektedir. 1914 senesinde Nascher’in yazdığı Geriatri kitabı, 1922 yılında basılan Hall’ın “Yaşlılık: Yaşamın ikinci yarısı”
kitabı, E..V. Crowdy’nin 1939 yılında basılan kitabı “Yaşlılığın
Sorunları”, Birren’in “ Yaşlılığın el kitabı ve yaşlı: psikolojik ve
biyolojik açı” (1959) ile başlatılabilecek gerontoloji kitaplığı
günümüzde binlerce kitaba ulaşmış bulunmaktadır. (Achenbaum 1995)
Yüksek Öğretimde Gerontoloji Birliği 1974 senesinde gerontoloji eğitimini düzenlemek üzere kurulmuş olup, günümüzde Amerika’da 350’nin üzerinde Gerontoloji eğitimi veren
resmi kurum vardır. 57 üniversitede gerontoloji mastır programı vardır. (Haley 2007)
Birleşmiş Milletler demografik değişimlerin sosyal, ekonomik, politik, kültürel alanlarda ortaya çıkaracağı sonuçlara
dikkat çekmek, politika geliştirmek amacı ile 1982 yılında Viyana Uluslar arası Yaşlılık Planı ve 2002 yılında Madrid Uluslar
arası Yaşlılık Planı’nı yayınlanmıştır. Dünya Sağlık Örgütünün
ise yaşlı dostu çevre, aktif yaşlanma, yaşlı istismarı ve suiistimalini önleme amaçlı birçok programı mevcuttur.
Gerontoloji alanında Amerika’nın önderliği belirgin olarak
sürmekle birlikte Kuzey Avrupa ülkeleri, Birleşmiş Krallık,
Avustralya ve Japonya gibi ülkelerde de yaşlılık araştırma
merkezleri, Akademik yayınlar, Gerontoloji Dernekleri, Yaşlı
Bakım kurumları nitelik ve nicelik olarak gittikçe artan oranda yer almaya başlamıştır. Demografik yaşlanmanın süreceği
gerçeği bu çalışmaların tüm dünyada artacağını göstermektedir.
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S. Yazıcı
Türkiye’ye baktığımızda gerontolojinin geçmişi 10 yılı bulmuyor. Türk Geriatri vakfı 2001 senesinde kurulmuştur. 2002
yılında 1. Ulusal Geriatri Kongresi 2003 yılında Geriatri ve
Gerontoloji Derneği ve Türk Geriatri Derneği kurulmuştur.
2005 yılında Akademik Geriatri Derneği ve Ulusal Sosyal ve
Uygulamalı Gerontoloji Derneği kurulmuştur ve Türkiye’de
bu alanda düzenli olarak yapılan ilk Uluslar arası toplantı
olan Türkiye Uluslar arası Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji
Sempozyumu yapılmıştır. 2006 yılında Akdeniz Üniversitesi
Gerontoloji Bölümü kurulmuştur. Bölüm 2009 yılından itibaren öğrenci kabul etmektedir. 2007 yılında I. Ulusal yaşlılık
Kongresi yapılmıştır, Gerontoloji alanında yayınlanan Gerobilim dergisi yayına başlamıştır. 2009 yılında Aydın, Nazilli’de
ileri yaş olgusunu araştırmak üzere Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü işbirliği ile TİYAM kurulmuştur. Merkez, bir
araştırma ve uygulama merkezi olarak faaliyet göstermektedir. Bunların yanı sıra birçok kurum ve kuruluş uzun yaşamın
getirdiği sorunların çözümü ve bakıcılara, bakıma destek ve
KAYNAKLAR
1. Achenbaum W.A. (1995) Crossing Frontiers, Gerontology Emerges as a Science 21-22 , 23-58 Cambridge,
Canbridge University
2. Barton A., Mulley G. (2003) History of the Development of Geriatric Medicine in the UK. Postgrad. Med.
J. Apr: 79(930):229-34
3. Birren J. &Clayton V. (1975) History of gerontology. In
D. Woodruff&J. Birren (Eds.)Aging:Scientific perspectives and social issues. New York: Van Nostrand
4. Freeman J. (1965) Medical Perspectices in Aging (1219th century) Gerontologist, 5,1-24
5. Grant R.L.(1963) Concepts of aging: An historical review. Perspectives in Biology and Medicine,6,443-478.

112

hizmet amacı ile faaliyet göstermektedir. Yaşlanma ile ilgili
kurum, çalışma ve hizmet alanı sayısı Türkiye’de de hızla artmaktadır, ancak hala gereksinimleri karşılayacak düzeyden
çok daha azdır.
Sonuç ve Öneriler
Demografik yaşlanma tüm dünyada görülen bir olgudur. Bunun hızı ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte en genç
ülkelerin en hızlı yaşlanan ülkeler olduğu da bir gerçektir.
Dünyada son 60 yıldır gerontoloji alanında birçok gelişmeler yaşanmaktadır. Ne yazık ki bu konu ülkemizde daha yeni
dikkat çekmeye başlamıştır. Bu olumsuz durumu bir fırsata
çevirmek mümkündür. Gelişmiş ülkelerin bu alanda yaptıkları yanlış uygulamalardan ders çıkararak aynı hatalara düşmeyerek, halen uygulanan iyi örnekleri Türkiye şartlarına adapte
ederek zaten kısıtlı olan kaynaklardan daha etkin yararlanmak mümkün olabilir.
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üfustaki yaşlı oranı gittikçe artmakta olup, yaşlanma ile problemler ve maliyetler de birlikte
seyretmektedir. Tıbbi açıdan yaşlı hastaların uygun değerlendirme gereksinimleri vardır. Hastaların fonksiyonel kapasiteleri ve yetersizliklerinin sistematik ve yoğun
değerlendirilmesi, yaşlıların biyomedikal, psikolojik ve sosyal
ihtiyaçlarına uygun tedavi programının gelişimi için bir temel oluşturur. Eğer bu tür bir değerlendirme yapılmazsa, düzeltilebilecek problemler gözden kaçabilir veya yaşlı kendisi
için gerekli olan bakım tipi düzeyini alamayabilir1,2.
Birleşmiş Milletler Örgütü, 1975 ve 2025 yılları arasındaki
süreci “yaşlanan çağ” olarak kabul eder. Toplum yaşlanmakta ve yaşam beklentisi de hızla büyümektedir. Dünya nüfusunun ilerleyici yaşlanmasına bağlı olarak, yaşın artmasıyla
gelişen birçok tümör tipi ve kanser tanısı konmuş yaşlı sayısı
artmaktadır. Geriatrik onkolojide yüksek kalite sağlık bakımı
çok yönlülük gerektirir ve bu alandaki sağlıkla ilgili yaşam kalitesi değerlendirmeleri, hastaların klinik takip ve araştırmalarında hasta seçimi ve destek tedavi kararlarını destekler3.
Geriatrik değerlendirme çok boyutludur, multidisipliner
diagnostik değerlendirmeler yaşlı hastaların tıbbi, psikososyal ve fonksiyonel yetenekleri ve limitasyonları üzerine bilgi
toplamak için düzenlenmiştir. Geriatrik değerlendirme standart tıbbi değerlendirmeden farklıdır. Genel olarak 3 şekilde
uygulanır; 1) Yaşlı bireylerin kompleks problemlerine odaklanılır, 2) Fonksiyonel durum ve yaşam kalitesi üzerinde önemle durulur, 3) Sıklıkla interdisipliner takımın avantajı haline
gelir4.
Geriatrik değerlendirme, birçok disiplinle yaşlıların çeşitli
tıbbi problemleri ve önemli fonksiyonel limitasyonlarının belirlenmesi için düzenlenir. İdeal olarak interdisipliner takımdoktor, psikiyatrist, oftalmolog, diş hekimi, fizyoterapist,
hemşire, psikolog, sosyal çalışmacı ergoterapist, diyetisyen
vd.- detaylı değerlendirmeler yapar, bilgileri analiz eder, stratejileri saptar, tedaviyi başlatır ve hastaların ilerlemesini takip
eder1,4,5.

Mental Durum Değerlendirmesi
Yaşlı yetişkinlerde hem fiziksel hem de kognitif performansta sıklıkla iniş gözlenir. Bozulmuş fiziksel performansın
orta veya şiddetli kognitif bozukluk ile birlikte olduğu düşünülür. Günümüz bilgileri, fiziksel bozukluğun gerçekten
Alzheimer tip demans teşhisinden önce geldiğini desteklemektedir. Yapılan çalışmalarda, yürüme apraksisi, azalmış
kas kuvveti ve daha yavaş yürüme hızını içeren fiziksel bozuklukların Alzheimer tip demans teşhisinden önce geldiği
belirlenmiştir. Bağımsız yaşama yeteneği demansta önemli
derecede etkilenir, günlük yaşam aktiviteleri ve enstrümental günlük yaşam aktivitelerinde ki kayıp majör sebeptir5. Wilkins ve ark. Modifiye Fiziksel Performans Testi kullanmışlardır.
Bu testin içeriği; a) cümle yazma, b) yemeğin simüle edilmesi,
c) kitabı kaldırma, d) giyinmenin simüle edilmesi, e) yerden
para toplama, f ) tam daire dönme, g) 50 feet yürüme, 8) sandalyeden kalkma, h) ayakta durma dengesinden meydana
gelmiştir6.
Mental durum değerlendirmesinde; Mini Mental Durum
Testi, Depresyon Ölçekleri ve Stres Ölçekleri kullanılabilir.
Kavrama algılama, dikkat, hafıza, karar verme ve problem
çözmenin temel süreçlerini içerir ve geçerliliği yapılmış ve en
çok kullanılan Mini Mental Durum Testi kullanılır. Yaşlanma
sürecine eşlik eden psikososyal ve fonksiyonel kayıp sıklıkla
depresyonla sonuçlanır5. Nörolojik ve psikiyatrik değerlendirmeler geriatrik değerlendirmenin önemli bir kısmını oluşturur. Yalnızca demans ve delirium gibi yaşlı hastalar arasında
çok sık görülen hastalıklar değil, tüm tıbbi/cerrahi tedaviler
beyin fonksiyonlarını farklı derecelerde etkiler. Duygu durum
bozukluklarının tüm spektrumunda yaşlılar açısından en çok
depresyon görülür ve Geriatrik Depresyon Ölçeği bu durumun değerlendirilmesi için kullanılır4.
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON DEĞERLENDİRMELERİ
1. Kas-İskelet Sisteminin Değerlendirilmesi
- Kuvvet
Kuvvetin dinamometre ile testi klinikte uygulanabilir. Yaşın ilerlemesiyle kuvvetteki düşüşü manuel kas testi ile gös-
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teren çalışmalar bulunmamaktadır. Cybex dinamometresi
kullanarak yaşlılarda dizdeki tork değişikliklerini göstermişlerdir2,7,8,9. Yaşlı bireylerin % 25 inde omuz ağrısı vardır, yumuşak doku lezyonları ve cerrahi olmayan tedaviler nedeniyle
hemen hemen yarısı kayıt edilmemiştir. Omuz mobilite yokluğu araba sürme, giyinme, mutfakta bir şeylere ulaşma gibi
durumlarda bireyin yeteneğini engeller. Normal el fonksiyonu, artrit, nörolojik problemler, vasküler hastalık veya travma
nedeniyle bozulabilir. Kavrama ve çimdikleme yetenekleri
giyinme, beslenme, tuvalet için gereklidir. Kavrama ve çimdikleme kuvvetleri ölçülür5.
-

Eklem Hareketi
Yapılan çalışmalarında yaşlı grupta eklem limitasyonu
olduğu gösterilmiş ve uygun germe egzersizleri ile normale
getirilebileceği belirtilmiştir9.
-

Postür Değişiklikleri
Yaşın ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkan postür değişikliklerinde; baş öne doğru gelir, omuzlar yuvarlaklaşır, lordotik
eğri değişir, kalça ve diz fleksiyonu artar. Postür, yaşlıların hareket, denge ve yürüyüşünde önemli değişken olduğu için,
olabildiğince objektif değerlendirilmesi zorunludur9.
-

Esneklik
Yaşlanma ile oluşan fonksiyonel değişiklikler nedeniyle
esneklik azalır. Vücudun esnekliğini korumak önemlidir. Yaşlılarda, büyük eklemlerdeki esnekliğin azalması nedeniyle
fonksiyonel aktiviteler limitlenebilir9.
-

Ağrı
Yaşlılarda kronik ağrı oldukça sık görülür ve yaşlı bireyler
arasında sıklıkla engel durumu yaratır10. Akut ağrı yaşlılarda
akut travmadan (örneğin; düşme, kırık, ezilme) olabilir. Kronik ağrı tek veya çok sebepten olabilir, örneğin; osteoartrit,
romatoid artrit, periferal vasküler hastalıklar veya post herpetik nevralji, vd. Uygun yaşlı hastaları değerlendirmek için
Vizüel Analog Skalası (VAS) kullanılır11.
Ağrılı yaşlı hastada klinik değerlendirmede dikkat edilmesi gereken durumlar:
- Yaşlının ağrı şikayetine inanmak,
- Dikkatli hikaye almak,
- Hastanın fonksiyonel durumunu değerlendirmek,
- Dikkatli tıbbi ve nörolojik değerlendirme yapmak,
- İlk değerlendirmede ağrı kontrolünün alternatif
yöntemlerini düşünmek,
- Kişiye uygun tedavi planlamak9.
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-

Duyu
Duyunun değerlendirilmesinde; yüzeyel duyu ( hafif dokunma, yüzeyel ağrı, ısı ), derin duyu ( eklem pozisyon hissi,
derin ağrı ve vibrasyon ) ve kortikal duyu ( iki nokta ayırımı,
grafestezi, stereognozis ) değerlendirilir9.
-

Yorgunluk
Yaşlıların yorgunluk hissinin azalması ve düzenlenmesi
herhangi bir egzersiz programı açısından önemlidir. Yorgunluk kavramı, ağrı konseptine benzetilmiştir. Her ikisi de fizyolojik ve psikolojik bakış açısıyla düşünülmelidir. Fizyolojik
tip yorgunluk ve genel yorgunluk değerlendirmelerde göz
önünde bulundurulmalıdır9.
-

Koordinasyon
Düşük, orta ve yüksek seviye koordinasyon düzeylerinin
değerlendirilmesi, fiziksel değerlendirmenin önemli bir kısmını oluşturan nörolojik değerlendirme açısından temel teşkil eder9.
-

Denge ve Düşme
Düşmeler yaşlanmanın normal bir parçası değildir, büyük ölçüde önlenebilir. Düşme yaygın, tehlikeli ve pahalıdır.
Düşmeler, yaralanma ile sonuçlanmasa da önemli sonuçlara
sahiptir. Psikolojik travma ve düşme korkusu aktivite kısıtlamasına yol açar. Bu durum ise, kuvvet, esneklik ve mobilite
kaybına sebep olur ve düşme riski artar12,13.
Azalmış yürüme hızı, azalmış adım ve adım uzunluğu, artmış adım genişliği, adım uzunluğu ve genişliğinde artmış değişkenlik, yaşlılarda artmış düşme riski ile birliktedir (9). Yaşlılarda mobilite ve denge fonksiyonlarının değerlendirilmesi
için Berg Denge Ölçeği, Tinetti Performans-Oryante Mobilite
Değerlendirmesi (POMA), yürüme hızı ve Tinetti Düşme Etkinliği Ölçeği5,13, 4, 5 kullanılır. Berg fonksiyonel dengeyi ölçer,
Tinetti POMA kişinin pozisyon değişikliklerini ve bazı aktiviteleri yaparken denge yeteneğini ölçer. Yürüme hızı yürüyüşün karakteristiklerini ( hız, kadans, adım uzunluğu, sallanma
ve duruş zamanları, tek- ekstremite destek ve çift-ekstremite
destek periodu) değerlendirir. Tinetti Düşme Etkinliği Ölçeği,
bazı aktiviteleri yaparken kişinin güven derecesini ölçer14.
Çok boyutlu değerlendirmenin düşmeleri önlediğine ilişkin kuvvetli kanıtlar var. İngiltere Sağlık Politikası, 75 yaş ve
yukarısındaki bireylerin düzenli değerlendirilmesini uygun
yöntemler ve değerlendirme seviyeleri üzerinde az bir rehberlik ile başarıyla yürütmektedir16.
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-

Sinir İletim Hızı
Tüm ekstremitelerde, duyu siniri aksiyon potansiyelleri
daha yavaş hızda yayılır ve amplitüdü azalır. Bu azalma, 30’lu
yaşlarda başlar ve 80’li yaşlara kadar ilerler. Motor iletim hızları da yavaşlar, ancak duyu sinirlerindeki yavaşlamaya göre
daha büyük hızdadır. Bu sinirlerdeki yavaşlama hızı 15 ila 24
yaşlarından sonra her 10 yılda 1m/sn.dir9.

yona girmeden çalışma hayatlarına devam ederler; ancak
bazıları da mesleklerini bırakırlar ve ağır depresyon tablosu
sergilerler21.
Yaşam kalitesi konusunda fikirbirliği olmamasına karşın,
sağlıkla ilgili yaşam kalitesini ölçmek için çeşitli yaklaşımlarla
bir takım testler düzenlenmiştir. Bu testlerin pek çoğu hastalığa özelden ziyade geneldir22.

-

Üriner İnkontinans
Üriner İnkontinans önemli sayıda yaşlı kişiyi etkiler. Uzun
dönem bakım gereksinimi duyan bakımevinde yaşayan yaşlıların neredeyse yarıya yakınında inkontinans şikayeti vardır.
Kadınlarda pelvik taban ve karın kaslarının zayıflaması, erkeklerde mesane veya prostat hastalıkları sıklıkla üriner inkontinansa sebep olur9.
-

Çevresel Değerlendirme
Yaşlı nüfus arasında birçok yaygın değişiklik olduğu için
evde veya huzurevinde çevresel değerlendirmeler gereklidir.
Yaşlılar azalmış duyuları nedeniyle çevreye karşı daha az tepki verir. Bu durum ise, içe dönüklüğün artması ve fonksiyonda azalma ile sonuçlanır. Bu nedenle, çevre değerlendirmesi
hafife alınmamalıdır7,8,9,17,18.
Evde güvenlik önemli bir faktördür. Yaşlıların evlerinde
yapılan çevresel değerlendirme gereksinimleri açısından net
bir bakış getirir. Detaylı geriatrik değerlendirme parametrelerine ek olarak ev güvenliğinin de değerlendirilmesinin önemi büyüktür5.
Emniyet eğitimi düşmenin önlenmesinde en önemli birinci basamaktır. Birçok yaşlı düşme riskinde olduğundan
haberdar değildir. Çevre düzenlemeyle ilgili değerlendirme
ve adaptasyonlar düşmüş veya düşme riskinde olan yaşlılar
için gereklidir. Yaşlı kişi ve çevresi arasındaki etkileşim ileri
yaşlarda potansiyel olarak tehlikeli hale gelir. Rehabilitasyon
hizmeti verenlerin amacı, çevrenin güvenli hale gelmesini
sağlamaktır. Yardımcı yürüme araçları veya ev düzenlemeleri
önerilir, fakat bu etkileşimler yaşlı kişinin ihtiyacına göre yönlendirilir7,8,9,17,18,19,20.
-

Yaşam Kalitesi
Kişinin sağlığı ile ilgili beklentileri ve limitasyonlarıyetersizliği ile birlikte yapabildikleri, sağlık anlayışını ve yaşam memnuniyetini önemli derecede etkiler. Aynı sağlık
durumunda olan iki insanın çok farklı yaşam kaliteleri vardır, örneğin; aynı normal eklem hareketleri ve hatta benzer
derecede sırt ağrısı olan iki hastanın farklı rol fonksiyonu ve
emosyonel açıdan iyilik hali vardır. Bazı hastalar ağır depres-

Yaşam kalitesi ölçümlerinde 2 temel yaklaşım vardır. Bunlar:
1. Genel ölçümler (Sağlık indeksleri, Sağlık profilleri, Yararlılık ölçümleri)
2. Özel ölçümler (Hastalığa özel, Popülasyona özel, Fonksiyona özel, Duruma veya Probleme özel) olarak incelenir23,24,25,26.
2. Yürüyüşün Değerlendirilmesi
Statik ağırlık taşıma kapasitesi, dinamik ağırlık transfer
oranı, temel yürüyüş eksiklikleri ve alt-üst ekstremitenin yürüyüş sırasındaki komponentleri değerlendirilir. Yaşlılarda diyabet, periferal vasküler hastalıklar, kalp ve böbrek hastalığı,
artirt ve beslenme yetersizlikleri gibi birçok sistemik hastalık
alt ekstremiteyi etkiler. Ayrıca, çeşitli ortopedik problemler
ve uzun süre ayakta kalmaya bağlı gelişen biyomekanik dengesizlikler de yaşlılarda mobiliteye etki ederek, yürüyüşte değişikliklere neden olur (9). Fonksiyonel Ambülasyon Profili ve
Yürüyüş Anormallikleri Ölçeği kullanılabilir.
3. Kardiyopulmoner Değerlendirme
Yaşlı kişilerin rutin kardiyopulmoner ve vasküler fiziksel
değerlendirmesinde nöromusküler, kas-iskelet ve duyu değerlendirmelerine özel dikkat gösterilmelidir. Çünkü bu testlerin sonuçları iyileşme açısından kişinin rezidüel yetersizlikleri ve potansiyeli konusunda değerli bilgiler verir.
Kardiyovasküler sistem egzersiz testleri genç nüfus için
geliştirilmiştir. Ancak bu testler yaşlılar için de modifiye edilebilir. En çok kullanılan egzersiz test protokolleri; 12 dakikalık
yürüme testi, Treadmil testi (Balke Testi, Bruce Protokolü ) ve
Bisiklet ergometresidir. Bu testler, yaşlılar için modifiye edilse ve yavaşlatılsa da çok kuvvetli olabilir. Bu nedenle düşük
düzey fonksiyonel protokoller kullanılır. Everett Smith tarafından geliştirilen, bir egzersiz test protokolü olan “Basamak
Testi” faydalı ve çok düşük seviyede bir testtir9.
-

FONKSİYONEL DEĞERLENDİRME
Sağlık, aktif hastalığın mevcut olmamasına göre önemlidir. Fonksiyonel değerlendirme, çeşitli sebeplerden dolayı
geriatrik değerlendirmenin vazgeçilmez unsuru haline gelir.
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Bunlar; 1) Hastalar kronik, tamamen tedavi edilemeyen durumları ile uzun yıllar yaşarlar ve fonksiyonel yetersizlikleri
nedeniyle tıbbi ve sosyal gereksinimlere ihtiyaç duyarlar,
2) Direkt olarak fonksiyonel engeli tehdit eden otonomi ve
bağımsızlık büyük önem kazanır, 3) Geriatrik hastada tıbbi
problemin ilk belirtisi, fonksiyonel durumda değişiklik olarak
belirir2.
Fonksiyonel değerlendirmeler için; Barthel İndeksi, Katz
Günlük Yaşam Aktiviteleri İndeksi, Kenny Kendine Bakım İndeksi, PULSES Profili, Günlük Yaşam Enstrümanları, Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçümü (FIM), Fonksiyonel Durum İndeksi
ve Fonksiyonel Durum Anketi gibi testler kullanılarak günlük
yaşam aktivitelerindeki fonksiyonları ve bağımlı veya bağımsız olmaları veya yardımcı araç-gereç kullanma durumları değerlendirilir1,2,5,9,18,19,20,27,28.
Aktiviteler gerçekleştirilirken örneğin; yemek yeme, banyo yapma, arabadan transfer gibi, yaşlının fonksiyonel durumu değerlendirilir. Bağımlı, bağımsız veya araç- gereçle yapıp yapmadığı not edilir9,18,19,20,27,28.
Hastaneye Yatışta Uygulanan Detaylı Geriatrik
Değerlendirme
Somatik
1. Mobilite ve stabilite
2. Medikasyon
3. Beslenme
4. İdrar ve gaita problemleri
5. Deri
6. Ağrı
7. Allerji
Psikolojik
1. Delirium
2. Depresyon
3. Kognitif durum
4. Anksiete
5. Bağımlılık

116

Fonksiyonel
1. Günlük Yaşam Aktiviteleri
2. Enstrümental Günlük Yaşam Aktiviteleri
3. Mobilite zorluğu
4. İşitme
5. Görme
6. Uyku
Sosyal
1. Yalnızlık
2. Bakım verenlerin sorumluluğu
3. Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi29
Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Değerlendirme Protokolü
Test Değerlendirme
1. Normal eklem hareketi Standart goniometre ile aktif
ve pasif NEH ölçümü
2. Kas kuvveti Tüm majör kas gruplarına manuel kas testi
3. Kas tonusu Tüm majör kas grupları flask, hipotonik, hipertonik (Refleks aktivite) veya normal tonusun testi
4. Duyu Ekstremitelerde hafif dokunma, ağrı ve propriosepsiyon testi
5. İstemsiz hareketler Ekstremitelerde, gövde ve boyunda tremor, kore ve diğer istemsiz hareketlerin gözlenmesi
6. Koordinasyon Hızlı alternatif hareketlerin testi
7. Yumuşak doku durumu Deride çizik, şişlik vb. durumların gözlenmesi
8. Kaba motor beceriler Transferler ve yatak mobilitesinin, tam yardımlı veya bağımsız olma durumuna göre
değerlendirilmesi
9. Postür Otururken ve ayakta dururken postürün incelenmesi
10. Denge Statik ve dinamik dengenin otururken ve ayakta dururken değerlendirilmesi
11. Hareket etme Belirli bir mesafede yürüme veya tekerlekli sandalyeyi kullanma
12. Günlük Yaşam Aktiviteleri Yemek yeme, kişisel bakım
ve giyinme aktivitelerinin bağımlı veya bağımsız yapma durumlarının incelenmesi2
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Geriatriklerde Görülen Çeşitli Hastalıklardaki Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programları
Artritler
Fizyoterapi

İş-Uğraşı Terapisi

•

Eklem koruma teknikleri

•

•

Ağrı kontrolü ve mobilite için eklem mobilizasyonu

•

•
•

Düzgün pozisyon, kuvvetlendirme ve NEH egzersizleri
Düzgün ayakkabı ve ortez kullanımı

•
•

•
•
•

Yürüme eğitimi
Ağrı, ödem ve adezyonları azaltmak için modaliteler
Yürüme yardımcılarını kullanma

Üst ekstremiteler için NEH ve kuvvetlendirme
egzersizleri
Etkilenen eklemleri korumak, inflamasyonu azaltmak
ve deformiteyi önlemek için splint uygulamaları
Eklem koruma teknikleri
Bağımsızlığı geliştirmek için yardımcı araçların kullanımı ve etkilenen eklemler üzerinde aşırı stresten
kaçınılması

Pulmoner Hastalıklar
Fizyoterapi
•
•
•
•
•

İş-Uğraşı Terapisi

Hasta eğitimi
Solunum kontrolü egzersizleri
Göğüs fizyoterapisi
Düzgün postür egzersizleri
Göğüs kafesinin eklem mobilizasyonu

•
•
•

Kolaylaştırıcı tekniklerin eğitimi
Hastanın GYA ya katılımının izlenmesi
Üst ekstremitelerin enduransının geliştirilmesi

Kalça Kırıkları
Fizyoterapi

İş-Uğraşı Terapisi

•
•
•
•
•

•

•
•

NEH, kuvvetlendirme ve düzgün postür egzersizleri
Pozisyonlama
İlerleyici ağırlık taşıma ve yürüme eğitimi
Yürümeye yardımcı araçların kullanımı
Düzgün ayakkabı kullanımı, etkilenen tarafı kaldırma
ve şok absorban ortez
Denge eğitimi
Transfer eğitimi

GYA

Ampütasyon
Fizyoterapi

İş-Uğraşı Terapisi

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Geçici veya devamlı protezin uyumu
Protezi giyip çıkarma eğitimi
Yürüme eğitimi
Yardımcı araç-gereç sağlama
Güdük bakımı eğitimi
Yara bakımı
NEH, kuvvetlendirme ve endurans eğitimi (etkilenen ve etkilenmeyen taraf )
Denge aktiviteleri
Transfer eğitimi
Burger-Allen egzersizleri

Protezi giyip çıkarma eğitimi
Güdük bakımı eğitimi
Transfer eğitimi
GYA eğitimi
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Alzheimer Hastalığı9
Fizyoterapi
• Duyu integrasyon teknikleri
• Yürüme eğitimi
•

Denge aktiviteleri

•
•
•

Düzgün ayakkabı ve ortez kullanımı
Genel postür egzersizleri
Gerçeğe oryantasyon aktiviteleri / Geçerli teknikler

İş-Uğraşı Terapisi
• Duyu integrasyon teknikleri
• GYA
• Gerçeğe oryantasyon aktiviteleri / Geçerli
teknikler

Sonuç olarak, tüm değerlendirmeler göz önünde bulundurulduğunda, yaşlılarda görülen mevcut durumlar kompleks ve değişkendir. Fonksiyonel yeteneklerindeki limitas-

yonları belirlemek için, yaşlının durumuna göre yukarıda
açıklanan parametrelerden bazıları veya tamamı değerlendirilmeli ve elde edilen verilere göre tedavi planı yapılmalıdır.
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S-01
Huzurevinde Kalan Kadınların İdrar Kaçırma
Durumları Ve İdrar Kaçıran Kadınların Yaşam
Kalitesi
Şeyma Uslu1, Yurdagül Uysal1, Dilek Sarı1, Sevnaz Şahin2, Nil
Tekin3, Fisun Şenuzun1
Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Bornova/
İzmir
2
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç hastalıkları AD, Geriatri Anabilim Dalı, Bornova
/İzmir
3
SGK Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi, Narlıdere/İzmir
1

GİRİŞ VE AMAÇ:
Fizyolojik olarak kaçınılmaz olan yaşlanma, doğum ile başlar,
kişinin gerek fiziksel, gerekse zihinsel yönden, bağımsızlıktan
bağımlılığa geçtiği, birden fazla patolojinin ve onlara ait belirti ve bulguların sıklıkla birlikte bulunduğu ölümle sonuçlanan bir süreçtir.
Nüfus bilimcilerin geleceğe yönelik öngörüleri 2050 yılında, geriatrik nüfusun tüm dünya nüfusunun yaklaşık %20
’sini oluşturmasıdır. Geriatrik popülasyonun sık görülen ve
gerek bireysel, gerekse toplumsal açıdan bir çok sorunu da
beraberinde getiren önemli problemlerinden birisi de idrar
kaçırmadır. İdrar kaçırma kadınlarda erkeklere oranla daha
fazla görülmektedir. İdrar kaçırma yaşlı bireyler açısından
ciddi komplikasyonlarına rağmen, ihmal edilmiş bir problem
olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmamızda, bu önemli problemin, huzurevinde kalan popülasyonda görülme sıklığının
ve idrar kaçırma varlığının yaşam kalitesi üzerine etkisinin
incelenmesi amaçlanmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEM
Kesitsel tipte yapılan, bu araştırmanın örneklemini İzmir ili
sınırlarındaki bir dinlenme ve bakımevinde kalan 211 yaşlı
kadın oluşturmuştur. Bu araştırma için gerekli verileri toplamak amacıyla Yaşlı Bilgi Formu ve İnkontinans Yaşam Kalitesi
Ölçeği (I-QOL) olmak üzere 2 form kullanılmıştır.
BULGULAR
Araştırma kapsamına alınan yaşlı kadınların yaş ortalaması
77.46±6.36’dır ve %33.6’sının eşiyle yaşadığı, %38.9’unun
lise mezunu olduğu, %61.1’inin gelirinin giderine denk olduğu bulunmuştur.
Çalışma kapsamına alınan kadınların %23.2’sinde idrar inkontinansı saptanmıştır. İdrar kaçıranlarda hekime başvuru
oranı %12.2 olarak bulunmuştur. I-QOL puan ortalamala-

rı 72.80±18.97 olarak bulunmuştur. İdrar kaçıran kadınların
%46.9’unun karışık tipte idrar kaçırması olduğu, %79.6’sının
koruyucu ped kullandığı, ped kullananların %66.7’sinin günde bir iki kez ped değiştirdikleri belirlenmiştir. Çalışmaya dahil
edilen kadınların %46.9’unun sık idrara gittiği, %19.4’ünün sık
idrar yolu enfeksiyonu geçirdiği saptanmıştır. Yaşlı kadınların
%91.5’inin vaginal doğum yaptığı, %10.7’sine doğumda epizyotomi uygulandığı, %13.6’sının doğumlarında vakum kullanıldığı, %27.7’sinin iri bebek doğumu olduğu, %27’sinin pelvik
operasyon geçirdiği saptanmıştır. Pelvik operasyon geçirenlerin 17.5’inin ürojinekolojik operasyon geçirdiği belirlenmiştir.
SONUÇ
Yaşlı popülasyonda idrar kaçırma sık görülen bir geriatrik
sendrom olmasına rağmen tanı oranları düşüktür. İdrar kaçırma gerek fiziksel, gerek ekonomik, gerekse psikososyal
boyutları ile kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkiler. İdrar kaçırma şikayeti yaşlılığın bir göstergesi olarak algılanmamalı
altta yatan patoloji saptanarak tedavi edilmelidir. Kadınlar
farklı nedenlerle bu şikayetlerini sağlık çalışanına belirtemeyebilirler. Sağlık çalışanları yaşlı kadınlarda uygun şekilde
idrar kaçırma şikayetini sorgulamalıdır. Sonuç olarak idrar kaçırma şikayetinin önemi konusunda gerek kadınlar gerekse
sağlık çalışanlarının farkındalığı arttırılmalıdır.

S-02
EQUIP II (European Education Competences and
Qualifications in Home Care for Older People)
Projesi Kapsamında Türkiye’de Evde Yaşlı
Bakımında Çalışanların Nitelikleri ve Mesleki
Eğitim Durumları
Sumru Savaş1, Yasemin Tokem2, Fisun Şenuzun3, Sevnaz Şahin1,
Çiçek Fadıloğlu2, Sibel Eyigör4, Mehmet Akif Yalçın1, Fehmi
Akçiçek1, Eser Sözmen5
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri BD, İzmir
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir
3
Ege Üniversitesi, İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik Bölümü, İzmir
4
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir
5
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir
1
2

Amaç: Yaşlıların Evde Bakımında Avrupa Eğitim Yeterlilikleri ve Nitelikleri (EQUIP II) projesinin ana amacı; farklı Avrupa
Birliği ülkelerinde yaşlılarla ilgili olarak evde bakım çalışanları
ve öğrencilerin nitelik ve yeterliliklerinin saptanarak karşılaştırılabilirliğinin sağlanması ve hareketliliğin arttırılmasıdır. Proje ortakları Türkiye, Finlandiya, Bulgaristan, Yunanistan’dır. Bu
projede yer alan iş paketleri kapsamında; Türkiye’deki evde
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yaşlı bakım elemanları ile ilgili olarak mevcut eğitim sistemi,
mesleki eğitim olanakları ve özelliklerinin, evde bakım uygulaması ile ilgili nitelik ve yeterliliklerin saptanması amaçlanmıştır.
Uygulama: Bu proje kapsamında 20 ana başlık altında konular araştırılmıştır. Bu rapor ile; 1) Türkiye’deki evde bakım çalışanlarının durum tespiti, iş olanakları; 2) Hangi yeterlilik ve
niteliklerin gerektiği; 3) Eğitim sistemi; 4) Eğitim politikaları;
5) Eğitimin değerlendirilmesi; 6) Ulusal kılavuzlar; 7) Türkiye
ve Avrupa politikaları; 8) Evde bakım elemanı eğitimi; 9) Evde
bakımla ilgili eğitim programlarındaki eğiticilerin nitelik ve
yeterlilikleri; 10) Bu programların nasıl değerlendirildiği; 11)
Müfredat; 12) Evde bakım uygulaması ile ilgili nitelik ve yeterlilikler; 13) Eğitim programları; 14) Bu programlarda kimlerin eğitim alabildiği; 15) Eğitimlerin maliyeti; 16) Yeterliliklerin akreditasyonu; 17) Eğitimlerin akreditasyonu; 18) Ulusal
mesleki standartlar; 19 ) Gerekli olabilecek diğer özellikler;
20) Başvurulacak referanslar araştırılmıştır.
Bu rapor sonucunda; Türkiye’de evde yaşlı bakımı çalışanları
ile ilgili mesleki eğitim olanakları ve özelliklerinin, evde bakım
uygulaması ile ilgili nitelik ve yeterliliklerin saptanması ile öğrenciler, çalışanlar, işverenler Türkiye’deki nitelik ve yeterlikler
konusunda bilgi sahibi olacak, değişik Avrupa ülkelerinde eğitim ve öğretimi, yeterlilikleri karşılaştırmak mümkün olacaktır.
Proje sonucunda oluşturulacak test ile; eğiticiler ve politika yapıcı birimlere, mesleki eğitimi değerlendirmek ve geliştirmek
için yardımcı olacak bir araç geliştirilmiş olacaktır.

S-03
Kars’ta 60 Yaş Üstü Bireylerin İlaç Kullanım
Davranışlarının Değerlendirilmesi
Yeliz Akkuş1, Gülnaz Karatay2
Tunceli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
Kafkas Üniversitesi Kars Sağlık Yüksekokulu

1
2

Amaç: Bu çalışma Kars’ta yaşayan 60 yaş üstü yaşlıların ilaç
kullanımına ilişkin bilgi, tutum ve davranışlarını değerlendirilmeye yönelik olarak tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmanın örneklemini, Kars Merkez 1 ve
2 Nolu Sağlık Ocağına başvuran, sürekli ilaç kullanan 76 yaşlı
oluşturmuştur. Veriler yaşlıların sosyo-demografik özelliklerini ve ilaç kullanımına ilişkin bilgi ve davranışlarını değerlendirmek için geliştirilen soru formu ile toplanmıştır. Veriler yüz
yüze görüşme tekniği ile toplanmış ve verilerin değerlendirilmesinde sayı ve yüzdelikler kullanılmıştır.

124

Sonuç: Yaşlıların %96.1’inin sürekli ilaç kullandığı, %63.2’sinin günlük 3 ve üzeri ilaç kullandığı, %68.4’ünün hipertansiyon ilacı kullandığı, %76.3’ünün ilaçlarını düzenli kullandığı,
%47.4’ünün etkilerini bilmediği, %94.7’sinin ilaçlarını kendisinin içtiği, %42.1’inin ilaç hakkında bilgi aldığı, %73.7’sinin
gelişebilecek yan etkileri bilmediği, %47.4’ünde yan etki
geliştiği ve yan etki olarak %21.1 oranında kabızlık geliştiği,
%19.7’sinin yan etkiler için hekime başvurduğu, ilaç kullanımında en fazla yaşanan sorunun unutkanlık olduğu (%14.5),
%82.9’unun ilaç kullanımında yardıma gereksinimi olduğu
saptanmıştır.
Öneriler: Sonuç olarak yaşlılara ilaç kullanımı ve gelişebilecek yan etkiler hakkında yeterli bilgi verilmediği, çoğunluğunun ilaç kullanımı konusunda yardıma gereksinimi olduğu
saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yaşlı, İlaç kullanımı, ilaç kullanım davranışları
Tablo 1. Yaşlıların ilaç kullanımına ilişkin özellikleri
Yaşlıların ilaç kullanımına ilişkin özellikleri Sayı (%)
Sürekli İlaç kullanan
73 (96.1)
Günlük 3 ve üzeri ilaç kullananların sayısı
48 (63.2)
Kullanılan ilaç türleri
Hipertansiyon
52 (68.4)
Ağrı kesici
38 (50.0)
Antidiyabetik
20 (26.3)
Kas iskelet
16 (21.1)
Mide ilacı
16 (21.1)
Kalp ilacı
14 (18.4)
Uyku ilacı
3 (3.9)
İlaçlarını düzenli kullanan
58 (76.3)
İlaç etkilerini bilmeyen
37 (47.4)
İlaçları kendi içen
72 (94.7)
İlaç kullanımı hakkında bilgi alan
32 (42.1)
Gelişebilecek yan etkileri bilmeyen
56 (73.7)
Yan etki gelişen
36 (47.4)
Gelişen yan etkiler
Kabızlık
16 (21.1)
Ateş, halsizlik
14 (18.4)
Mide Sorunları
7 (9.2)
Yan etkilerle nasıl başa çıktığı
Hekime başvurarak
15 (19.7)
İlacı kullanmayarak
13 (17.1)
Bitkisel çözümler
4 (5.3)
İlaç kullanımında yaşanan sorunlar
Unutkanlık
11 (14.5)
Yürüme zorluğu
6 (7.9)
Parasal sorunlar
5 (6.6)
Görme sorunu
4 (5.3)
İlaç kullanımında yardıma gereksinimi olan 63 (82.9)
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Tablo 2. Yaşlının İlaç Kullanımına İlişkin Davranışları
1. Kullandığım ilaçların yararlarına ve kul- 72 (94.7)
lanım gereklerine inanıyorum
2. İlaç kullanmaktan hoşlanmıyorum.
50 (65.8)
3. İlaçlarımla birlikte kaçınmam gereken 53 (69.7)
yiyecek ve içeceklere dikkat ediyorum
4. İlaçlarımı ilaç dolabında saklıyorum.
26 (34.2)
5. Kullanmadığım ilaçları imha eder ya da 41 (53.9)
gereken yerlere veririm
6. İlaçlarım bitmeden yedeğini hazırlıyo- 42 (55.3)
rum
7. Her derdime deva olacak bir ilaç arıyo- 66 (86.8)
rum.
8. Bana iyi gelen ilaçlarımı arkadaşlarıma 22 (28.9)
da öneriyorum.
9. Tüm fiziksel sorun ve hastalıklarımı te- 33 (43.4)
davi edeceği inancı ile çok sayıda ilaç
içiyorum.
10. Çoğu kez ilaç almayı, zamanını ve do- 40 (52.6)
zunu unutuyorum.
11. Kendimi iyi hissettiğimde ilaç içmiyo- 39 (51.3)
rum
12. Kullandığım ilaçların ad, miktar ve alma 6 (7.9)
zamanıyla ilgili bilgileri içeren listeyi
13. yanımda taşıyorum.
14. Arkadaşlarıma iyi gelen ilaçları alıyorum
15. Doktora gitmeden kendi başıma ilaç
satın alıyor ve içiyorum
16. İlaç içme zamanımı unutmamak için
saat kuruyorum.
17. Her ilaç alışımı takvimde işaretliyorum

15 (19.7)
18 (23.7)
3 (3.9)
3 (3.9)

S-04
Depresyon Tanısı, Antidepresan Kullanımı
Ve Depresif Semptom Yoğunluğunun İdrar
İnkontinansı İle İlişkisi: Isparta Menopoz Ve
Sağlık Çalışması
Zeynep Dilek Aydın
Süleyman Demirel Üniversitesi, İç Hastalıkları Ad, Geriatri Bd
AMAÇ: Depresyon öyküsü ve idrar inkontinansı gelişimi arasında ilişki bildirilmektedir. Bununla birlikte halen mevcut
olan ya da erişkin yaşam boyunca süregelen depresif semptom yoğunluğunun hangisinin inkontinans gelişimi için
daha önemli olduğu bilinmemektedir. Bu çalışmada depresyon öyküsü, son 2 haftalık ve yaşam boyu depresif semptom
yoğunluğu ve antidepresan kullanımının, idrar inkontinans

varlığı ve sıklığı ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Isparta Menopoz ve Sağlık çalışmasına
katılan 44-61 yaş grubu 1106 kadından depresyon öyküsü,
son 2 haftaya dair ve yaşam boyu depresif semptom yoğunluğu, antidepresan kullanım öyküsü, idrar inkontinansı için
cerrahi geçirme durumu ve idrar inkontinansının varlığı ve
sıklığına yönelik bilgiler anket aracılığı ile toplandı. Depresif
semptom yoğunluğu kısa PHQ-r (Patient Health Questionnaire revised) ölçeğinin yaşam boyu sorgulamaya uyarlanmış
şekli ve son 2 haftaya yönelik orijinal formu ile değerlendirildi. İnkontinans sıklığı “Son bir yıl içerisinde ne sıklıkla kendi
isteğiniz dışında idrarınızı kaçırdınız? (0)hiç kaçırmadım (1)
ayda birden az (2)en az ayda bir (3)en az haftada bir (4)neredeyse her gün (5)günde birden sık” soru ve cevap seçenekleri ile değerlendirildi. İnkontinansa yönelik operasyon öyküsü
bulunmayan 1092 kadında değerlendirilen faktörlerin idrar
inkontinasının sıklığı ve şiddeti ile ilişkisi tek ve çok değişkenli ordinal lojistik regresyon analizi ile incelendi.
BULGULAR: N=1092 kadında hiç idrar kaçırmadığını bildirenlerin oranı % 55.4, artan sıklıkta idrar kaçırdığını bildirenlerin oranı sırasıyla %19.4, 9.7, 10.8, 3.8 ve 0.9 idi. Kadınların
%26’sında depresyon öyküsü, % 23’ünde antidepresan kulanım öyküsü mevcuttu. Halen antidepresan kullanım oranı %
8; erişkin yaşam ve son 2 hafta için değerlendirilen depresif
semptom skoru sırasıyla 4.9±3.0(0-22) ve 2.8±3.0(0-22) idi.
Tek değişkenli analizlerde en az bir defa depresyon tanısı
almak [Odds oranı (OO):1.5, p=0.003], halen antidepresan
kullanıyor olmak (OO:1.6, p=0.019), en az bir ay antidepresan kullanmış olmak (OO:1.4, p=0.011), ay olarak toplam
antidepresan kullanımı (OO:1.008, p=0.0001), yaşam boyu
depresif semptom yoğunluğu (OO:1.14, p=<.0001) ve son 2
haftalık depresif semptom yoğunluğu (OO:1.13, p=<.0001)
sık idrar kaçırma ihtimalinde artış ile ilişkiliydi. Çok değişkenli
analizde bu faktörler içerisinde sadece erişkin yaşam boyunca depresif semptom yoğunluğu önemini korudu.
SONUÇ: Yaşam boyu depresif semptom yoğunluğu, son 2
haftadır olan semptom yoğunluğuna göre inkontinans ihtimali için daha önemli bir belirleyicidir. Bulgularımız depresif
semptomların inkontinans gelişiminde nedensel rolü olabileceği iddiasını desteklemektedir.
(Destek: TUBITAK-106S079/SBAG-3357)
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S-05
D Vitamini Replasman Tedavisi D Vitamini
Eksikliği Olan Geriatrik Olgularda İnsülin
Duyarlılığını Artırmaktadır.
Mehmet İlkin Naharcı1, Nuri Karadurmuş2, Ergün Bozoğlu1,
Türker Türker3, Hüseyin Doruk1, Muhittin Serdar4
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Geriatri Bilim Dalı
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
3
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Epidemiyoloji Bilim Dalı
4
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı
1

rildi, müteakiben 6 hafta sonra günlük 880 IU D3 vitamini +
1000 mg iyonize kalsiyum kombine preparatı başlandı. Grup
II’deki olgular günlük 880 IU D3 vitamini + 1000 mg iyonize
kalsiyum kombine preparatı ile tedavi edildi. Grup III’deki olgulara ise günlük destek olarak 400 IU D3 vitamini + 600 mg
iyonize kalsiyum kombine preparatı başlandı. 12 haftalık D
vitamini tedavisinden sonra tüm antropometrik, biyokimyasal ve hormonal ölçümler tüm olgularda tekrarlandı.

2

Amaç: Vitamin D’nin insülin işlevinde muhtemel bir yararlı
etkisi olduğu düşünülmektedir. Geriatrik olgularda bu ilişki
ile ilgili literatürdeki bilgiler sınırlıdır. Bugüne kadar geriatrik
olgularda D vitamini tedavisinin metabolik parametrelere etkisi henüz değerlendirilmemiştir. Biz burada glukoz toleransı
normal olan geriatrik bireylerde D vitamininin insülin duyarlılığı ve metabolik parametrelere etkisini inceleyen ve devam
eden çalışmamızın ilk sonuçlarını açıklamaktayız.
Gereç ve yöntem: Geriatri polikliniğine başvuran 86 geriatrik olgu (27 erkek, 59 kadın; ort. yaş: 75.8±5.2) çalışmaya
alındı. 65 yaş üstü, açlık glukoz değeri 100 mg/dL’nin altında
olan, prediabet veya diyabet öyküsü olmayan, hipoglisemik
ilaç kullanmayan, kreatinin değeri 1.2 mg/dL’nin ve vücut kitle indeksi 30.0 kg/m2’nin altında olan olgular çalışmaya dâhil
edildi. Olgular serum 25(OH)D düzeylerine göre vitamin D
eksikliği - Grup I (<20 ng/mL), vitamin D yetmezliği – Grup
II (20-30 ng/mL) ve vitamin D düzeyi normal – Grup III (>30
ng/ml) olarak sınıflandırıldı. Grup I’deki olgulara başlangıçta
oral olarak 300.000 international unit D3 vitamini 1 kez ve-

Bulgular: Tüm grupların temel tanımlayıcı özellikleri Tablo1’de verilmiştir. Tedavi öncesinde D vitamini düzeyleri dışında üç grup arasında demografik, fiziksel ve biyokimyasal değerlerde anlamlı farklılık yoktu (p>0.05, tüm karşılaştırmalar
için). Komorbid hastalıklar ve insülin duyarlılığını etkileyebilecek ilaçlar açısından da tüm gruplar arasında anlamlı fark
yoktu (p>0.05, tüm karşılaştırmalar için). Tedavi sonrasında
olguların %95.3’ünde D vitamini düzeyleri normal sınırlarda
idi (ort.: 53.4 ± 21.3 ng/mL). Parathormon 64.6 ± 22.6’dan
52.6 ± 18.5 ng/L’ye geriledi (p<0.001). Grup 1’de HOMA-IR
(homeostasis model assessment of insulin resistance) skorunda anlamlı bir azalma varken grup II ve III’de yoktu (p<
0.001, p=0.074, p=0.123, sırasıyla) (Şekil) (Tablo-2). HOMA-IR,
insülin ve glukoz düzeylerinde meydana gelen değişiklikler
üç grup içinde karşılaştırıldığımda anlamlı bir farklılığın olmadığı görüldü (p = 0.187, p = 0.162, p = 0.110, sırasıyla).
Tedavi öncesi ve sonrası lipid parametrelerinde tüm gruplar
içinde anlamlı farklılık yoktu (Tablo-2).
Sonuç: Bu çalışma D vitamini eksikliği olan geriatrik bireylerde replasman tedavisinin insülin duyarlılığını iyileştirme etkisinin olabileceğini göstermektedir. Bu etki geriatrik bireylerde erken dönemde kardiyovasküler riski azaltmaya yönelik
yapılacak farmakolojik girişimlere katkı sağlayabilir.

Tablo 1. Çalışma gruplarının tanımlayıcı özellikleri

Yaş
Cinsiyet (E/K)
Vücut kitle indeksi (kg/m2)
Fiziksel aktivite (%)
Yapmıyor
Hafif
Yoğun
Alkol (%)
Sigara (%)
Hiç içmemiş
Bırakmış
İçen
Serum kreatinin (mg/dl)
Serum albumin (mg/dl)
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Grup I
(n=37)
75.9 ± 5.9
13 / 24
26.4 ± 2.3

Grup II
(n=30)
75.7 ± 4.4
6 / 24
25.9 ± 1.7

Grup III
(n=19)
74.9 ± 2.9
8 / 11
24.7 ± 1.3

75.7
8.1
16.2
2.7

60.0
26.7
13.3
0.0

68.4
10.5
21.1
0.0

85.1
14.9
0.0
0.94 ± 0.14
4.2 ± 0.4

93.4
6.6
0.0
0.90 ± 0.15
4.2 ± 0.2

84.2
10.5
5.3
0.89 ± 0.16
4.3 ± 0.5

p
0.86*
0.42**
0.12*
0.48**

0.71**
0.21**

0.61*
0.51*
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Serum iyonize kalsiyum (mg/dl)
4.9 ± 0.2
5.0 ± 0.3
5.1 ± 0.2
0.21*
25-hydroksi vitamin D (ng/ml)
10.3 ± 4.2
26.4 ± 4.5
36.4 ± 5.3
<0.001*
Parathormon
71.5 ± 23.1
61.0 ± 27.4
62.0 ± 16.9
0.27*
Hipertansiyon
62.2
60.0
63.2
0.95**
Hiperlipidemi
29.7
20.0
31.6
0.72**
Koroner arter hastalığı
27.0
20.0
15.8
0.57**
ADE
29.7
26.7
31.6
0.94**
ARB
24.3
13.3
15.8
0.52**
KKB
32.4
33.3
21.1
0.82**
Diüretik
40.5
26.6
42.1
0.50**
β-bloker
18.9
13.3
26.3
0.48**
Statin
21.6
16.6
36.8
0.51**
Fibrat
8.1
6.7
10.5
0.92**
Sonuçlar ortalama ± standart sapma veya yüzde olarak verilmiştir.
* Tek Yönlü Varyans Analizi sonucu
** Ki-kare test sonucu
p < 0.05 değeri istatistiksel anlamlılık sınırı olarak kabul edildi. E, erkek; K, kadın; ADE, anjiotensin dönüştürücü enzim; ARB,
anjiotensin II tip 1 reseptör bloker; KKB, kalsiyum kanal blokörü
Tablo 2. D vitamini tedavisinin glukoz metabolizması ve lipid profiline etkileri
Grup I
(n=37)

Grup II
(n=30)

Önce
Sonra
Önce
HOMA-IR
2.5 ± 1.4
2.0 ± 1.4*
2.0 ± 1.5
İnsulin (μU/mL)
10.9 ± 6.5
9.3 ± 6.5*
8.6 ± 6.4
Glukoz (mg/dL)
93.5 ± 6.1
87.8 ± 8.2*
93.2 ± 5.1
Total kolestrol (mg/dL)
202.6 ± 32.9 199.7 ± 29.1 191.9 ± 36.8
LDL kolestrol (mg/dL
125.3 ± 25.7 124.3 ± 25.2 114.4 ± 30.0
HDL kolestrol (mg/dL
49.1 ± 9.5
48.8 ± 9.3
52.6 ± 13.4
Trigliserid (mg/dL)
144.4 ± 72.6 138.2 ± 63.2 118.1 ± 48.6
Sonuçlar ortalama ± standart sapma veya yüzde olarak verilmiştir.
Tüm p değerleri Eşleştirilmiş T-testi ile hesaplanmıştır (* p<0.001, ** p<0.05).
HOMA-IR, homeostasis model assessment of insulin resistance

Sonra
1.6 ± 1.0
7.6 ± 4.7
88.9 ± 6.7**
190.7 ± 31.0
112.5 ± 21.5
52.4 ± 10.4
109.6 ± 36.7

Grup III
(n=19)
Önce
2.0 ± 0.7
9.2 ± 3.5
92.4 ± 3.0
197.2 ± 46.4
112.1 ± 34.0
48.7 ± 7.0
98.0 ± 19.32

Sonra
1.8 ± 0.8
7.9 ± 3.6
91.8 ± 4.9
196.5 ± 37.9
111.1 ± 35.6
49.3 ± 4.1
102.6 ± 12.1

Şekil. D vitamini tedavisinin D vitamini eksikliği olan bireylerde HOMA-IR’ye etkis

p<0.001, ilk değere göre
HOMA-IR, homeostasis model assessment of insulin resistance
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S-06
Eve Dayalı Çoklu Duyusal Uyaran Müdahale
Programının Düşük Öğrenime Sahip Yaşlıların
Bilişsel Kapasitesi Üzerine Etkisi
Gülnaz Karatay, Yeliz Akkuş
Tunceli Üniversitesi, Sağlık Yüksekoklu
Kafkas Üniversitesi, Kars Sağlık Yüksekokulu
Çalışmanın Amacı: Bu çalışma eve dayalı çoklu duyusal uyaran müdahale programının öğrenim düzeyi düşük yaşlıların
bilişsel kapasite üzerine etkisini değerlendirme amacıyla yapılmıştır
Gereç-Yöntem
Desen: Öntest-son test kontrol gruplu
Örneklem ve Randomizasyon
Örneklem büyüklügü Russ Lenth’s Java Applets for Power
and Sample Size programı (Lenth, 2006) kullanılara hesaplanmıştır. Hesaplama 2 grup üzerinden yapılmıştır. Çalışmada alfa= .05, iki grup arasındaki fark =3 (diğer çalışma bulgularına göre karar verilmiştir, Karatay & Akkus, 2011; Ozdemir
& Akdemir, 2009), çalışmanın öngörülen gücü= .85, standart
sapma =5 olarak alınmıştır. Örneklem büyüklüğü her grup
için 50 olarak hesaplanmıştır.
Çalışmanın evrenin Türkiye’nin kuzeydoğusunda kendi evlerinde yaşayan 65-85 yaş arası ve 5 yıldan daha az öğrenime
sahip yaşlılar oluşturmuştur. Yaşlıların adresileri Sağlık ocağı
kayıtlarından alınmış ve ev ziyateri yapılarak SMMT, GDS ve
BAE ölçekleri uygulanmıştır. Yaşlı bulma aşamasında Halk
Sağlığı Hemşireliği Dersini alan 4. Sınıf öğrencilerinden yararlanılmıştır. Her öğrenci temel değişkenler açısından benzer
olan 4 yaşlıya ulaşmıştır. Bu aşamada amaca uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 100 yaşlıya ulaşılıncaya kadar 230
yaşlı taranmıştır. Daha sonra basit rastgele sayılar tablosu
kullanılarak yaşlılar deney(50) ve kontrol (50) gruplarına ayrılmıştır.
Örneklem Seçim Kriterleri
Literatürde de belirtildiği gibi deney ve kontrol grubu cinsiyet, eğitim, eşin yaşama durumu ve sürekli ilaç kullanma durumunu ve MMSE puanlarına göre eşleştirilmiştir (Solfrizzi
et al, 2008; Helmer, 2009; Hakansson et al.,2009). 65-85 yaş
aralığında olan, 5 yıldan daha az öğrenimi olan, iletişimi engellemeyecek kadar konuşabilen ve işitebilen, Türkçe bilen
yaşlılar çalışma kapsamına alınmıştır. Akut psikiyatrik sorunu
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olan, sözel iletişim kuramayan, çalışma katılmayı istemeyen
yaşlılar çalışmaya alınmamıştır. Deney ve control gruplarının
bu özellikle açısından benzer olmasına dikkat edilmiştir.
Müdahale
Ev ziyaretleri sağlık yüksekokulunda okuyan 25 son sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Her öğrenci 2 deney, 2 kontrol
olmak üzere 4 yaşlı ile çalışmıştır. Müdahaleden önce öğrenciler gerekli eğitimlerden geçirilmiştir. Öğrenciler, 12 saat
yaşlı sağlığı, 2 saat veri toplama araçları, 6 saat ev ziyaretlerinin önemi, aşamaları, iletişim teknikleri anlatılmıştır. Öğrencilere 1 saat germe-gevşeme egzersizleri anlatılmış ve nasıl
yaptıracakları gösterilmiştir. Ayrıca egzersizin süresi, sıklığı ve
nasıl yaptırılacağı öğrencilere yazılı olarak da verilmiştir.
Yaşlılara haftada bir olmak üzere toplam 10 ev ziyareti yapılmıştır. Her bir ziyarette, ziyaretin ilk 5 dakikası sohbet, 5 dakikası yaşlıya gazete/kitap okuma, 15 dakikası boyama/ el işi
faaliyeti yaptırma, 5 dk. kelime bulma oyunu, 10 dakika germe/gevşeme egzersizleri yaptırılmıştır. El işi faaliyeti olarak
yaşlıya haftalara göre sırasıyla elişi kâğıdından maske yapma,
çiçek, elma, armut, kiraz gibi nesneleri yapma ve boyama,
kuru dalı süsleme, renkli kagıtları katlayarak resim süsleme
gibi üretime yönelik ve sanatsal faaliyetler yaptırılmıştır.
Yaşlıya yaptırtılacak egzersize karar verilirken yaşlının fonksiyonel durumu göz önünde bulundurulmuştur. Bu kapsamda
yaşlılara germe-gevşeme egzersizleri yaptırılmıştır. Solunum
ve kardiyak sorunları olan yaşlılarda daha çok alt ekstrimiteleri çalıştırmaya dönük, yormayacak egzersizler yaptırılmıştır
ve yaşlıya egzersizi yapmakta zorlandığı anda bırakması söylenmiştir. Eğzersizler belirlenirken fizyoterapisten de görüş
alınmıştır.
Kelime bulma oyunu; yaşlının düşünmesinin sağlanması ve
bulduğu yeni kelimelerle başarma duygusunun geliştirilmesi
amacıyla kullanılmıştır. Kelimeler basitten karmaşığa doğru,
yaşlının çevresindeki tanıdığı nesneleri kapsayacak şekilde
seçilmiştir. Yaşlıya basit bir kelime söyledikten sonra söylenen kelimenin son harfini kullanarak yeni kelime türetmesi
istenmiştir. İlk ziyarette yaşlıya önce 5 kelime buldurulmuş,
sonraki ziyaretlerde ise kelime sayısını artırılarak 10 kelimeye
kadar çıkarılmıştır. Kelime bulma sürecinde yaşlının motivasyonunu artırmak için olumlu pekiştireçler kullanılmıştır.
Kontrol grubuna herhangi bir müdahalede bulunulmamış,
sadece ön test ve son test uygulanmıştır.
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Haftalara Göre Müdahale Planı İçeriği
Ziyaretler
İçerik
Müdahaleden Yaşlılarla görüşme, müdahale içeriği
Önce
hakkında bilgi verme, sözlü ve yazılı icinlerini alma, SMMT, GDÖ ve BAE testlerinin
uygulanması, randomizasyon ile deney ve
control gruplarına ayırma.
1-9 ziyaretler 5 dk. sohbet, 5 dk kitap/gazete okuma, 15
dk. boyama/el işi aktivitesi yaptırma (elma,
çiçek, armut boyama, boncuklarla kuru dal
süsleme, nikah şekeri yapma), 5 dakika
kelime bulma oyunu, 15 dakika germegevşeme egzersizleri yapma
10
SMMT, GDÖ ve BAE testlerini uygulama,
görüşmeleri değerlendirme ve sonlandırma.
Ölçümler
Çalışmanın verileri 1 Mart-1 Haziran tarihleri arasında, Sosyodemografik Özellikler Formu, SMMT, GDS ve BAE kullanılarak
toplanmıştır.
SMMT ilk kez Foldestein ve ark. (1975) tarafından geliştirilmiş, Türkiye’de ise Güngen ve ark. (2002) tarafından kullanılmış, global düzeyde kabul gören bir ölçektir. GDS, Brink
ve ark. (1982) tarafından geliştirilmiş, Türkçe geçerlilik güvenirlilik çalışması Ertan ve Eker (2000) tarafından yapılmıştır.
Ölçekte 30 soru yer almaktadır. Ölçeğin puanlaması; 0-10
puan “depresyon yok”, 11-13 puan “olası depresyon”, 14 ve
üzeri puan “kesin depresyon” şeklinde yapılmıştır. BAE, Beck
ve ark. tarafından (1961) geliştirilmiş, geçerlilik/güvenirlilik
çalışması Ulusoy ve ark.(1998) tarafından yapılmıştır. Ölçek
21 maddeden oluşmakta ve yüksek puanlar alınması yüksek
anksiyeteyi göstermektedir.
Analiz
Çalışmanın verileri SPSS 11.5 programında sayı, yüzdelikler,
chi-square ve independent sample t test kullanılarak değerlendirilmiştir.
Bulgular
Araştırma populasyonunu oluşturan deney ve control grupları yaş, eğitim, eşin yaşama durumu, cinsiyet, sigara kullanma, sürekli ilaç kullanma gibi özellikler açısından benzer
özellikler taşımaktadır. Oartalama yaş, deney grubunda:
70.37±5.90, kontrol grubunda 70.58±6.36 olarak hesaplanmıştır (Tablo 1).
Çalışma sonunda Standardize Mini Mental Test skorunun
müdahale grubu lehine anlamlı derecede arttığı, Geritrik
Depresyon ve Beck Anksiyete Test skorlarının ise müda-

hale grubu lehine anlamlı derecede azaldığı görülmüştür
(p<0.05) (Tablo 2).
Hipotez Testleri
Hypothesis 1: Çalışma sonunda, SMMT skoru deney grubu
lehine anlamlı derecede artmıştır (t=-2.49; p=0.01).
Hypothesis 2: Çalışma sonunda, GDS skoru deney grubu lehine anlamlı derecede azalmıştır. (t=2.66; p= 0.00).
Hypothesis 3: Çalışma sonunda, BAE skoru deney grubu lehine anlamlı derecde azalmıştır. (t=1.94; p= 0.05).
SONUÇ
Bu çalışmada elde edilen bulgular yaşlılarda bilişsel kapasiteyi geliştirmeye dönük planlanan çoklu duyusal uyaran müdahale programının etkili olduğunu göstermektedir. Ancak
çalışmada birden fazla duygusal uyaran yöntemi bir arada
kullanıldığı için kümülatif etkiden bahsedebiliriz ve bu etki
kontrol grubuna göre anlamlı bir etkidir. Ayrıca bu çalışmanın; evde bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması, hemşirelerin bu süreçte aktif rol almasının sağlanması ve bilişsel sağlığı
korumaya yönelik uygulamalara dikkat çekmesi bakımından
oldukça önemli olduğu düşünülmektedir.
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Tablo 1. Deney ve Kontrol Grubunun Ön Testteki Temel Özellikleri
Yaşlı Karekteristikleri
Deney
(n=48)
Yaş
70.37±5.90
Partner Kaybı
25 (52.1)
Cinsiyet (Kadın) (%)
42(87.5)
Öğrenim (Olmayan) (%)
41 (85.4)
Sigara Kullanma (%)
9 (18.8)
İlaç Kullanma (%)
36 (75.0)
SMMT skoru
23.64±4.53
* Independent sample t test kullanılmıştır
** Chi-square testi kullanılmıştır

Kontrol
(n=48)
70.58±6.36
35 (72.9)
39 (81.3)
44 (91.7)

p değeri
0.86*
0.05**
0.57**
0.52**

3 (6.3)
29 (60.4)
23.39±3.92

0.12**
0.19**
0.28*

Tablo 2. Deney ve Kontrol Grubunda Müdahale Öncesi ve Sonrası SMMT, GDÖ ve BAE Skor Farkları
Skor
Deney
Kontrol
Önemlilik Testi*
n:48
n:48
X±SD
X±SD
p value
SMMT
İlk Ölçüm
23.64±4.53
23.39±3.92
t*=0.28 p=0.74
Son Ölçüm
25.08±3.77
23.35±4.42
t*=2.04 p=0.04
t*=-2.49 p=0.01
Fark
-1.43±1.99
0.04±3.58
GDÖ

İlk Ölçüm
Son Ölçüm
Fark

t**= -4.98 p=0.00

t**=0.08 p=0.93

12.08±4.89
10.37±4.71
1.70±2.56

14.37±5.70
14.45±5.51
0.08±3.88
t**=-0.14 p=0.88
16.27±9.08
16.58±8.07
-0.31±3.86

t**=4.60 p=0.00
BAE

İlk Ölçüm
Son Ölçüm
Fark

19.77±8.83
17.87±7.15
1.89±6.87
t**=1.91 p=0.06
* Independent sample t test kullanılmıştır.
**Paired sample t test kullanılmıştır.

S-07
Kronik Atriyal Fibrilasyonu Dışlanmış Yaşlılarda
Sol Atriyum Hacimleri ile Kognitif Fonksiyonlar
Arasındaki İlişki
Berrin Karadağ1, Tolga Özyiğit2, Yüksel Altuntaş
1

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2.Dahiliye/Endokrinoloji ve
Metabolizma Kliniği
2
Özel Amerikan Hastanesi, Kardioloji Kliniği
Giriş ve Amaç: Artmış sol atriyum (LA) çapı, kalp yetersizliği, atriyal fibrilasyon ve inme gibi kardiyovasküler olayların
sıklığındaki artış ile ilişkilidir. Son yıllarda çap ölçümünden
ziyade volüm hesaplanması daha ön plana çıkmıştır. Öyle ki
sol atriyum volümü (LAV) koroner arter hastalığı morbidite
ve mortalitesi, atriyal fibrilasyon, inme, sistemik tromboembolizm ve konjestif kalp yetersizliği gelişimi ile ilişkili bulunmuştur. İndekslenmiş sol atriyum volüm indeksi ise (LAVI)

t*=-2.11 p=0.04
t*=-2.49 p=0.01
t*= 2.66 p= 0.00
t*= -1.91 p= 0.05
t*= 0.93 p= 0.40
t=1.94 p= 0.05

t**=-0.56 p=0.57

bazı araştırmacılar tarafından, özellikle ilk inmenin predikte
edilmesinde bir biyobelirteç olarak kabul edilmektedir. Çalışmamızda sinüs ritminde olan yaşlı hastaların sol atriyal çap
ve volümleri ile kognitif fonksiyonlar arasındaki ilişkinin gösterilmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metod: Çalışmamıza Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Geriatri polikliniğine başvuran 62-97 yaş aralığında
toplam 108 vaka dahil edildi. Kronik atriyal fibrilasyonu olanlar, geçirilmiş myokard infarktüsü olanlar veya Akut Koroner
Sendrom’lu vakalar, akut ve ciddi hastalığı olanlar, malignite
ve yakın geçmişte kemoterapik tedavi alanlar ve coumadin
kullananlar, depresyon tanısı mevcut olan veya Geriatrik Depresyon Skalası ile depresyon tanısı alanlar çalışmaya alınmadı.
Çalışmaya katılan ve demografik olarak birbirlerine benzerlik
gösteren hastalar, kognitif fonksiyonları açısından demans ve
sağlıklı olarak iki gruba ayrıldı. Bu vakaların tümünün ekokardiografi ile sol atriyum çap ve volümleri hesaplandı. Ekokardi-
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ografik değerlendirmeleri tek bir kardiolog tarafından yapılan
vakaların kognitif fonksiyonları MMSE (Mini Mental State Examination) ile dğerlendirildi. LAVI, offline olarak, biplan alanuzunluk (area-lenght) yöntemi ile hesaplandı ve vücut yüzey
alanına indekslendi (mL/m²).
Bulgular: Olguların MMSE ölçümleri 18 ile 30 arasında değişmekte olup ortalama 25,95±3,34 olarak saptandı. MMSE ölçümlerini 24 ve altında olan olguları demans, >24 olanları ise
normal olarak çalışma sonuçlarını değerlendirmeye tabi tuttuk. Olguların 73’ü (%67,6) normal saptanırken 35’i (%32,4) demans olarak saptandı. LAVI düzeyinin 34 mL/m²’nin üzerinde
olmasının demans üzerine etkisinin ODDS değeri 29,57 (%95
CI:3,34-261,81) olarak saptanmış olup, demans için bağımsız

risk faktörü olarak buluındu. LAVI düzeyi 34 mL/m² ve üzerinde
olan olgularda demans yakalamada duyarlılık %97,14; özgüllük % 52,05; pozitif kestirim değeri %49,28 ve negatif kestirim
değeri %97,44 olarak bulundu. LAVI için saptadığımız 34 mL/
m² cut offf noktası alınarak yapılan değerlendirmede; demans
ile LAVI arasında anlamlı düzeyde ilişki görülmek olup; LAVI 34
mL/m² ve üzeri olgularda LAVI 34 mL/m² ’nin altındaki olgulara göre risk 36,91 (%4,79-284,1) kat oranında yüksek olarak
saptandı (p<0,01).
Sonuç: LAVI’nin demans tanısında anlamlı ve bağımsız bir
gösterge olarak kullanılabileceği gibi diagnostik ve terapötik
stratejinin belirlenmesinde de faydalı olabileceği kanaatindeyiz.

Tablo 1: MMSE gruplarına göre ekokardiografi bulgularının değerlendirmesi
MMSE
Demans (n=35)
Normal (n=73)
Ort±SS
Ort±SS
LAEF
0,33±0,10
0,38±0,09
LA
3,55±0,45
3,36±0,41
LA’
10,91±2,66
11,60±2,38
LAVI (mL/m²)
46,57±10,74
32,87±6,33

p

0,009**
0,035*
0,178
0,001**

Tablo 2: Demansif ve normal vakaların LAVI ölçümleri
MMSE
Demans (n%)
LAVIq(mL/m²)

●

Student t test kullanıldı		

Normal (n%)

Normal

1 (%2,9)

17 (%23,3)

Hafif

0 (%0)

21 (%28,8)

Orta

9 (%25,7)

24 (%32,9)

Yüksek

25 (%71,4)

11 (%15,1)

•Ki-Kare test		

*p<0,05		

0,001**

**p<0,01

Tablo 3: MMSE sınıflamasına göre LAVI değerlendirmesi
LAVI (mL/m²)
MMSE
Ortalama
Demans
46,57
Normal
32,87

S-08
Yaşlı Hastada Önemli Bir Acil Servis Başvurusu
Sebebi: Düşmeler!
Tolga Taymaz

p
SD
10,74
6,33

0,001**

bir bölümü olarak değil, pediatri yaş grubu gibi kendine ait
özellikleri,fizyolojik ve patolojik yapıları olan bir grup olarak
ele almak gerekir. Düşme de , yaşlıya ait belli başlı semptomlardandır. Yaşlının hayat kalitesini ve sürecini etkiler. Her 3
yaşlıdan 1’i, yılda en az 1 veya daha fazla düşmektedir.

Amerikan Hastanesi Acil Servisi-İstanbul
Amaç: Beklenen yaşam süresinin gittikçe artması sebebiyle
yaşlı populasyon, hastaneler ve acil servislere gittikçe artan
oranlarda başvurmaktadır. Yaşlı hastaları, erişkin hastaların
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Materyal ve Metod: Hastanemiz acil servisine 1 Haziran 20091 Haziran 2010 arasında başvuran tüm yaşlı hastalar değerlendirildi. Yaş,cinsiyet, başvuru sebebi ve tarihi, hastaneye
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yatanların hangi servislere yattıkları ve ne kadar kaldıkları,
komorbiditeleri, kullandıkları ilaçlar incelendi.
Sonuç: Bu süre içersinde acil servisimize 28.411 başvuru
oldu. Bunların 1961’i yaşlı (65 ve üzeri) grubunda idi. Bu 1961
hastanın 1101 tanesi acil servisdeki muayene ve tedavilerinin ardından taburcu edildi (bunların 192’si düşme sebebiyle gelenlerdi), 860’ı ise yatırıldı (bu grubun ise 120’si dusme
sebebiyle gelenlerdi). Yaşlı düşme hastalarının ortalama yaşı
78.2±7.4, %41’i erkek, %59’u kadındı. Yaşlı hastaların en çok
başvurdukları dönem ilkbahardı. En düşük düşme oranları,
en soğuk dönem olan ocak ayında iken (yaşlı başvurularının
% 9.7si), en yüksek düşme oranı nisan ayında idi. (yaşlı başvurularının %27’si).
Düşmeye bağlı hospitalizasyonların % 81’i ortopedi servisine idi. Alt grup olarak yaşlıda kafa travmalarının %92’si,
vertebral travmaların ise %60’ı düşmelere bağlı bulundu. Bir
yaşlının ortalama komorbidite sayısı 3.4±1.1, kullandığı ilaç
sayısı ise 4,8±2.6 idi. Yaşlı düşme hastalarının, aynı dönemdeki nongeriatrik düşme hastalarına göre hem hastanede kalış
süresi, hem komorbiditeleri, hem kullandıkları ilaç sayısı anlamlı derecede yüksekti. (tümü p<0.0001)
Tartışma: Düşme yaşlıda en önemli konulardan biridir.
Yaşla birlikte duruş ve yürüyüş özelliklerinin değişmesi,
görme,işitme ve sinir sistemindeki değişiklikler,akut hastalıklar (infeksiyon,diyare,kanama),kronik hastalıklar (konstipasyon, inkontinans, kardiyovasküler, nörolojik, metabolik
hastalıklar), çoklu ilaçlar ve uygun olmayan çevre şartları düşmeye zemin hazırlar. Morbidite ve mortaliteyi artırır. Negatif
psikolojik etki yapar, hasta düşme korkusuyla daha bağımlı
bir hale gelir. Bu, yaşam kalitesini daha da bozar. Bizim hasta
grubumuzda düşmelerin en soğuk ve karlı zamanda en az
olması, yaşlıların bilinçli bir şekilde bu dönemde az dışarıya
çıkmalarından, en yüksek oranın nisanda olması ise mevsim
şartlarına bağlı olarak en çok mobilize oldukları dönem olmasından kaynaklanıyor olabilir. Ayaktan yaşlı hastalarımızın
%16.9’ u, yatan yaşlı hastalarımızın ise %13.9’u düşme sebepliydi.Hem bu oranlar, hem kadın hasta oranının yüksek
olması literatürle uyumludur. Bu yaş döneminde kullanılan
antiagreganların fazlalığı (grubumuzda %54) özellikle kafa
travmalarından sonra morbidite ve mortaliteyi artırır. Sonuç
olarak bu özel yaş grubunda eşlik eden hastalıklara dikkat
ederek, kullanılan ilaç sayısını minimumda tutmak çevre
şartlarına özen göstermek ve travmayı küçümsememek morbidite ve mortaliteyi azaltacaktır.

S-09
Yaşlı Bireylerin Yaşama Aktif Katılımının En
Güçlü Aracı Olan Gönüllülük Faaliyetlerinde, Biz
Neredeyiz?
Sema Oğlak1, Tinie Kardol2
1

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İnciraltı, İzmir
Vughterstede Nursing Homes, Elderly Care and Home Care Institution
VUGHT,The Netherlands

2

Yaşlılar, yalnızlık ve sosyal dışlanmışlık riski yüksek olan grup
içinde yer almaktadır. Bireylerin yaşam kalitesini yükseltmenin ön koşullarından birisi de, bireyin toplumla bütünleşmesi ve sosyal katılımın sağlanmasıdır. Gönüllü çalışmalar bu
amaca ulaşmanın en güzel ve en anlamlı bir yolunu oluşturmaktadır. Yaşlıların gönüllülük aktiviteleri içinde yer almaları
hem kendisine hem hizmet sunduğu bireylere hem de topluma çok önemli katkılar sağlamaktadır.
Bu çalışmanın amacı, 2011 yılının “Avrupa Gönüllülük Yılı” olması nedeniyle, gönüllülük faaliyetlerinin yaşlıların topluma
katılımının sağlayacağı yararları ile gönüllülüğe ne oranda
katıldıklarını Avrupa Birliği ülkeleri ölçeğinde karşılaştırmak
ve ülkemizde yaşlıların gönüllü faaliyetlere katılımı konusunda farkındalık yaratılmasına katkı sağlamaktır.
GİRİŞ VE GENEL ÇERÇEVE
Bireylerin yaşam kalitesini yükseltmenin ön koşullarından
birisi de, bireyin toplumla bütünleşmesi ve sosyal katılımın
sağlanmasıdır. Gönüllülük, yaşlıların sosyal katılımının sağlanmasının en etkin ve cazip bir yolu olarak görülmektedir
(Bluth, 2010; Tang ve ark; 2009) Yaşlılık, sosyal dışlanma riskini artıran bir faktördür ve bu nedenle gönüllü aktivitelere katılan yaşlılarda, sosyal ilişkiler gelişmekte ve sosyal dışlanma
riski daha az görülmektedir (Eurofound, 2010;4).
Gönüllülük, genel anlamda; bireylerin; zaman ve enerjisini,
bir kişiye veya halka, kamuya, özgürce, herhangi bir kazanç
beklentisi olmaksızın yapmış olduğu eylemler olarak tanımlanmaktadır (Eurofound, 2011; Cohen, 2009; Butcher, 2003).
İnsanlığın en temel özelliklerinden olan “parasal karşılık beklemeden bir amaca bağlanma”, “yararlı olma duygusu” ve
“içinde bulunduğu topluma bir değer katma ihtiyacı”, gönüllü faaliyetlerin gelişmesinde temel itici gücü oluşturmaktadır
(Bluth, 2010:3; Argüden ve Ilgaz; 2006). Gönüllülük, sadece
kişilere yönelik bir yardımlaşma değil aynı zamanda toplumsal yardımlaşmanın güzel bir ifadesidir ve toplumun sağlıklı
bir şekilde gelişmesi için temel dayanaktır (Sak, 2011). Bu ne-
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denle, daha fazla bireyin hizmetlerden yararlanması, toplumsal katılım ve entegrasyonun sağlanmasına çok önemli katkı
sağlamakta ve ulusal sosyal politikaların da önemli bir bileşeni olarak değerlendirilmektedir (Eurofound, 2011; SOLIDAR,
2011; GHK, 2010a; Tang ve ark., 2009).
Yaşlıların toplumla bütünleşmesini sağlayacak politikaların
düzenlenmesi ve sosyal dışlanmanın önlenmesinde devletin, ailenin ve sivil toplum kuruluşlarının ortak sorumlulukları vardır. Birleşmiş Milletler AB Komisyonu (UNECE)’nin
yaşlılık stratejisi taahhüdünde “yaşlıların tümünün topluma
katılımı ve entegrasyonu sağlamak” olduğu ifade edilmiştir (Bluth, 2010). Yaşlıların sosyal yaşama katılımını sağlayacak olan gönüllülük faaliyetleriyle sosyal dışlanmanın
önlenebileceği ve böylece yaşam kalitelerinin yükseleceği
hedeflenmektedir(Eurofound, 2010;Tang ve ark., 2009)
Devletlerin sosyal refah rejimleri, ekonomik ve sivil toplum
örgütlenmenin gelişmişliği gönüllülük faaliyetlerinde yer
almada çok önemli rol oynamaktadır (Eurofound, 2010;35;
Bluth, 2010:4; Corporation for National and Community Service, Office of Research and Policy Development, 2010). Bu
nedenle, gönüllü kurum/kuruluşlar, mali ve sosyal sürdürülebilirlik yanında önemli konularda çözüm kaynağı olarak, devletin yasal bir işbirlikçisi ve kurumu olarak görülmekte, özellikle, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler gibi sosyo-ekonomik
gelişmenin sağlanmasında önemli bir kaldıraç olarak değerlendirilmektedirler (GHK, 2010a;45).
Gönüllü hizmet veren organizasyonların ve buralarda görev
yapan gönüllülerin sayısının artması, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir (Palaz ve Boz,
2008). İskandinav ülkelerinde gönüllü kuruluşlar; önemli sivil
toplum hareketi ve vatandaşlık bilincini oluşturan geleneksel
anlayışa hizmet eden anlamlı bir fonksiyonu yerine getiren
kurumlar olarak değerlendirilmektedir (Pires ve ark., 2010;7).
Eurostat ve Eurofound’un Avrupa Yaşam Kalitesi Araştırması
(EQLS) araştırma sonuçlarına göre; refah seviyesi daha yüksek olan İskandinav ülkelerinde gönüllülük faaliyetleri ve gönüllülük zamanları da diğer üye ülkelere göre daha yüksek
bulunmuştur (Eurofound, 2011;2). Diğer taraftan, komünist
ülkeler ve diktatörlük gibi katı yönetim yapısına sahip yönetimlerde bireylerin dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşları
(STK) içinde etkin rol alma düzeyleri oldukça düşük seviyede
kalmaktadır (Pires ve ark., 2010).
Gönüllülük, kazan-kazan sonuçları yaratan, sosyal ve psikolojik boyutu olan bir eylemdir. Çünkü, hizmet sunduğu bireylere
ve topluma katkısı olduğu kadar kendisine sağladığı yararlar
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da göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir (Eurofound, 2011;
Pennix, 2006; Tang, 2006). Gönüllü bireyin hiçbir karşılık beklemeksizin enerjisini başkaları için harcaması ile kendisine inancının, özgüveninin artması, başkalarına yararlı olmanın yarattığı memnuniyet ve kendini toplumun değerli bir üyesi olarak
görmesi içsel ve dışsal ödül olarak kabul değerlendirilmektedir (Cohen, 2009:525; GHK, 2010b; Bluth, 2010; TEGV, 2008).
Ayrıca, gönüllülük aktiviteleri; kendini toplumdan soyutlamış
bireyler için aidiyet duygusunu güçlendirmektedir. Sosyal
bağlanmışlık ve ait olma duygusunun da; insanların genel
iyilik ve mutluluğunu etkileyen çok önemli bir etken olduğu
kabul edilmektedir (Eurofound, 2011). Öte yandan, gönüllülük
faaliyetleri kuruluşlar arasında daha fazla işbirliği ve entegrasyon sağlamaya ve kuruşların birbirini anlama ve hoşgörü düzeyinin artmasına da katkı sağlamaktadır (Tang ve ark., 2009).
Gönüllü faaliyetlere katılımın düşük seviyede olmasının; geleneksel altyapı eksikliği, göreceli yoksulluk, sosyal duyarlığın azalması ve kurumlara duyulan güvensizlik ve zaman
sıkıntısı gibi nedenlerle birlikte otokratik yönetim ve bürokratik engellerin de gönüllülüğe katılımı olumsuz etkileyen
faktörler olduğu belirtilmektedir (Pires ve ark., 2010; Argüder
ve Ilgaz, 2006).
Yaşlılar, gönüllü faaliyetlerde işgücünün önemli bir parçasını
oluşturmaktadır. Yaşlı bireylerin gönüllü faaliyetlerine katılmasıyla, bireylerin sağlık ve refah seviyesinin yükseltilmesinde, sağlık hizmetlerine erişimlerinde, sosyal eşitsizliğin azaltılmasında, çaresiz ve bakıma muhtaç bireylerin yaşamına
destek sunulmasında tamamlayıcı rolü ile çok önemli katkı
sağlanmaktadır (Corporation for National and Community
Service, Office of Research and Policy Development, 2010:38;
GHK,2010a; Tang ve ark, 2009). Yapılmış çalışmalar, gönüllülük
faaliyetlerine katılan yaşlı bireylerin topluma katılımının; zihinsel kapasitesini artırdığı, yaşam kalitesini yükselttiği, fiziksel
bağımlılığı azalttığını ve sosyal ilişkilerini geliştirdiğini ortaya
çıkarmıştır (Tang ve ark., 2009). Ancak, emekli ve yaşlı sayısının
artmasıyla birlikte birçok ülke, bu potansiyelden habersiz olmakta ve bireyler genellikle kendi bilgi ve becerilerini nasıl ve
nerede kullanabileceklerini bilememektedirler. Bu yüzden ne
yazık ki, bu yetenekler boşa gitmekte ve aynı zamanda da yaşlı
bireylerin toplumdan dışlanması ve yaşam kalitesinin düşmesi
gibi sorunları da beraberinde getirmektedir (Pennix, 2006).
Birleşmiş Milletler (BM), uygun yapılandığında gönüllülüğün; ulusal sahiplenme, sürdürülebilirlik, insan haklarına
dayalı bakış açısı kazanma, cinsiyet eşitliği ile bireylerin kapasitesinin artırılması, toplumsal işbirliğinin ve kaynaşmanın
sağlanmasında anahtar role sahip olduğunu ifade etmiştir
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(GHK, 2010a). Bu açıdan bakıldığında, demografik ve sosyal
değişimler karşısında yaşlıların da gönüllü faaliyetlerde yer
almasının artırılması yoluyla topluma katılımını teşvik eden
stratejilerin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.
AVRUPA ÜLKELERİNDE GÖNÜLLÜLÜK VE YAŞLILAR
AB ülkelerinde gönüllülük çalışmaları incelendiğinde; ülkelerin tarihi geçmişine, politik, ekonomik yapısına, sosyal refah
anlayışı, kültür ve geleneksel yapısı ile ilgili olduğundan, her
biri farklı bir gelişime sahip oldukları görülmektedir. Örneğin, gönüllülük çalışmalarında güçlü bir tarihi geçmişe sahip
ülkelerden Hollanda (%49.8), İngiltere(%48) ve İsveç (%56.4)
olduğu gibi, Bulgaristan (%16.5), Romanya (%15.7) gibi ülkelerde daha zayıf gönüllülük faaliyetleri vardır (GHK, 2010a;
GHK, 2010b; Corporation for National and Community Service, Office of Research and Policy Development, 2010; Pires
ve ark., 2010). Eurofound araştırma bulguları, başta İngiltere,
Belçika, Danimarka, Almanya ve ispanya olmak üzere tüm
Avrupa’da yaşlı bireylerin gönüllülük faaliyetlerine katılımda
giderek artan bir yükselme olduğunu ve yaklaşık her 10 yetişkinden 3’ünün gönüllülük faaliyeti içinde yer aldığını göstermektedir (Eurofound, 2011; GHK, 2010:66; Pennix, 2006).
Diğer taraftan, yaşlılar daha çok; sosyal ve sağlık kurumlarında, boş zaman aktivitelerinde, eğitim ve kültür hizmetlerinde çalışmaktadırlar (Pennix, 2006). Almanya’da 50 yaş
üstündeki yaşlıların gönüllü çalışmalara katılımı 1985-2005
arasında %19’dan %30’a yükselmiştir. Avusturya’ da ise, 70
yaş üstündeki gönüllülerin oranı %25’dir. Hollanda’da 65-74
yaş arasında gönüllü oranı %41 ve 75 yaş üstündeki bireylerin gönüllü oranı ise %24 dür. (GHK, 2010b;66). Hollanda’da
özellikle evde bakım, bakım merkezi, gündüz bakım ve huzurevlerinde 400.000 gönüllü çalışmakta ve bu tür kurumlarda
çalışanların üçte biri, hatta bazı büyük kuruluşlarda hemen
hemen yarısı, gönüllülerden oluşmaktadır (GHK, 2010b; The
Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), (2010). Hatta, bu kurumlarda gönüllüler olmazsa sağlık ve sosyal bakım
maliyetlerini karşılayamayacak durumda olacakları ifade
edilmektedir (GHK, 2010b). Gönüllülerin toplumsal faaliyetlerde özellikle eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerde yer almaları, ülkelerin ekonomisine her yıl önemli bir kazanç sağlamaktadır. Ancak, formal gönüllülük hizmetleri, sosyal yardım
harcamalarını azaltmanın bir yöntemi değil aksine tamamlayıcısı olarak görülmektedir (Pires ve ark., 2010;23).
AB’de; aile, kadın, çocuklar, yaşlılar ve bakıma muhtaç bireylerin yaşam kalitesi ve toplumsal katılım çerçevesinde
gönüllülüğün desteklenmesini önemli bir sosyal politika
aracı olarak değerlendirilmekte ve bu yönde çeşitli girişimler yapılmaktadır. Bu amaçla, Avrupa Parlamentosu, tüm üye

ülkelerin araştırma, iletişim faaliyetleri yoluyla gönüllü sayısının ve çalışma kültürünün dikkate değer şekilde genişletilmesine, farkındalığın artırılmasına ve gönüllü faaliyetlerin
kalitesinin arttırılmasına katkı sağlamak amacıyla 2011 yılını
“Avrupa Gönüllüler Yılı” olarak kabul etmiştir. Avrupa Gönüllülük Yılında yaşlılar, anahtar bir bileşen olarak görülmekte
ve hem potansiyel katkılarının hem de sosyal katılımlarının
artırılması hedeflenmektedir (GHK, 2010a; Eurofound, 2010;
Pennix, 2006).
Öte yandan, Avrupa ülkelerinde gönüllülüğün, demokrasinin gelişmesi ve aktif vatandaşlığın bir parçası olarak görülmekte ve birçok ülkenin eğitim ve öğretim müfredatında yer
almaktadır. Hollanda, Danimarka, Fransa’da okullarda gönüllüğü teşvik eden uygulamalar vardır. Örneğin, Danimarka’da
her gencin 20 saat okul saati dışında bir gönüllü faaliyete
katılma zorunluluğu vardır. Slovenya’da da, gönüllü çalışma,
ortaokul-lise seviyesinde müfredat içinde zorunlu olarak yer
almaktadır (GHK, 2010a).
TÜRKİYE’DE GÖNÜLLÜLÜK VE YAŞLI
Ülkemizde gönüllük faaliyetleri, tarihsel süreç açısından
bakıldığında kültürel ve dini temellere dayanmakta ve genel anlamda zekat veya sadaka olarak nitelendirilmektedir
(TEGV, 2008; OSGD, 2006). Ancak, modern anlamda profesyonel (formal) gönüllülük, II.Dünya savaşından sonra gelişme
seyri göstermeye başlamış olmasına rağmen, henüz istenilen
düzeye gelememiştir (Yıldırım ve Yıldırım, 2010).
Türkiye’de genel anlamda gönüllülük kavramı, bağış yapma olarak algılanmaktadır (Özel Sektör Gönüllüler Derneği
(OSGD), 2006). Bu bağışlar ise genel olarak; fakirlere yardım
etme ve evsizlere yer sağlama, okullara, camilere, vakıflara
bağış yapma, sağlık merkezi yapımını sağlama gibi bireysel
(informal) düzeyde gerçekleştirildiği, bunun da sadece %8
düzeyinde olduğu görülmektedir (Sak, 2011; Boz ve Palaz
Serap, 2007; Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV, 2008;14).
Avrupa Değerler Araştırması Sonuçlarına göre, Türkiye’nin
gönüllülük oranı %6.4 ile Avrupa Birliği ülkeleri ortalaması
olan (%39)’un çok altında kalmaktadır (Borell ve Gerdner,
2011; Bluth, 2010; Eurofound, 2010; Palaz ve Boz, 2008; Pires
ve ark.,2010).
Gönüllüğün ve gönüllü çalışmaların kurumsal düzeyde yeterince gelişememesine neden olan çeşitli etkenler söz konusudur. Bunlardan birincisi, toplumsal algılayış ve düşünüş
yapısı içinde gönüllüğün pratikte çok kabul görmediğidir
(OSGD,2006). İkincisi, güven sorunudur. Gönüllü faaliyetlerin
büyük çoğunlukla kurumsal düzeyde yerine getirilmemesi
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kuşkusuz ki, ülkenin sivil toplum kuruluşlarının gelişmesi ve
yaygınlaşması, sivil toplum kuruluşlarına olan güvenin yeterince kurulmamış olduğunu göstermektedir (Argüden ve Ilgaz,
2006). Öte yandan, bazı kişi ve grupların politik ve ideolojik düşüncelerini gerçekleştirmek için bazı vakıfları amaçları dışında
paravan olarak kullanması, insanların gönüllü organizasyonlara hep bir şüphe ile yaklaşmasına sebep olmakta ve bu durum
gönüllülüğün gelişmesini olumsuz yönde etkileyebilmektedir
(Yıldırım ve Yıldırım, 2010). Üçüncüsü, bürokratik engeller ve
maddi sorunlar nedeniyle uygun kaynakların organizasyonlar
arası transferini ve etkin bir şekilde kullanımını önemli ölçüde
azaltması ve/veya geciktirmesidir (Yıldırım ve Yıldırım, 2010).
Dördüncüsü ise, ulusal politika ve yasal düzenlemelerdeki yetersizlikler ve eksikliklerdir. Son yıllarda Belediye, İl Özel İdaresi,
Vakıflar ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu gibi
kurum ve kuruluşların gönüllülüğü teşvik eden yasal düzenlemeler (İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği (Sayı: 25961, Ekim 2005 tarih) İçişleri Bakanlığı, SHÇEK
(Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu) Kanunu (Sayı:2828,
24.05.1983 tarih), SHÇEK-İl ve İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlükleri
İle Bağlı Sosyal Hizmet Kuruluş Müdürlüklerinde Gönüllülerin Çalışma Esasları Hakkında Yönerge) yürürlüğe konulmuş olmakla
birlikte ciddi bir gelişme görülmemektedir (Yıldırım ve Yıldırım, 2010; AREM, 2008). Sonuncusu olarak da, gönüllülük konusunda devlet ve toplumsal düzeyde yeterli tanıtım ve teşvik
programlarının yapılmaması olarak söylenebilir.
Diğer yandan, Özel Sektör Gönüllüler Derneği (OSGD)’nin
yapmış olduğu araştırmaya göre, bireylerin gönüllülük yapamama nedenleri olarak zamanı olmadığını (%75.3), toplumsal sorunlara karşı duyarlı olduklarını ancak çözümü
için hiçbir şey yapmadıklarını (%68,1) ortaya çıkarmıştır
(OSGD,2006).
Türkiye’de gerek sivil toplum kuruluşlarının gerekse diğer kurumların yapmış oldukları araştırmalarda gönüllü bireylerin
büyük oranda gençlerden oluştuğu, gençlerin katılımlarının
da %7’yi geçmediği, kadınların gönüllü faaliyetlerde daha
fazla yer aldığı ve en fazla eğitim alanında gönüllülük faaliyetlerinin gerçekleştirildiği görülmektedir (Yıldırım ve Yıldırım, 2010; TEGV, 2008; Boz ve Palaz Serap, 2007; OSGD, 2006;
Palaz ve Boz, 2008). Buna karşılık, gönüllülük çalışmalarında
doğrudan yaşlı bireylerin katılımının teşvik edilmesine yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre ülkemizde
emekli sayısı yaklaşık 9,5 milyona ulaşmıştır (SGK, 2010;5)
Ancak, emekli ve yaşlı sayısının artmasıyla birlikte ülkemizde, bu potansiyel hem bireylere hem de topluma katkı sağ-
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layacak şekilde kullanılamamaktadır. Bu yüzden de emekli ve
yaşlılar kendi bilgi ve becerilerini toplum yararına harekete
geçirememekte ve ne yazık ki, bu yetenekler boşa gitmekte ve yaşlı bireyler toplumdan daha hızla koparak içe dönük
yaşamak zorunda kalmaktadırlar. Bu anlamda, yaşlı nüfusun
gönüllü çalışmalara katılımını artıracak stratejilerin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.
SONUÇ
Aktif yaşlanma anlayışının da giderek kabul gördüğü ülkemizde, AB’ye katılım süreci ve yaşam boyu öğrenme programları
(LLL) çerçevesinde gönüllülük çalışmalarına ilgiyi artıracak düzenlemeler yapılması gerektiği ortadadır. Emeklilerin ve yaşlı
bireylerin gönüllü faaliyetlerde daha fazla yer almalarını sağlayacak çabalara hız verilmesi gerekmektedir. Yaşlı bireyleri gönüllü çalışmalara yönlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın
yükseltilmesine yönelik sistematik çalışmaların yürütülmesinde ve ülkemizin sosyo-kültürel yapısına uygun yasal altyapının
hazırlanmasında devlete olduğu kadar sivil toplum kuruluşlarına da büyük sorumlulukları düşmektedir.
Avrupa Birliği ülkelerinin istihdam ve sosyal hizmetler kapsamında özellikle yaşlı ve özürlü bireylere sağlık ve sosyal bakım
hizmetlerine yönelik yapmış oldukları gönüllülük projeleriyle,
yaşam kalitesi ve toplumsal katılımı artırma yönünde önemli
katkılar sağlamışlardır. Bu bağlamda, Türkiye’de de, kuruluşlar ve gönüllülerin desteklenmesini sağlayan teşvik sistemleri
geliştirmek, bu konuda batıdaki örnek uygulamaları rehber
alarak yaşlıların toplumsal katılımlarını güçlendirmek ve hayat
boyu öğrenmenin özellikle yaşlılar için de bir yaşam felsefesi
olarak benimsenmesi ve yaygınlaştırılması için “2011 Avrupa
Gönüllüler Yılı” çok iyi bir fırsat oluşturacaktır.
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S-10
Ev Düzenlemelerinin Yaşlıların Yaşam Kalitesine
Etkisi

Anahtar kelimeler: ev düzenlemesi, ergoterapi., yaşlı birey,
yaşam kalitesi, depresyon

Onur Altuntaş1, Hülya Kayıhan2

S-11
European Education Competences And
Qualifications in Home Care For Older People
(Equip II) Projesi Kapsamında Evde Yaşlı
Bakımında Çalışacak Kişilerde Aranan Özellikler
ve Yeterliliklerin Belirlenmesi

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
2
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü
1

AMAÇ: Bu çalışma, ev düzenlemelerinin yaşlıların yaşam kalitesini etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır.
GEREÇ- YÖNTEM: Çalışmamıza evde yaşayan 65 yaş ve üzeri
koopere olan, demansı bulunmayan ve yatağa bağımlı olmayan 60 birey alındı. Çalışmamızda ev düzenlemelerini, adaptif
ekipmanları, yardımcı cihaz kullanımını, düşmeleri önlemek
için davranış değişikliğini içeren önerileri uygulayan 30 bireyle
çalışma grubu oluşturulurken; bu önerileri uygulamayan ama
ikinci değerlendirmeyi kabul eden 22 bireyle de kontrol grubu oluşturuldu. Yaşlı bireylerin evlerine gidilerek Mini Mental
Durum Testi’ni, Geriatrik Depresyon Ölçeği’ni, Notthingham
Sağlık Profili’ni ve ev güvenliği anketini içeren ilk değerlendirme yapıldıktan sonra ev düzenlemelerini, adaptif ekipmanları,
yardımcı cihaz kullanımını, düşmeleri önlemek için davranış
değişikliğini içeren öneriler verildi. 1 ay sonra yaşlı bireylerin
evlerine tekrar gidilerek aynı değerlendirme tekrarlandı.
BULGULAR: Çalışmaya katılan yaşlı bireyler, yaşam kalitesi açısından incelenmiştir. Tedavi grubundaki yaşlı bireylerin ev düzenlemeleri öncesi ve sonrası yaşam kalitesi değerlendirmesinde enerji
seviyesi, ağrı, emosyonel reaksiyonlar, sosyal izolasyon, uyku ve
fiziksel aktivite alt parametre puanları ve Notthingham Sağlık
Profili toplam puanlarında anlamlı düşüş olduğu bulunmuştur
(p<0,05). Kontrol grubundaki yaşlı bireylerin yaşam kalitelerinde
herhangi bir değişim olmadığı görülmüştür (p>0,05). Ev düzenlemesi yapılan yaşlı bireylerin uygulama öncesi ve sonrasında
depresyon düzeylerinde azalma olduğu fakat bu azalmanın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür (p>0,05). Kognitif
durum puanları gruplar arası karşılaştırıldığında da iki ölçüm arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,05).
SONUÇ: Ev düzenlemelerini, adaptif ekipmanları, yardımcı
cihaz kullanımını, düşmeleri önlemek için davranış değişikliğini içeren önerileri uygulayan yaşlı bireylerin yaşam kalitelerinin arttığı görülmüştür. Bu sonuçlar bize toplumda yaşayan
yaşlı bireylerin tedavisinde fizyoterapi uygulamalarının yanı
sıra ergoterapi uygulamalarının da yer alması gerektiğini
göstermektedir. Ayrıca ev düzenlemelerinin yaşlı bireylerin
kognitif durumuna ve depresyonuna etkisini araştıran yeni
çalışmalar yapılmasına da ihtiyaç duyulmaktadır.
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Giriş ve Amaç:
European Education, Competencies and Qualifications in
Home Care For Older People (EQUIP II) projesinin amacı; farklı Avrupa Birliği ülkelerinde evde bakım uygulamaları ile ilgili
eğitim ve öğretimi karşılaştırmak, evde bakım çalışanlarının
hizmet kalitesini ve çalışanların memnuniyetini arttırmaktır.
Bu proje kapsamda; Türkiye’nin de içinde bulunduğu 4 Avrupa
ülkesi ile (Finlandiya, Yunanistan, Bulgaristan) çalışmalar başlatılarak yaşlıya evde bakım veren kişilerin/çalışanların bilgi,
beceri ve yeterlilikler düzeyindeki eğitimsel, sosyal ve kişisel
niteliklerin neler olması gerektiğinin belirlenmesi amaçlandı.
Gereç Yöntem:
Projenin amacı doğrultusunda; Ocak 2011 ve Mart 2011’de
yaşlılarla ilgili hizmet veren resmi/özel kurum ve kuruluşların,
eğitim kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilci ve
çalışanlarının yanı sıra, konuya ilgi duyan ve deneyimleri bulunan kişilerin bireysel katılımlarının da sağlandığı iki toplantı düzenlendi. Toplam 62 kişi ile gerçekleştirilen forum, beyin fırtınası ve deneyim paylaşımında yürütülen tartışma; a)
Yaşlıya kişisel ve yerel destek sağlama, b) iletişim ve etkileşim, c)
Sağlık bakımı, d) Etik değerler, e) Yaşlının iyilik halinin ve güvenliğinin sürdürülmesi, f) Yaşlı bakımının organizasyonu ve yönetimi, g) Bakım verenin kişisel ve mesleki gelişimi, h) Çalışma
ortamında sağlık ve güvenlik başlıkları kapsamında yönetildi.
Toplantı sonrasında; katılımcılar tarafından paylaşılan, ifade
edilen, deneyimlenen ve önerilen tüm konular belirtilen başlıklara göre bilgi, beceri ve yeterlilik düzeylerine göre sınıflandırılarak yazıldı, araştırmacılar tarafından tekrar incelendi,
gözden geçirildi ve son şekli verildi.
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Sonuç:
Bu sunumda; Türkiye’deki mevcut durumun yanı sıra yaşlılara
bakım verenlerin sahip olduğu ve olması gereken bilgi, beceri ve yeterlilikler düzeyindeki özellikleri irdelenecektir.

Bulgular:
Acile başvuran yaşlıların cinsiyeti çoğunlukla kadın (%52.0),
öğrenim düzeyi sıklıkla ilkokuldur (%46.3). Çoğu çocuklarıyla
birlikte yaşamakta (%63.1), acile geliş biçimleri en sık ayaktandır (%44.7) (Tablo 1).

S-12
Acil Servisine Başvuran Yaşlılarda Anemi Varlığı
ve Etkileyen Etmenler

Acile başvuran yaşlılarda anemi sıklığı %63.0’dır. Anemisi olanların %76.6’sı normokrom normositer, %14.0’ı hipokrom mikrositer, %9.4’ü hipokrom makrositer özelliktedir. Ortalama
hemoglobin düzeyi 11.8±2.3 (kadınlarda 11.5±2.2, erkeklerde
12.1±2.4); ortalama hemotokrit düzeyi 36.6±6.6’ gr/dl dir.

Sevnaz Şahin1, Natavan Mammadova2, Ceyda Tunakan Dalgıç2,
Hatice Şimşek3, Soner Duman2, Bahar Boydak4, Fehmi Akçiçek1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları AD, Geriatri BD, Bornova/İzmir
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları AD, Bornova/İzmir
3
Dokuz Eylül Üniversitesi, Halk Sağlığı AD, İnciraltı/İzmir
4
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Acil Tıp AD , Bornova/İzmir
1
2

Amaç:
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil servisine Aralık 2009- Mayıs
2010 tarihleri arasında başvuran 65 yaş ve üzeri bireylerde
anemi varlığı ve etkileyen etmenlerin belirlenmesidir.
Gereç ve yöntemler :
Çalışma kesitsel tiptedir. Evren Aralık 2009- Mayıs 2010 tarihleri
arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil servisine herhangi bir
nedenle başvuran 65 yaş ve üzeri bireylerdir. Örnek seçilmeyip
tüm yaşlılara ulaşmak hedeflenmiştir. Bağımlı değişken anemi
varlığıdır. Hemoglobin düzeyi erkeklerde 13.5 gr/dl, kadınlarda
12.0 gr/dl’nin altında olanlar anemik olarak kabul edilmiştir. Bağımsız değişkenler öğrenim durumu, cinsiyet, yalnız yaşama
durumu, acile başvuru biçimi (ayaktan/ ayaktan değil), üremik
olma, karaciğer fonksiyon testleri, kan şekeri düzeyidir. Kreatinin
düzeyi 1.4 mg/dl ve üzeri olanlar, üre düzeyi 50 mg/dl ve üzeri
olanlar üremik; kan şekeri 200 mg/dl ve üzeri olanlar hiperglisemik, SGOT ve SGPT düzeyi 40 U/L ve üzerinde olanlar yüksek olarak kabul edilmiştir. Ayrıca anemik olanların indeksleri
tanımlayıcı olarak değerlendirilmiştir.
Veri önceden hazırlanmış anket formu aracılığıyla, eğitim almış acil tıp teknisyenleri tarafından triaj sırasında hasta ve/
veya yakını ile yüz-yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır.
Çalışmada 607 yaşlıya ulaşılmıştır. Ancak bu yaşlıların yalnızca 521’i hematolojik parametreleri açısından incelenmiştir.
Ölçümle elde edilen veri (kan şekeri, üre, kreatinin, karaciğer
fonksiyon testleri, hemoglobin, hematokrit, SGOT ve SGPT düzeyleri) ortalamaları ve standart sapmaları ile, kategorik veri
(cinsiyet, öğrenim durumu, kişinin kiminle yaşadığı, acil servise başvuru biçimi) yüzde dağılımları ile sunulmuştur. Anemi
varlığını etkileyen etmenler Ki kare analizi ile belirlenmiştir.

Ortalama kan şekeri 142.1±61.3 mg/dl, üre düzeyi 63.4±54.5
mg/dl, kreatinin düzeyi 1.4±1.5 mg/dl , SGOT düzeyi
32.5±53.4 U/L, SGPT düzeyi 26.6±40.6’ U/L dir.
Erkeklerde kadınlara göre anemi sıklığı anlamlı olarak yüksektir (p=0.007). Öğrenim düzeyi, yalnız yaşama durumu,
acile geliş biçimi, kan şekeri düzeyi, karaciğer fonksiyon
testleri anemi sıklığını anlamlı olarak etkilememektedir. Üre
(p<0.001) ve kreatinin(p<0.001) düzeyine göre üremik olanlarda olmayanlara göre anemi sıklığı anlamlı olarak yüksek
bulunmuştur (Tablo 2).
Tablo 1. Yaşlıların tanımlayıcı özelliklerine göre dağılımı
Özellik
n
%
Cinsiyet
Kadın
267
52.0
Erkek
246
48.0
Öğrenim durumu
Diplomasız
176
36.5
İlkokul mezunu
223
46.3
Ortaokul mezunu
39
8.1
Lise mezunu
29
6.0
Yüksekokul mezunu
15
3.1
Kiminle yaşadığı
Yalnız
37
7.4
Eşiyle
99
19.8
Çocuklarıyla
315
63.1
Huzurevi
4
0.8
Diğer
44
8.8
Acile geliş biçimi
Ayaktan
220
44.7
Taksi ile
154
31.3
112 yardım ile
102
20.7
Tekerlekli sandalye ile
6
1.1
Sedye ile
10
2.0
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Tablo 2. Bağımsız değişkenlerin anemi varlığına etkisi
Özellik
Anemi var n(%)
Cinsiyet
Kadın (n=267)
154 (57.7)
Erkek (n=246)
170 (69.1)
Öğrenim durumu
Diplomasız (n=176)
107 (60.8)
İlkokul (n=223)
141 (63.7)
Ortaokul ve üzeri (n=83)
54 (65.1)
Yalnız yaşama durumu
Yalnız yaşıyor (n=37)
23 (63.2)
Yalnız yaşamıyor (n=462)
290 (62.8)
Acile geliş biçimi
Ayaktan (n=220)
131 (59.5)
Ayaktan değil (n=272)
181 (66.5)
Üre düzeyi
Normal (n=263)
139 (52.9)
Yüksek (n=245)
177 (72.2)
Kreatinin düzeyi
Normal (n=362)
203 (56.1)
Yüksek (n=131)
104 (79.4)
Kan şekeri düzeyi
Normal (n=321)
199 (62.0)
Yüksek (n=54)
32 (59.3)
SGOT düzeyi
Normal (n=419)
258 (61.6)
Yüksek (n=61)
42 (68.9)
SGPT düzeyi
Normal (n=428)
264 (61.7)
Yüksek (n=58)
39 (67.2)
*p<0.05
Sonuç:
Acil servise başvuran hastalarda anemi sık görülmektedir. Anemi erkeklerde kadınlara oranla daha sıktır. Anemisi olanlarda
üre ve kreatinin düzeyleri anlamlı olarak yüksek saptanmıştır.

S-13
Toplumda Yaşayan Türk Yaşlılarda Beden Kitle
İndeksinin Mini Nütrisyonel Değerlendirme İle
Saptanan Nütrisyonel Durum İle İlişkisi
Gülistan Bahat, Yücel Aydın, Fatih Tufan, Sibel Akın, Nilgün
Erten, Mehmet Akif Karan

p
0.007*

0.757

0.941

0.109

<0.001*

<0.001*

0.702

0.273

0.412

risyon ve malnütrisyon riski sıktır ve malnütrisyonun uygun ve
güvenilir yöntemlerle değerlendirmesi büyük önem taşımaktadır. Mini nütrisyonel Değerlendirme Testi (MND) yaşlıların
nütrisyonel durumunu belirlemek için klinik pratikte kullanılan basit ve güvenilir bir yöntemdir. Bu çalışmada toplumda
yaşayan bir grup yaşlıda BKİ’nin ve MND ile saptanan nütrisyonel durum ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Geriatri Bilim Dalı polikliniğine kayıtlı hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Dosyalarından cinsiyetleri, başvuru yaşları, boy, kilo, BKİ, mini nütrisyon değerlendirme kısa ve uzun form skorları kaydedildi. İstatistiksel
analizler için SPSS for Windows 15.0 programı kullanıldı.

İstanbul Ünivesitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Geriatri BD
Amaç: “Beden kitle indeksi” (BKİ) değeri dünya çapında kabul
gören, basit ve çok kısa sürede hesaplanabilen bir nütrisyon
değerlendirme aracıdır . Bununla birlikte, önceden obez veya
“fazla kilolu” olup yakın dönemde kilo kaybetmiş olan bireyler
için iyi bir nütrisyonel belirleyici olmayabilir. Yaşlılarda malnüt-
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Bulgular: Çalışmaya 789 yaşlı alındı. Olguların % 34,7’si erkek,
%65,3’ü’kadındı. Ortalama başvuru yaşı 73,7±7 yıl idi. Olgular BKİ
değerlerine göre 4 grupta sınıflandırıldılar. BKİ<18.5 kg/m2: plan
%2.9 olgu, 18.5-24.9 kg/m2: %33,8 olgu, 25-29.9 kg/m2: olan %37
olgu, BKİ>30 kg/m2: olan %26. olgu vardı. Olguların %87,2’sine
MNA uygulanabilmişti. Gerek uzun MNA formuna göre, gerekse
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de kısa MNA formuna göre malnütrisyon ve malnütrisyon riski
oranı düşük BKİ gruplarında anlamlı olarak daha yüksek, benzer
şekilde normal nütrisyon oranı düşük BKİ gruplarında anlamlı
olarak daha düşüktü. Uzun MNA’ya göre değerlendirilebilen
655 hastanın %71,1’i normal nütrisyonlu, %24,3’ü risk altında,
%4.6’sı malnütre idi. Kısa MNA’ya göre değerlendirilebilen 688
hastanın %61,9 normal, %28,6’sı risk altında, %9,4’ü malnütre
idi. Uzun MND’ye göre “normal kilolu”ların % 34,4’ünde, “fazla
kilolu”ların %18,5’inde ve “obez”lerin %14,9’unda kötü nütrsiyonel durum (malnütrisyon veya malnütrisyon riski) vardı. Kısa
MND’ye göre “normal kilolu”ların % 44,2’sinde, “fazla kilolu”ların
%27’sinde ve “obez”lerin %24,1’inde kötü nütrsiyonel durum
(malnütrisyon veya malnütrisyon riski) vardı.
Sonuç: Çalışmamızda BKİ, gerek uzun gerekse de kısa MND
formu ile yapılan nütrisyonel değerlendirme ile ilişkili bulunmuştur. Ancak uzun MND’ye göre normal kiloluların 1/3’ünden
fazlasında, “fazla kilolu”ların yaklaşık 1/5’inde ve “obez”lerin
yaklaşık 1/6’sında kötü nütrsiyonel durum (malnütrisyon veya
malnütrisyon riski) vardı. Kısa MND’ye göre bu oranlar daha da
yüksekti (“normal kilolu” yaşlıların neredeyse yarısında, “fazla
kilolu”ların neredeyse 1/3’ünde, ve “obez”lerin yaklaşık ¼’ünde).
Çalışmamızda, BKİ’ye göre normal, fazla kilolu ve hatta obez
olarak sınıflandırılan yaşlılarda oldukça yüksek düzeylerde kötü
nütrisyon saptadık. Yaşlılarda, tek başına BKİ ile “normal nütrisyon” tanısına varılması pek çok olguda hatalı sonuç verebilir. Bu
nedenle yaşlılarda BKİ’nin nütrsiyonel tarama için önemli ama
yetersiz bir parametre olduğunu, tam nütrisyonel değerlendirmenin yerini alamayacağını düşünmekteyiz.

S-14
Alzheimer Hastalığı Olan Olgularda Seks
Steroidleri ve Androjen Aksının Değerlendirilmesi
Rumeysa Çiftçi, Fatih Tufan, Sibel Akın, Gülistan Bahat Öztürk,
Bülent Saka, Mehmet Akif Karan, S. Nilgün Erten
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri
Bilim Dalı
Giriş: Demansın en sık nedeni olan ve halen kesin bir tedavisi bulunmayan Alzheimer hastalığının (AH) risk faktörlerinin
belirlenmesi ve bu risk faktörlerinin modifiye edilmesi önem
taşımaktadır. Çalışmalar androjenlerin nöroprotektif etkilerinin olduğunu ve amiloid beta birikimini önleyebileceklerini
düşündürmektedir. Başlangıçta demansı olmayan erkeklerin
dahil edildiği Baltimore boylamsal çalışmasında, takiplerde AH
gelişen erkeklerde serbest testosteron (ST) düzeyinin daha düşük olduğu ve bu düşüklüğün tanıdan 5-10 yıl önce başladığı;

başka bir çalışmada ise yaşlı erkeklerde kognitif fonksiyonların
ST düzeyi ile pozitif korelasyon gösterdiği ileri sürülmüştür. Ancak 1602 yaşlı erkek olgunun 4,5 yıl takip edildiği bir çalışmada
testosteron düzeylerinin kognitif fonksiyonlarla ilişkili olmadığı
saptanmıştır. Mevcut olan az sayıdaki çalışmada testosteron
replasmanının AH ve kognitif fonksiyonlar üzerindeki etkisiyle
ilgili olarak çelişkili sonuçlar elde edilmiştir. Sonuç olarak seks
steroid düzeylerinin AH ile ilişkisi netlik kazanmamıştır.
Amaç: Bu çalışmada AH olan ve olmayan yaşlı erkek olgularda kognitif fonksiyonlar ile seks steroid hormon düzeylerinin
ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmaya DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition) tanı kriterlerine göre
Alzheimer tipi demans tanısı konulmuş olan 33 yaşlı erkek
olgu (4’ü ileri, 20’si orta ve 9’u erken evre) ile demansı olmayan 33 yaşlı erkek olgu alınmıştır. Dışlama ölçütleri olarak B12
vitamini veya folat eksikliği, hipotiroidi ve ileri kronik böbrek
yetersizliği (MDRD formülü ile hesaplanan GFR < 30ml/dk),
karaciğer sirozu, intravenöz ilaç bağımlılığı, son 1 ayda aktif
alkol kullanımı ve antiandrojen ilaç kullanımı belirlendi. Tüm
olguların geriatrik depresyon skalası (GDS) ve mini mental
durum muayenesi (MMSE) skorları, serumda ST, total testosteron (TT), prolaktin, luteinizan hormon (LH), folikül uyarıcı
hormon (FSH), dihidroepiandrosteron sülfat (DHEAS), seks
hormon bağlayıcı globulin (SHBG), östradiol (E2), androstenedion (AS) ve progesteron düzeyleri değerlendirilmiştir.
Bulgular: Hasta ve kontrol gruplarında ST, TT, LH, FSH, SHBG,
DHEAS, AS, E2, progesteron, prolaktin düzeyleri benzerdi.
Hasta grubunda yaş ortalaması ve GDS skoru daha yüksek,
modifiye MDRD (modification of diet in renal disease) ile
bakılan kreatinin klirensi daha düşüktü (Tablo 1). Kontrol
grubunda ise kardiyovasküler hastalık sıklığı daha fazlaydı.
Hasta grubunda ST değeri düşük olanların sıklığı kontrol
grubuna göre daha fazla olma eğilimindeydi. ST değeri düşük olan olgular arasında FSH ortalaması kontrol grubunda,
hasta grubuna oranla daha yüksekti ve yine kontrol grubunda yüksek FSH değeri olan kişi sayısı daha fazlaydı. Bu bulgu
anlamlı düzeyde olmasa da LH için de geçerliydi (Tablo 2).
Yorum: AH olan yaşlı erkeklerde düşük ST düzeylerine uygun
beklenen gonadotropin yanıtı bozulmuştur. Bunun nedeni
bireylerin beyin androjen duyarlılıklarının farklı olması ya
da bazı bireylerin yaşlandıkça beyin androjen duyarlılığının
azalması olabilir. AH–androjen ilişkisinde androjen duyarlılığı androjen düzeyinden daha önemli bir faktör olabilir.
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Tablo 1. Hasta ve kontrol gruplarının yaş, MMSE, GDS ve hormon düzeyleri açısından karşılaştırılması.
Kontrol grubu
Hasta grubu
T
Z
P değeri
Yaş
74,36±5,42
77,24±4,89
-2,262
0,027
MMSE
28,73±0,97
18,28±5,056
-6,778
<0,001
GDS
2,12±1,9
3,79±2,36
-2,970
0,003
LH (mIU/ml)
9,61±6,19
8,027±5,67
-1,546
>0,05
FSH (mIU/ml)
12,82±9,65
11,74±14,35
-1,584
>0,05
E2 (pg/ml)
37,68±10,88
39,25±11,72
-0,563
>0,05
Progesteron (ng/ml)
0,40±0,18
0,37±0,26
-1,450
>0,05
Prolaktin (ng/ml)
9,29±5,19
12,18±11,06
-0,949
>0,05
TT (ng/ml)
4,59±1,48
4,35±1,29
0,723
>0,05
ST (pg/ml)
12,87±3,00
12,04±2,75
1,178
>0,05
DHEAS (mcg/dl)
96,44±57,16
80,29±60,85
-1,263
>0,05
SHBG (nmol/l)
58,00±22,55
58,06±21,19
-0,186
>0,05
Androstenodion (ng/ml)
1,46±0,52
1,34±0,40
1,030
>0,05
TT/LH
0,63±0,36
0,74±0,43
-1,072
>0,05
ST/LH
1,77±0,97
2,05±1,12
-1,075
>0,05
MDRD (ml/dk)
74,72±16,71
65,88 ±15,06
2,239
0,029
T: student t testi, Z: Mann Witney U testi, MMSE: mini mental durum muayenesi testi, GDS: geriatrik depresyon skalası, MDRD: Modifiye
Modification of Diet in Renal Disease formülü ile belirlenen kreatinin klirensi, LH: luteinizan hormon, FSH: folikül uyarıcı hormon, E2:
östradiol, ST: serbest testosteron, TT: total testosteron, DHEAS: dihidroepiandrosteron sülfat, SHBG: seks hormon bağlayıcı globulin.
Tablo 2. ST değeri düşük olan olguların kıyaslanması
Kontrol
Hasta
Fark
P değeri
ST düşük olgular
23/33 (%69,7)
26/33 (%78,8)
Χ² =0,713
>0,05
Yaş
74,2±6
77,5±5,1
T=-2,115
0,04
GDS
1,9±1,8
4,1±2,5
Z=-3,207
0,001
FSH yüksekliği
11/23 (%47,8)
5/26 (%19,2)
Χ² =4,538
0,033
LH yüksekliği
12/23 (%52,2)
8/26 (%30,8)
Χ² =2,315
>0,05
TT (ng/ml)
4,4±1,5
4,2±1,2
T=0,703
>0,05
ST (pg/ml)
11,5±2,2
11±2,1
T=0,798
>0,05
LH (mIU/ml)
10,52±6,79
8,13±5,79
Z=-1,743
>0,05
FSH (mIU/ml)
14,9±10,6
11,1±14,9
Z=-2,424
0,015
TT/LH oranı
0,56±0,3
0,68±0,33
T=-1,385
>0,05
ST/LH oranı
1,4±0,7
1,8±0,95
T=-1,641
>0,05
MDRD (ml/dk)
76,6±17
63,4 ±12,6
T=3,08
0,003
ST: serbest testosteron, GDS: Geriatrik depresyon skalası, FSH: folikül uyarıcı hormon, LH: luteinizan hormon, TT: total testosteron, MDRD: Modifiye Modification of Diet in Renal Disease formülü ile belirlenen kreatinin klirensi.

S-15
Geriatrik Diyabetiklerde Kognitif Fonksiyon
Durumu Ve Metabolik Kontrol İlişkisi
Ayten Larçin, Berrin Karadağ, Gülbahar Polat, Sevcan
Süleyman Yıldırım, Yüksel Altuntaş
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, II. Dahiliye/Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği
Giriş: Yaş ilerledikçe bilişsel yıkım artmakta, yıkımla birlikte
günlük yaşam işlevleri bozulmakta ve kişilerin yaşam kaliteleri
azalmaktadır. Yaşla beraber diyabet prevalansı da artmaktadır.
Diyabet, kognitif fonksiyonları olumsuz yönde etkileyebilir. Çalışmamızda 65 yaş üzeri diyabetik bireylerin kognitif fonksiyon
durumu ile metabolik kontrol ilişkisini araştırmayı planladık.
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Yöntem: Çalışmamızda, 65 yaş üzeri tip 2 diyabetik, toplam
482 olgu tarandı ve depresyon skalasına göre depresyonu dışlanan 429 olgu alındı. Olguların 290’ı (%67.6) kadın ve 139’u
(%32.4) erkek, yaş ortalaması 71.1±4.9 bulundu. Tüm vakalara,
Yesavage Geriatrik Depresyon Skalası (GDS-15) ve Mini Mental State Examination (MMSE) uygulandı. MMSE cut off skoru
≥24/30, GDS-15 cut off skoru >5/15 olarak alındı. Vakaların 12
saatlik açlığını takiben HbA1c, glukoz, kolesterol ve lipid düzeylerine bakıldı, antropometrik ve demografik özellikleri kaydedildi. İstatistiksel analizler için SPSS 11.0 programı kullanıldı.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen olguların, ortalama olarak MMSE skoru 26.5±3.4, HbA1c %7.9±1.7, açlık glukozu
171.2±73.9mg/dl, diyabet süresi 12.8±8.7 yıl bulundu. 372
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(%86.7) vakada diyabet dışı kronik hastalık saptandı. MMSE
skoru ile HbA1c, açlık glukozu, yaş, diyabet süresi, kronik hastalık sayısı arasında negatif yönlü (%19.9, %16.4, %15.3, %12.6,
%18) istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu (p<0.001,
p<0.001, p<0.001, p<0.009, p<0.001). MMSE skoru 343 (%80)
vakada 24 ve üzeri bulundu. MMSE skoru <24 olan olgularda
HbA1c istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksekti (p<0.007).
İnsülin kullanan, insülin enjeksiyonu başkası tarafından yapılan, ilaçlarını düzensiz alan, hipoglisemi yaşayan diyabetlilerin
MMSE skoru istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşük
bulundu (p<0.001, p<0.001, p<0.009, p<0.001 ). Kronik komplikasyon açısından fark görülmedi (p>0.05).

S-16
Travma Sonrası Huzurevinde Kalan Bir Olguya
Yapılan Müdahaleler

Sonuç: Çalışmamızda yaşlı diyabetiklerde yüksek HbA1c ve
açlık glukozu seviyesi, diyabet süresi ve kronik hastalık sayısının kognitif fonksiyonları olumsuz yönde etkileyebileceği saptandı. Diyabetin kronik komplikasyonlarının dışında, özellikle
yaşlılarda kognitif yıkımın da diyabet komplikasyonu olarak
göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulamış olduk.

Olgu Sunumu: Kelkit- 1938 doğumlu, erkek, bekar, sosyal
güvencesi olmayan yaşlı 23.03.2008’de araba çarpması sonucu hastaneye acil olarak yatırılmış, yapılan tetkik ve muayenesinde bilateral tibia, proksimal humerus boynu ve parmaklarda kırık tespit edilmiş olup gerekli cerrahi müdahalelerin
ardından üç ay tedavi görmüştür. Ekonomik ve sosyal yetersizlik nedeniyle kuruluşumuza kabulü yapılan yaşlı her iki
dize kadar alçılı ve eksternal fiksatörlü olup günlük yaşam
aktivitelerinde bağımlıydı.

Tablo 1: MMSE skoruna ilişkin korelasyonlar
MMSE
r
p
++
HbA1c %
-0,199
0,001**
++
AKŞ mg/dl
-0,164
0,001**
++
Yaş
-0,153
0,001**
++
Diyabet Süresi -0,126
0,009**
++
Kronik Hastalık
-0,180
0,001**
Sayısı
++
Spearman’s rho korelasyon analizi
* p<0.05** p<0.01
Tablo 2: MMSE skoruna ilişkin karşılaştırmalar
MMSE
n
mean±std.
deviation
+
İnsülin
27.3±3.3
kullanmayan
142
26.2±3.4
kullanan
286
+
İnsülin
22.8±3.8
başkası uygulayan 39
26.8±3.0
kendisi uygulayan 229
+
İlaç
24.5±5.8
düzensiz alan
31
26.7±3.1
düzenli alan
398
+
Hipoglisemi
27.0±3.4
yok
201
26.2±3.4
var
228
+
Kronikkomplikasyon
26.7±3.3
yok
222
26.3±3.6
var
207
+
Mann-Whitney Test

Emel Pekçetin, Deniz Dağıstan, Reyhan Özgöbek, Songül
Köksal, Turgut Yıldız, Filiz Alıthan
Süleyman Demirel Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi/ ANKARA
Giriş: Yaşlanma fiziksel yetilerde ve metabolik süreçlerde
uzun zamana yayılan azalma olarak ifade edilebilir. Bu zorlu
sürece dışarıdan gelen travmalar eklendiğinde kompliksyonlar daha da artmaktadır.

16.06.2009 tarihinde kruluşa kabulü yapılan yaşlıya uygulanan “ Eğitimsizler İçin Mini Mental Test skoru: 27”, “Geriatrik
Depresyon Testi skoru: 2” idi. Yaşlı tedavisi için 5 kez kontrole
gitmiş ve 2 kere alçılama yenilenmiştir. Kuruluşun fizik tedavi
servisinde uygulanan 1 yıl süreli fizyoterapi programı sonucunda yaşlı bireyin bağımsız yürümesi sağlanmıştır.

p

<0,001

<0,001

<0,009

<0,001

Kuruluşa kabulü yapıldığından bugüne kadar geçen süre
zarfında ekip anlayışlayaklaşımlar sonucunda 73 yaşındaki C.
G.; iş uğraşı atölyesindeki faaliyetlere , haftada 3 gün grup
egzersizlerine ve kuruluş bahçesindeki tarımsal rehabilitasyon aktivitelerine katılmış ve bağımsız yaşam sürdürebilir
duruma gelmiştir.
Sonuç: Yaşlı sağlığı açısından bakımevleri gibi kurumlara
ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Buralarda yaşamlarını sürdüren yaşlılar doktor, fizyoterapist, hemşire, psikolog, ergoterapist, sosyal çalışmacı ve bakım elemanının da içinde olduğu interdisipliner ekip tarafından değerlendirilip yaşlının
ihtiyaçlarına uygun yaklaşımlar planlanmalıdır.

>0,05
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S-17
Yaşlı Bireylerde Kronik Kas İskelet Sistemi
Ağrılarının Bilişsel Fonksiyonlar, Denge, Günlük
Yaşam Aktiviteleri ve Algılanan Sağlık Durumu
İle İlişkisi
Zuhal Kunduracılar, Zeliha Özlem Yürük, Fatma Atasoy, Mustafa
Mumcu, Şeyma Yaman, Ayla Yıldırım
Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Amaç:
Yaşam süresinin artması ile birlikte kas iskelet sistemine yönelik şikayetler artmaktadır (Arıoğlu,2006). Kas iskelet sistemi problemleri tüm dünyada önemli bir morbidite nedenidir.
Avrupa’da, yetişkinlerin %19’unda kas iskelet sistemi ağrılarının yaşam kalitesi ve günlük yaşam aktivitelerini önemli düzeyde etkilediği belirlenmiştir (Arvidsson,2008). Çalışmamızın amacı, kas iskelet sisteminde ağrı şikayeti olan yaşlılarda
bilişsel fonksiyonlar, denge, günlük yaşam aktiviteleri ve algılanan sağlık durumu değerlendirerek, birbirleriyle ilişkisini
incelemektir.
Gereç ve Yöntem
Çalışmamıza kronik kas iskelet sistemi ağrısı tanısı konan,
55 yaş ve üzeri 73 olgu (50 kadın, 23 erkek, yaş ortalamaları
66.59±7,51 yıl) katıldı. Çalışmamıza katılan bireylerin ağrı şikayetleri dört grupta toplandı: bel ağrısı, diz ağrısı, boyun ağrısı ve omuz ağrısı. Olguların sosyodemografik özellikleri kaydedildi. Bilişsel düzeyin değerlendirilmesi için “Mini Mental
Test (MMT)”, ağrının değerlendirilmesi için “Kısa Form Mcgill
Ağrı Anketi”, dengenin değerlendirilmesi için “Berg Denge
Skalası (BDS)”, günlük yaşam aktiviteleri “Lawton Günlük Yaşam Aktiviteleri (GYA) Ölçeği”, algılanan sağlık durumunun
değerlendirilmesinde ise “EQ-5D VAS” kullanıldı.
Bulgular
Ağrı şikayetlerine göre bel ağrısı olan 25(%34.2), diz ağrısı
olan 26(%35.6), boyun ağrısı olan 16(%21.9) ve omuz ağrısı
olan 6(%18,2) olgu çalışmaya katıldı. Olguların MMT, McGill
Ağrı Anketi, BDS, Lawton GYA ve EQ-5D VAS değerleri arasındaki ilişki incelendiğinde Mcgill ağrı anketi duysal ağrı puanları ve duysal ve affektif toplam puanı ile MMT (r=-0.300,
r=-0.265), BDS (r=-0.454, r=-0.406) ve Lawton GYA (r=-0.322,
r=-0.286) puanları ilişkili bulundu (p<0.05). VAS ile EQ-5D
arasında pozitif anlamlı bir ilişki bulundu (r=0.268;p<0.05).
Sonuç
İlerleyen yaşla birlikte kas iskelet sistemi ağrıları bireylerin ya-
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şamlarını olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle kas iskelet sistemi
problemlerinin erken tanı ve tedavisi önem taşımaktadır. Çalışmamızda ilerleyen yaşla birlikte bilişsel fonksiyonların, denge ve
günlük yaşam aktivitelerinin etkilendiği görülmüştür. Yine bilişsel fonksiyonlar, ağrı, denge ve günlük yaşam aktiviteleri ilişkili
bulunmuştur. Literatürle uyumlu olarak ağrı şiddetinin algılanan sağlık düzeyini etkilediği görülmüştür. Ancak yaş, denge ve
günlük yaşam aktiviteleri ile algılanan sağlık durumu arasında
ilişki bulunmamıştır. Kas iskelet sistemi ağrılarının geriatrik popülasyondaki etkisinin belirlenmesi ve rehabilitasyon programlarında kapsamlı ele alınması gereklidir.

S-18
UCLA Geriatrik Tutum Ölçeğinin Türkçe
Gerçerlilik ve Güvenilirliği
Sevnaz Şahin¹, Aliye Mandıracıoğlu², Nil Tekin³, Fisun
Şenuzun4, Fehmi Akçiçek¹
1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç hastalıkları AD, Geriatri BD Bornova /İzmir
2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Halk Sağlığı AD Bornova/İzmir
3 SGK Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi, Narlıdere /İzmir
4 Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulu, Bornova /İzmir
Giriş: Beklenen yaşam süresinin artması ile toplumlarda 65
yaş üzeri nüfus da hızla artmaktadır. Yaşlı nüfusun toplam
nüfusu oranı Avrupa ülkelerinin çoğunda %20’leri bulmuştur. Türkiye yaşlı nüfustaki artışın hızla başladığı ülkelerdendir. Türkiye’de TUIK (Türkiye İstatistik Kurumu) resmi rakamlarına göre 2010 yılında yaşlı nüfus, toplam nüfusun %7.2 sini
oluşturmaktadır. Yaşlı nüfusun artmasıyla sağlık hizmetlerinden yararlanma talebi de artmakta bu da beraberinde yaşlı
sağlık hizmetlerinde çalışacak sağlık personeline ihtiyacını
gündeme getirmektedir. Sağlık çalışanlarının bu alanı tercih
etmelerinde yaşlıya bakış açıları önemlidir. Yaşlı bireye olumsuz bakış açısı bu alanda çalışma isteğini azaltmakta, tercih
edilmemesine neden olmaktadır. Tüm bu düşüncelerden
yola çıkılarak planlanan araştırmamızda geriatri alanında sık
kullanılan UCLA (The University of California at Los Angeles)
geriatrik tutum ölçeğinin türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliğinin yapılmasını amaçladık.
Gereç ve Yöntem:Kesitsel geçerlilik-güvenirlik çalışması olarak planlanan araştırmanın verileri Aralık 2010- Şubat 2011
tarihleri arasında toplanmıştır. . Araştırma etik izinleri ; ve ölçeği geliştiren araştırmacılardan alınan yazılı ve Ege Üniversitesinden etik kurulundan alınmıştır. . Araştırma örneklemini mezuniyet sonrası 150, mezuniyet öncesi 106 toplam 256
sağlık çalışanı oluşturmaktadır.
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UCLA geriatrik tutum ölçeği 14 maddeden oluşmaktadır ve
maddeler “Kesinlikle Katılmıyorum”,“Katılmıyorum”, “Kararsızım”, “Katılıyorum” ve “Tamamen Katılıyorum” seçenekleri
olan 5’li likert tipi bir ölçek ile değerlendirilmiştir. Ölçek; “Sosyal değerler, tıbbi hizmet, şevkat,, kaynak dağılımı “olmak
üzere dört alt boyuttan oluşmaktadır.. Ölçek toplam puan
üzerinden değerlendirilmekte olup (min:0, max:70), yüksek
puan ile olumlu tutum davranışı paralellik göstermektedir
Araştırmadan elde edilen verilerin analizi özel bir bilgisayarda Statistical Package For Social Science (SPSS) 13.0 paket
programında gerçekleştirilmiştir.
UCLA Geriatrik Tutum ölçeğinin Türk toplumunda uygulanabilir olabilmesine yönelik olarak, geçerlilik belirlemek için ilk
aşama da dil eşdeğerliliği yapılmıştır. Öncelikle ölçek araştırmacılar tarafından İngilizce’den Türkçe’ye çevrilmiştir. Daha
sonra iki dil (Türkçe, İngilizce) bilen 2 İngilizce dil uzmanına ve
geriatri alanında görev yapan 3 öğretim üyesine tarafından
İngilizce’den Türkçe’ye çevrilmiştir. Bu çeviriler sonucunda en
uygun ifadeler seçildikten sonra, ölçeğin yeniden İngilizce’ye
çevirisi dil uzmanına yaptırılmıştır. Sonrada ölçeğin orijinal
formu ile bu çeviri karşılaştırılmış ve uzman görüşleri doğrultusunda uygun düzeltmeler yapılmıştır. Bu şekilde oluşturulan Türkçe formu, içerik geçerliliği açısından uzmanların
görüşü alınmıştır. Oluşturulan ölçeğin ön test denemesi 5
sağlık personeli ile yapılmış olup cevaplama süresinin ortalama olarak 10-15 dakika olarak saptanmıştır. Yapı geçerliliği
factor analizi ile, bilinen grup geçerliliği geriatri eğitimi olan
ve olmayan birelerde t testi ile değerlendirilmiştir.
UCLA Geriatrik Tutum ölçeğinin güvenilirliliğini belirlemek
için; Zamana karşı değişmezlik Test tekrar test yöntemi,iç tutarlılık Cronbach alfa çözümlemesi, Madde Toplam Puan Korelasyon Tekniği ve Tukey toplanabilirlik testi (Tukey’s test
of additivity), yararlanılarak gerçekleştirilmiştir.
UCLA Geriatrik Tutum ölçeğinin puan ortalamalarına etki
edebileceği düşünülen yaş, cinsiyet, eğitim durumu, meslek,
BKİ, gibi değişkenler arasında bir etkileşim olup olmadığını
belirlemek için ANOVA ve t testi kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırma kapsamındaki sağlık çalışanlarının %
63.7 si kadın, %36.3 ü erkekti. Çalışmaya katılanlarda yaş aralıkları evde yaşlı yakını varlığı, huzurevi ziyareti olup olmadığı
ve eğitim durumları tablo 1 de gösterilmiştir. UCLA Geriatrik
Tutum ölçeğinin puan ortalaması 49.57± 5.65 (36-65) saptanmıştır.

Tablo 1. Sağlık Çalışanlarının sosyodemografik özelliklerine
göre UCLA ölçeğinin toplam puanlarının dağılımı
Sayı
%
UCLA score p
Cinsiyet
Kadın
163
63.7 49,69±
5,81
Erkek
93
36.3 49,39±5,44
Meslek
t:4.19,
p<0.001
Mezuniyet Öncesi 150
58.6 48,35±5,13
Mezuniyet Sonrası
106

41.4

51,37±5,97

90
48
31
23
28

38.0
20.3
13.1
9.7
11.9

48,68±5,09
48,86±5,62
48,63±6,90
52,19±5,34
51,36±5,33

232

91.7

Hayır

21

8.3

49,76±
5,64
47,42±
5,87

Huzurevi ziyareti
yapma
Evet
Hayır

142
110

56.3
43,7

Yaş
18-24
25-29
30-34
35-39
40-44
Yaşlı yakını varlığı
Evet

49,85±5,94
49,25±5,34

UCLA Geriatrik Tutum ölçeğinin güvenirliliğine yönelik olarak yapılan analizlerde; iç tutarlılık cronbach alfa değeri 0.67
olarak yeterli düzeyde bulunmuştur. Tukey toplanabilirlik
ile incelenmesi sonucunda ölçekteki maddelerin toplamsal
niteliğe sahip olduğu anlaşılmıştır (F= 85.25, p< 0.0001).
Madde-toplam korelasyonu katsayısı güvenirliği her bir
maddenin toplam puanla korelasyonları hesaplandığında,
korelasyon katsayısının 0.32-0.68 arasında değiştiği bulunmuştur. Ölçeğin birinci ve ikinci uygulamaları arasındaki (2
haft ara ile) test- tekrar test güvenirlik katsayısı ,051 istendik
düzeyde yüksek bulunmuştur. Ölçekte yer alan her bir maddenin birinci ve ikinci uygulama puanları arasındaki korelasyonlara bakıldığında da istatistiksel olarak ilişki saptanmıştır
(r = .22 - .65 arasında, p<0.01).
Ölçeğin yapı geçerliliği için yapılan analizlerde; varimaks rotasyon uygulanan faktör analizi sonrasında faktör öz değeri
1’in üzerinde olan 4 faktör elde edilmiş ve varyansın % 48.1’ini
açıkladığı saptanmıştır (Tablo 2). Bilinen grup geçerliliği değerlendirilmesi sonucunda istatistiksel anlamlı düzeyde geriatri eğitimi alanların yaşlı tutum puanı daha olumlu yönde
olduğu belirlenmiştir. ( t:4.19, p<0.001) (Tablo 1)
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Tablo 2. UCLA Geriatrik Tutum Ölçeğinin Faktörler ve Yükleri
Sosyal
değerler
0,63

Faktörler
Tıbbi hizmet
Şevkat

Kaynak
dağılımı

Yaşlı insanlar, kendi sağlık hizmetlerine ödeme yapma
konusunda sisteme adil bir şekilde katkıda bulunmazlar
Genel olarak, yaşlılar modern topluma ayak uydurmakta
0,47
oldukça yavaştır.
Seçme şansım olsaydı, yaşlı hastalardansa daha genç
,676
hastalara bakmayı tercih ederdim
İnsanlar yaşlandıkça kafaları daha çok karışır ve hayatlarını
,489
daha zor düzenlerler.
Yaşlı hastalardan tıbbi öykü almak çoğunlukla büyük bir
,595
sıkıntıdır
Kronik hastalığı olan yaşlı hastaların tedavileri ümit verici
,710
değildir.
Yaşlı insanların çoğunluğu onlarla birlikte olunmasından
,626
memnun olurlar
Yaşlı hastalar, genç hastalara kıyasla kendilerine
,467
verdiğim tıbbi hizmetleri daha çok takdir etme eğilimi
göstermektedirler
Genç hastalarımla kıyaslandığında yaşlı hastalarıma karşı
,764
daha cok özen ve anlayış gösteririm.
Yaşlı insanların geçmişten edindikleri deneyimleri dinlemek
,731
ilginçtir
Hükümet ve Sosyal Güvenlik Kurumu, kaynaklarını yaşlı
,730
hizmetlerinden daha çok çocuk sağlığı hizmetlerine
ayırmalıdır
Yaşlılarının bakımını sağlamak toplumun sorumluluğudur.
,715
Yaşlılara sunulan tıbbi hizmetler için çok fazla personel ve
,611
maddi kaynak kullanılmaktadır
Genel olarak yaşlı insanların topluma fazla katkısı yoktur
,639
Sonuç: UCLA Geriatrik Tutum Ölçeğinin geçerli ve güvenilir olduğunu belirlenmiştir. Türk toplumunda, sağlık çalışanlarının
geriatrik bireye olan tutumunun değerlendirilmesinde kullanılması önerilmektedir.

S-19
Huzurevi Sakinlerinin Malnütrisyon Prevalansı
ve Sarkopeni ile İlişkisi
Bülent Saka1, Fatih Tufan1, Gülistan Bahat Öztürk1, Sibel Akın1,
Selçuk Engin1, Esad Karışık2, Hilal Özkaya2, Nurullah Yücel2,
Mehmet Akif Karan1
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze Tıp Merkezi
1

Giriş: Ülkemizde gelişen sağlık olanakları sayesinde yaşlı sayısı gün geçtikçe artmaktadır. 1985’te 65 yaş ve üzeri bireyler
tüm toplumun %4.2’sini (2.2 milyon) teşkil ederken bu oran
bugün %7.2 (5.3 milyon) seviyelerindedir (1). Yaşlanma ile
kronik hastalıklar ve malignitelerin görülme sıklığı artar, kognitif yetilerde azalır, psikolojik sorunlar ve bakım problemleri sonucu öğün atlama ve/veya yetersiz beslenme görülür
(%35-40). Tüm bunlar malnütrisyona sebep olur (2). Çalışmamızda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kayışdağı Darülaceze
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Müdürlüğü Huzurevinde ikamet etmekte olan 60 yaş ve üstü
sakinlerin nütrisyonel durumlarının değerlendirilip sonuçların diğer klinik bulgular yanısıra sarkopeni ile olası ilişkisi
araştırılmıştır.
Materyal ve metod: 2010 yılı Ekim ayında kesitsel bir çalışma ile 349 sakin mini nütrisyonel değerlendirme (MNA)
testi ile tarandı. Çeşitli klinik hastalıklar yanısıra demans ve
depresyon gibi eşlik eden diğer geriatrik problemler ve sarkopeni ile nütrisyonel durum arasındaki olası ilişkiler araştırıldı. Sarkopeninin değerlendirilmesinde indirekt bir yöntem
olarak el ve parmak kas gücü ölçümü kullanıldı.
Bulgular: Değerlendirme sonucu 349 sakinin 177’si erkek,
172’si kadındı (%51 vs %49). Yaş ortalaması 75±9 (erkek:
72±8, kadın: 78±9) idi. Sakinlerin 167’si 74 yaş ve altı, 129’u
75-84 yaş arası ve 53’ü ise 85 yaş ve üzeri di. Sakinlerin
185’inde (%53) normal nütrisyonel durum, 117’sinde (%33.5)
malnütrisyon riski ve 47’sinde (%13.5) malnütrisyon saptan-
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dı. 74 yaş ve altı sakinlerin %6’sı, 85 yaş ve üzeri sakinlerin
ise %22.6’sında malnütrisyon mevcuttu. Normal nütrisyon
durumu olanlar ile malnütrisyon riski veya malnütrisyon tespit edilenlerin vücut kitle indeksleri arasında anlamlı fark bulundu (28.9±5.7 vs 23.4±4.5 kg/m2, p<0.0001). Benzer şekilde iki grup arasında parmak ve el kas gücü açısından anlamlı
fark saptandı (parmak kas gücü: 6.98±2.36 vs 5.82±2.05,
p<0.0001; el kas gücü: 22.75±8.96 vs 17.98±8.09, p<0.0001).
Kas gücü ölçümleri sonucunda sarkopenik olduğu düşünülen 274 sakinin 139’unda (%51) malnütrisyon veya malnütrisyon riski mevcuttu (x2: 17.011, p<0.0001). Tarama sırasında
135 sakinde demans (%38.7), 55 kişide depresyon (%15.7),
13 kişide serebrovasküler olay (%3.6), 6 kişide çeşitli malignite (%1.8) ve 27 kişide (%7.8) Parkinson hastalığı mevcuttu.
Demans tanısı olan 135 sakinin 85’inde (%63) malnütrisyon
veya malnütrisyon riski bulundu (x2: 21.225, p<0.0001). Lojistik regresyon analizinde malnütrisyon ile sarkopeni arasında anlamlı ilişki bulundu (B=-1.068, Wald=7.886, p=0.005).
Sonuçta, ülkemizin en büyük huzurevlerinden birinde yapılan kesitsel incelemede burada yaşayan sakinlerin nütrisyonel durumları ve etkileyen faktörler hakkında önemli
sonuçlara ulaşılmıştır. Daha kesin verilere ulaşılabilmesi için
ülke genelinde çok sayıda huzurevini içine alan daha geniş
kapsamlı bir taramaya ihtiyaç vardır.
Kaynaklar:
1. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2010 yılı sonuçları.
T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni, 28 Ocak 2011, Sayı 19.
2. Morley JE. Anorexia of aging: Physiologic and pathologic. Am J Clin Nutr 1997;66:760-773

S-20
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı’na yatan yaşlılarda
basınç ülseri görülme sıklığı
Alper Döventaş1, Biçen Ek2, Neymen, A.2, Güçlüel, Y.Ö.2, Baycar,
İ.K.1, Aslı Çurgunlu1, Erdinçler, D. S.1, Tanju Beğer1.
1
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Geriatri BD
2
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Hem.
Amaç: Ülkemizde basınç ülserlerinin prevalansına ilişkin istatistiksel veri azlığından yola çıkılarak planlanan bu çalışmada İÜ CTF İç Hastalıkları AD’a yatan yaşlılarda basınç ülseri
görülme sıklığının saptanması amaçlanmıştır.

Yöntem: İÜ CTF İç Hastalıkları AD’a 2010 yılında yatan 3101
hastadan, 60 yaş ve üzeri toplam 1303 yaşlı hastanın dosyası
retrospektif olarak incelenmiştir. Hastalar 80 yaş altı ve üstü
olarak iki gruba ayrılmıştır. İki grubun istatistiki verileri χ2 ve
pearson korelasyonu ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: Fakültemiz İç Hastalıkları’na 2010 yılında yatan tüm
hastalarda görülen basınç ülseri prevalansı %5,22 iken; 60
yaş üstü bireylerde basınç ülseri görülme sıklığı %6,75’dir.
Basınç ülseri görülen yaşlılar değerlendirildiğinde çoğunluğunun kanser (%43,2), %18,2’sinin demans ve diğer nörolojik hastalıklar, %11,4’ünün kalp hastalıkları, %9,1’inin böbrek
hastalıkları nedeniyle tedavi gördüğü saptanmıştır. Basınç
ülseri oluşumunun nerede ortaya çıktığı değerlendirildiğinde, %38,6’sının hastanın yattığı klinikte, %37,5’inin evde ve
%23,9’unun farklı bir klinikte oluştuğu gözlenmiştir. Basınç
ülserinin yaş gruplarına göre nerede ortaya çıktığı değerlendirildiğinde ise, 80 yaş ve üstü bireylerin %55,6’sının evde,
60-79 yaş grubundaki bireylerin %48,1’inin birimde oluştuğu anlaşılmaktadır (p=0,01). Yapılan girişimler sonucu ülserlerin %57,5’inde değişiklik olmadığı, %17,5’inin iyileştiği,
%16,3’ünün gerilediği, %8,8’inin ise ülser düzeyinin ilerlediği
belirlenmiştir.
Sonuç: Yaşlılarda basınç ülseri görülme sıklığının hem evde,
hem de hastanelerde yüksek olması, önleyici girişimlerin erken planlanması gereğini doğurmaktadır. Yaşam kalitesinin
yükseltilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi adına yapılacak
uygulamaların, özellikle ileri yaş grubunda bakım verecek
aile bireylerinin eğitimi ile başarılı olabileceği vurgulanmaya
çalışılmıştır.

S-21
Geriatri ve Genel Dahiliye Servisinde Lenfoma:
Tek Merkez Deneyimi
H. Tahsin Özpolat1, Fatih Tufan2, Özlem Yılmaz1, Maksat
Sarıbayev1, Sibel Akın2, Gülistan Bahat2, Bülent Saka1, Nilgün
Erten1, Mehmet Akif Karan2, Sevgi Kalayoğlu Beşışık3
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri
Bilim Dalı
3
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Hematoloji Bilim Dalı
1
2

GİRİŞ: Hodgkin (HL) ve Hodgkin dışı lenfoma (HDL) Dünya
Sağlık Örgütü sınıflamasına göre olgun lenfoid hücre kaynaklı lenfoproliferatif hastalıklar içerisinde yer almaktadır.
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HDL, patoloji, immunoloji, sitogenetik ve klinik olarak kendi
içinde oldukça değişken alt tiplerden oluşur. Sağlık taramalarında özellikle yaş yükseldikçe HDL görülme sıklığında artış bildirilmektedir. Yaşlı HL ve HDL’li hastalarda klinik seyrin
genç yaşa göre daha kötü olduğu bildirilmektedir. Bu durumun eşlik eden lenfoma dışı nedenle gelişmiş organ hasarı
nedeni ile ve/veya hastalığın biyolojisi ile ilişkili olup olmadığı netleştirilmemiştir.
YÖNTEM: Çalışmaya geriatri servisine tanı konulması amaçlı
2008-2010 yılları arasında yatırılmış 12 yaşlı (>60yıl) hasta ve genel dahiliye servisine aynı amaçla yatırılmış 27 hasta (≤60 yaş)
dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, kan sistemi, biyokimyasal değerlendirme, histopatoloji ve IPI skorları belirlendi.
Ayrıca yaş faktörü dışlanarak yaşa göre düzeltilmiş IPI skoru da
hesaplandı. İki grup arasındaki karşılaştırmalarda sürekli değişkenler için Student T testi, evre ve risk skoru gibi kategorik değişkenler için Mann Withney U testi, dikotom değişkenler için
ise ki kare testi ve gerektiğinde Fisher testi kullanıldı.
BULGULAR: En sık görülen patoloji diffüz büyük B hücreli lenfoma (gençlerde %55,6, yaşlılarda %33,3), ikinci en sık tanı ise
gençlerde HL (%22,2), yaşlılarda periferik T hücreli lenfoma
(%16,7) idi. Genç ve yaşlıların verilerinin karşılaştırılması TabTablo 1. Grupların karşılaştırılması
Parametre
Cinsiyet (E/K)
Yaş (yıl)
B semptomları (+, %)
Hodgkin lenfoma (%)
Evre (median)
Evre 4 hastalık (%)
IPI risk skoru (median)
D_IPI risk skoru (median)
Hb (g/dl)
Lenfosit (/mm3)
Lenfosit <1500 (%)
Lenfosit <1000 (%)
Trombosit (/mm3)
Trombosit <100000 (%)
Trombosit <150000 (%)
Albumin (g/dl)
Albumin < 3,5 g/dl (%)
Sedimentasyon (mm/saat)
CRP (mg/L)
CRP>NÜS (%)
CRP>2xNÜS (%)
CRP>10xNÜS (%)
Kreatinin (mg/dl)
LDH (U/L)
LDH>NÜS (%)
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Genç Grup
21/6
40,6±13,7
92,6
22,2
4
55,6
3
3
10,9±2,6
1158±783
81,5
59,3
292200±154528
18,5
22,2
3,2±0,9
63
50,9±40
71,5±75,9
85,2
74,1
48,1
0,76±0,24
642±507
37

lo 1’de sunulmuştur. Yaşlı olgularda kadın cinsiyet daha sık
iken, gençlerde erkek cinsiyet daha sık gözlendi. IPI risk skoru
yaşlı olgularda anlamlı olarak daha yüksekken, yaşa göre düzeltilmiş IPI skoru yaşlılarda yine daha yüksek olma eğilimindeydi ancak istatistiksel anlamlı farklılık yoktu. Ayrıca yaşlı
olgularda gençlere göre hemoglobin, trombosit ve albumin
daha düşük olma eğiliminde; evre 4 hastalık oranı, sedimentasyon, CRP ve LDH düzeyleri daha yüksek olma eğilimindeydi. Gençlerde lenfopeni daha ağır olma eğiliminde idi.
SONUÇ: Çalışmamızda literatürle uyumlu olarak yaşlı hasta
grubunda en sık DBBHL patolojisi olduğu belirlendi. Yaşa
göre düzeltilmiş IPI skorlaması uygulandığında aslında çoğunluk yaşlı hastada IPI skorunun genç hastalardan istatistiksel anlamlılıkta yüksek olmadığı belirlendi. Bu bulgu biyolojik olarak genç olan yaşlıların prognozlarının gençlere göre
daha kötü olmayabileceğini düşündürmektedir. Yaşlılarda
ek hastalıklar zemininde malnütrisyon gençlere göre daha
kolay gelişebilir. Çalışmamızda yaşlılarda albumin düzeyinin
daha düşük bulunması bu durumla ilişkili olabilir. Çalışmamızın önemli bir kısıtlılığı hasta sayısının az olmasıydı. Yaşlı
ve genç lenfoma olgularının klinik ve laboratuar verilerinin
daha geniş çaplı ve prospektif çalışmalarda karşılaştırılması
faydalı bilgiler sağlayabilir.
Yaşlı Grup
4/8
70,5±8,8
100
8,3
4
66,7
5
4
9,9±0,6
1302±619
66,7
41,7
216818±117428
16,7
41,7
2,9±0,6
91,7
66,3±34
80,8±81
83,3
83,3
50
0,79±0,21
1151±1751
66,7

Farklılık
0,012*
<0,001
AD
AD
AD
AD
0,001
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
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LDH>2xNÜS (%)
18,5
25
Ürik asit (mg/dl)
4,6±2,7
4,5±1,7
Kalsiyum (mg/dl)
8,7±1
8,8±1
Fosfor (mg/dl)
3,4±0,7
3,7±1
D_IPI: yaşa göre düzeltilmiş IPI, NÜS: normal aralığın üst sınırı, *Fisher testi

AD
AD
AD
AD

S-22
Anne Sütüyle Beslenme Öyküsü, Reprodüktif
Öykü ve İdrar İnkontinansı: Isparta Menopoz ve
Sağlık Çalışması

iyi olması (1-4) (OO:0.78, p=0.016) bu ihtimalde azalma ile
ilişkiliydi. Çok değişkenli analizde BKİ, RİA kullanımı, doğum
sırasında yırtık gelişim öyküsü, idrar yolu enfeksiyonu sayısı
ve anne sütü alma süresi önemini korudu.

Zeynep Dilek Aydın

SONUÇ: Çalışmamızda artan anne sütü alma süresinin orta
yaş döneminde kadınlarda idrar inkontinans sıklığı için koruyucu bağımsız bir belirleyici olduğu bulunmuştur. Bu bulgu –bildiğimiz kadarıyla- daha önce bildirilmemiştir. Ayrıca
çalışmamız doğum yapmış olma, idrar yolu enfeksiyonu geçirme, doğumda yırtık oluşumu öyküsü gibi etkisi daha önce
bildirilmiş olan bazı risk faktörlerinin önemini doğrularken;
RIA kullanmış olmanın da inkontinansla ilişkili olabileceğini
düşündürmektedir. (Destek: TUBITAK-106S079/SBAG-3357)

Süleyman Demirel Üniversitesi, İç Hastalıkları Ad, Geriatri Bd
AMAÇ: Anne sütüyle beslenmiş olmanın çocuklukta yatak
ıslatmaya karşı koruyucu etkisi bildirilmişse de bu faktörün
erişkin yaştaki inkontinans açısından etkisi araştırılmamıştır.
Ayrıca bazı reprodüktif faktörlerin idrar inkontinansı gelişimi
üzerine etkileri iyi bilinmemektedir. Bu çalışmada anne sütü
alma öyküsü ve reprodüktif faktörlerin idrar inkontinans varlığı ve sıklığı ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Isparta Menopoz ve Sağlık çalışmasına
katılan 44-61 yaş grubu 1106 kadında reprodüktif öykü, anne
sütü ile beslenme öyküsü, antropometrik, sosyoekonomik ve
sağlıkla ilgili faktörler, idrar inkontinansı için cerrahi geçirme
durumu ve idrar inkontinansının varlığı ve sıklığı anket aracılığı
ile değerlendirildi. İnkontinans sıklığı “Son bir yıl içerisinde ne
sıklıkla kendi isteğiniz dışında idrarınızı kaçırdınız? (0)hiç kaçırmadım (1)ayda birden az (2)en az ayda bir (3)en az haftada bir
(4)neredeyse her gün (5)günde birden sık” soru ve cevap seçenekleri ile değerlendirildi. İnkontinansa yönelik operasyon
öyküsü bulunmayan 1092 kadında, değerlendirilen faktörlerin
idrar inkontinasının sıklığı ve şiddeti ile ilişkisi tek değişkenli
ve çok değişkenli ordinal lojistik regresyon analizi ile incelendi.
BULGULAR: Yaş ortalaması 51±4, % 46’sı postmenopozal olan
1092 kadında hiç idrar kaçırmadığını bildirenlerin oranı % 55.4
olup, artan sıklıkta idrar kaçırdığını bildirenlerin oranı sırasıyla
%19.4, 9.7, 10.8, 3.8 ve 0.9 idi. Anne sütü alma öyküsü bilinen
1067 kadında ortalama süt alma süresi 15.9±6.5 ay idi.
Tek değişkenli analizlerde yüksek beden kitle indeksi (BKİ)
[Odds oranı (OO):1.03, p=0.007 ], rahim içi araç (RİA) kullanım öyküsü (OO:1.4, p=0.005), en az bir defa doğum yapmış olmak (OO:2.5, p=0.02), doğum sırasında yırtık gelişimi
(OO:1.7, p<.0001) ve artan sayıda idrar yolu enfeksiyonu
öyküsü (OO:1.5, p=0.005) daha sık idrar kaçırma ihtimalinde artış ile ilişkiliyken, uzun süre (ay olarak) anne sütü alma
öyküsü (OO:0.98, p=0.019) ve algılanan ekonomik durumun

S-23
Vücut Kitle İndeksi ile Hafif Kognitif Bozukluk,
Alzheimer Hastalığı ve Vasküler Demans
Arasında İlişki Var mıdır?
Hüseyin Doruk1, Mehmet İlkin Naharcı1, Ergün Bozoğlu1,
Ahmet Turan Işık1, Selim Kılıç2
1
2

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Geriatri Bilim Dalı
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Epidemiyoloji Bilim Dalı

Amaç: Bu çalışmayı yapmaktaki amacımız vücut kitle indeksi (VKİ) ile hafif kognitif bozukluk (HKB), Alzheimer hastalığı
(AH) ve vasküler demans (VaD) nedenli kognitif bozulma (KB)
arasındaki ilişkiyi araştırmaktı. İkincil amacımız; KB açısından
diğer risk faktörlerini incelemekti.
Gereç ve yöntem: Çalışmamızda, Ocak 2004 - Aralık 2008 tarihleri arasında Geriatri polikliniğine başvuran 65 yaş üstü olgular prospektif olarak incelendi. Değerlendirmeye 1521 olgu
alındı. AH ve VaD dışındaki diğer demans tipleri (n:92) çalışma
dışı bırakıldı. Elli dokuz olgu verileri yetersiz olduğundan ve
21 olguda onam formu vermediklerinden çalışmaya alınmadı.
Çalışmaya 1302 olgu dâhil edildi. Olguların kognitif durumu,
klinik ve çevresel risk faktörleri ayrıntılı geriatrik muayene ile
değerlendirildi. AH için ‘’the National Institute of Neurological
and Communicative Diseases and Stroke/Alzheimer’s Disease
and Related Disorders Association (NINCDS-ADRDA)’’ ve ‘’the
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSMIV)’’ kriterleri, VaD için ‘’the National Institute of Neurological

2 5 - 2 9 M a y ı s 2 0 1 1 , C o r n e l ia Diamond Hotel, Belek / Antalya

149

Sözel Bildiriler
Disorders and Stroke and Association Internationale pour
la Recherché et l’Enseignement en Neurosciences (NINDSAIREN) ve DSM-IV kriterleri, HKB için Petersen kriteri kullanıldı.
Son olarak olgular KB olup olmamasına göre iki gruba ayrıldı.
Bulgular: 905 (%69.5) olguda kognisyon normal iken, 397
(%30.5) olguda KB’ye rastlandı. KB’li hastaların 140’ında
(%10.4) HKB, 227’sinde (%16.9) AH ve 30’unda (%2.2) VaD
tespit edildi. Analizlerde öncelikle bütün risk faktörlerinin
hepsi tek olarak ele alındı (Tablo-1) ve daha sonra p değeri
< 0.20 olan değişkenler (yaş, eğitim yılı, medeni durum, demans aile öyküsü, VKİ, mini nütrisyonel değerlendirme, ilaç
sayısı, inme öyküsü) çoklu regresyon analizine dâhil edildi.
Karıştırıcı faktörlerin bu analiz ile düzeltilmesinden sonra yaş
(OR=1.054; CI:1.027-1.083; p<0.001) ve demans aile öykü-

sünün (OR=1.662; CI:1.038-2.660; p=0.034) KB için bağımsız
risk faktörleri olduğu bulundu. Ayrıca, kilolu (25-29.9 kg/m2)
(OR=0.594; CI:0.370-0.952; p=0.03) veya obez (30-40 kg/m2)
olmanın (OR=0.396; CI:0.242-0.649; p<0.001) ve eğitim düzeyi yüksekliğinin (OR=0.640; CI:0.451-0.908; p=0.012) KB için
korucuyu faktörler olduğu saptandı (Tablo-2).
Sonuç: Bu çalışma kilolu ve obez yaşlılarda KB riskinin azaldığını göstermiştir. Rastlantısal KB’de görülen bu ilişkinin orijinal bir bulgu olduğunu düşünmekteyiz. Bu sonuçlar KB için
risk altındaki olguları tespit ederken sadece biyolojik risk faktörlerini değil, aynı zamanda antropometrik verileri de göz
önüne almamız gerektiğine işaret etmektedir. Yaşamın ileri
dönemlerinde kilo kaybı KB için bir preklinik belirteç olarak
düşünebilinir.

Tablo-1: Kognitif duruma göre olguların sosyo-demografik ve tıbbi verilerinin karşılaştırılması
Kognitif bozulma Kognitif bozulma
(-) s (%)
(+) s (%)
Yaş
905(69.5)
397(30.9)
Kadın
580 (64.1)
284 (64.3)
Cinsiyet
Erkek
325 (35.9)
158 (35.7)
≤5 yıl
428 (47.5)
245 (55.5)
Eğitim yılı
≥6 yıl
473 (52.5)
196 (44.5)
Evli
567 (63.7)
247 (56.4)
Medeni durum
Diğerª
323 (36.3)
191 (43.6)
Tek başına
182 (20.1)
93 (21.0)
Yaşama durumu
Aile ile
723 (79.9)
349 (79.0)
Hayır
787 (91.1)
391 (92.0)
Sigara
Evet
77 (8.9)
34 (8.0)
Hayır
872 (96.3)
428 (96.8)
Alkol
Evet
33 (3.7)
14 (3.2)
Hayır
328 (40.4)
99 (23.6)
Demans aile öyküsü
Evet
483 (59.6)
321 (76.4)
<18
4 (0.5)
4 (1.0)
18-24.9
107 (13.7)
105 (26.7)
2
Vücut kitle indeksi (kg/m )
25-29.9
308 (39.5)
159 (40.5)
30-40
336 (43.1)
118 (30.0)
>40
24 (3.2)
7 (1.8)
≤10
130 (29.9)
64 (41.3)
Mini nutrisyonel değerlendirme
≥11
304 (70.1)
91 (58.7)
≤4
211 (29.7)
108 (28.3)
İlaç sayısı
≥5
416 (70.3)
274 (71.7)
Hayır
258 (28.5)
122 (27.6)
Hipertansiyon
Evet
647 (71.5)
320 (72.4)
Hayır
698 (77.1)
343 (77.6)
Diyabet
Evet
207 (22.9)
99 (22.4)
Hayır
835 (92.3)
392 (88.7)
İnme
Evet
70 (7.7)
50 (11.3)
Hayır
660 (72.9)
328 (74.2)
Miyokard iskemisi
Evet
245 (27.1)
114 (25.8)
Hayır
750 (93.6)
390 (91.5)
Konjestif kalp yetmezliği
Evet
51 (6.4)
36 (8.5)
*Ki-kare test, ªdiğer: evlenmemiş, dul veya boşanmış.
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p*
<0.001
0.501
0.003
0.06
0.371
0.831
0.391
<0.001

<0.001

0.007
0.043
0.39
0.452
0.021
0.333
0.267
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Tablo-2: Tekli ve çoklu regresyon analizinde değişkenlerin kognitif bozulmaya etkileri
Düzeltilmemiş OR
95%Cl
p
Düzeltilmiş* OR
95%Cl
p
Yaş
1.062
1.043-1.081 <0.001
1.054
1.027-1.083 <0.001
Kadın
Cinsiyet
Erkek
1.100
0.858-1.410 0.453
≤5 yıl
Eğitim yılı
≥6 yıl
0.746
0.589-0.946 0.016
0.64
0.451-0.908 0.012
Evli
Medeni durum
Diğerª
1.35
1.062-1.715 0.014
1.025
0.641-1.638 0.917
Tek başına
Yaşama durumu
Aile ile
0.884
0.663-1.178 0.400
Hayır
Sigara
Evet
0.997
0.654-1.520 0.997
Hayır
Alkol
Evet
0.738
0.466-1.719 0.738
Hayır
Demans aile öyküsü
Evet
2.202
1.689-2.871 <0.001
1.662
1.038-2.660 0.034
<18
18-24.9
0.284
0.032-2.492 0.256
0.312
0.031-3.165 0.325
2
0.520
0.349-0.774 0.001
0.594
0.370-0.952 0.030
Vücut kitle indeksi (kg/m ) 25-29.9
30-40
0.397
0.265-0.593 <0.001
0.396
0.242-0.649 <0.001
>40
0.656
0.308-1.396 0.274
0.619
0.265-1.445 0.267
≤10
Mini nutrisyonel değerlendirme
≥11
0.920
0.859-0.985 0.017
0.899
0.541-1.495 0.682
≤4
İlaç sayısı
≥5
1.302
0.977-1.735 0.072
1.424
0.961-2.110 0.078
Hayır
Hipertansiyon
Evet
1.027
0.790-1.336 0.840
Hayır
Diyabet
Evet
1.017
0.769-1.346 0.905
Hayır
İnme
Evet
1.374
0.916-2.060 0.124
1.321
0.731-2.388 0.357
Hayır
Miyokard iskemisi
Evet
0.969
0.742-1.265 0.815
Hayır
Konjestif kalp yetmezliği
Evet
1.314
0.856-2.028 0.210
*Yaş, eğitim yılı, medeni durum, demans aile öyküsü, vücut kitle indeksi, mini nütrisyonel değerlendirme, ilaç sayısı ve inme
faktörleri açısından düzeltilmiş.

S-24
Dipper Ve Nondipper Hipertansif Olan 60 Yaş
Altı ve 60 Yaş Üzeri Vakalarda Hedef Organ
Hasarı ve Komplikasyonların Görülme Riskinin
İrdelenmesi
Berrin Karadağ, Zeliha Serindağ, Yüksel Altuntaş
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2.Dahiliye/Endokrinoloji ve
Metabolizma Kliniği
Giriş ve Amaç: Çalışmamızda, sadece hipertansiyon tanısı
mevcut olan ve mikrovasküler komplikasyonlara yol açabileceği öngörüsü ile diyabeti, böbrek yetersizliği dışlanan vakalarda, AKBİ (Ayaktan Kan Basıncı İzlemi) ile dipper-nondipper

hipertansiyonda hedef organ hasarı oluşumunu, KAH (Koroner arter hastalığı) ve SVO (Serebro vasküler olay) görülme
riskini araştırdık.
Materyal ve Metod: Çalışmamız 339’u (%30,5) kadın, 221’i
(%39,5) erkek olmak üzere toplam 560 olgu ile yapılmıştır.
Olguların yaşları 21 ile 92 yıl arasında değişmekte olup, ortalaması 58,24±13,26 yıldır; 60 yaşın altında 247 (%44,1) olgu,
60 yaş ve üzerinde ise 313 (%55,9) olgu bulunmaktadır. Çalışmamızda NCEP ATP III tarafından önerilen kardiometabolik risk faktörleri olan hastaları dışladık. Total kolesterol ≥240
mg/dl ve/veya lipid düşürücü tedavi alanlar, HDL-K kadınlarda <50 mg/dl, erkeklerde <40 mg/dl olanlar, LDL- K≥160
mg/dl olanlar çalışmaya alınmadı. Açlık kan şekeri ≥126mg/
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Tablo 1: ≥ 60 yaş olan dipper ve nondipper grupta KAH, SVO, hipertansif retinopati görülme oranları ve MAU düzeylerinin
karşılaştırılması
Dipper
Nondipper
≥ 60 yaş
p
ODDS Ratio (%95 CI)
n (%)
n (%)
Var
31 (%21,7)
80 (%47,1)
KAH
0,001**
3,211 (1,950-5,289)
Yok
12 (%78,3)
90 (%52,9)
Var
16 (%11,2)
59 (%34,7)
SVO
0,001**
4,129 (2,296-7,752)
Yok
127 (%88,8)
111 (%65,3)
Yok
73 (%51)
64 (%37,6)
Hipertansif
Retinopati
İnsülin Direnci

Evre 1-2

69 (%48,3)

104 (%61,2)

Evre 3-4

1 (%0,7)

2 (%1,2)

MAU≥30
25 (%17,5)
MAU<30
118 (%82,5)
Ki-Kare test kullanıldı		 *p<0,05			 **p<0,01
MAU

49 (%28,8)
121 (%71,2)

0,057
0,095

1,492 (0,931-2,391)

0,019*

1,911 (1,109-3,294)

Tablo 2: < 60 yaş olan dipper ve nondipper grupta KAH, SVO, hipertansif retinopati görülme oranları ve MAU düzeylerinin
karşılaştırılması
Dipper
Nondipper
< 60 yaş
p
ODDS Ratio (%95 CI)
n (%)
n (%)
Var
18 (%13,3)
32 (%28,6)
KAH
0,003**
2,600 (1,336-4,949)
Yok
117 (%86,7)
80 (%71,4)
Var
3 (%2,2)
4 (%3,6)
SVO
0,525
1,630 (0,357-7,439)
Yok
132 (%97,8)
108 (%96,)
Yok
75 (%55,6)
42 (%37,5)
5
Evre 1-2
9 (%43,7)
70 (%62,5)
Hipertansif
0,010*
Retinopati
0,141
1,485 (0,876-2,518)
İnsülin Direnci Evre 3-4
1 (%0,7)
0 (%0)

MAU≥30
22 (%16,3)
MAU<30
113 (%83,7)
Ki-Kare test kullanıldı		 *p<0,05			 **p<0,01
MAU

39 (%34,8)
73 (%65,2)

dl olanlar veya tanı konmuş diyabetes mellitusu olanlar veya
oral antidiyabetik alanlar çalışmaya alınmadı.
Bulgular: Nondipper grupta KAH görülme oranı dipper gruptan
istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0,01); nondipper olan grupta KAH görülme riski dipper gruba oranla 60
yaş altı grupta 2,600 kat, ≥60 yaş grupta ise 3.211 kat yüksektir.
SVO görülme riski ise; <60 yaş grubunda dipper ve nondipper
oluşun anlamlı etkisi yok iken, ≥60 yaş grubunda nondipper
grupta, dipper gruba kıyasla SVO görülme riski 4.129 kat yüksektir. Gruplara göre hipertansif retinopati (HTRP) görülme durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0,01); nondipper grupta Evre 1-2 HTRP oranı yüksekken,
dipper grupta hipertansif retinopati görülmeme oranı yüksektir. Nondipper grupta MAU≥30 olguların oranı dipper gruptan
istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0,01); non-
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0,001**

2,744 (1,506-4,999)

dipper bireylerde MAU≥30 görülme riski, dipper gruba oranla
<60 yaş grubunda 2,744 kat yüksek iken ≥60 yaş grubunda bu
risk nondipper grupta 1.911 kat yüksek bulundu.
Sonuç: Nondipper hipertansiyon tanılı vakalarda dipper hipertansif grupla karşılaştırıldığında, hipertansif hedef organ
hasarlarından böbrek hasarı göstergesi olan mikroalbuminüri düzeylerindeki artış ve ek olarak da hipertansif retinopati
görülme olasılığı anlamlı dercede artmaktadır. Bu sonuç hem
erişkin, hem de yaşlı grupta izlenmiştir. Ayrıca nondipper hipertansif grupta KAH ve CVO görülme olasılığının artışı da
yaşlı grupda daha yüksek risk oranında gözlendi. Nondipper hipertansiyon sınıflamasına dahil edilen vakaların daha
ayrıntılı takibi ve tedavi şemasındaki oluşturulabilecek değişikliklerin ve desteklerin yeniden düzenlenmesi gereğine
dikkat edilmelidir.
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S-25
Geriatri Polikliniğine Başvuran Yaşlıların
Kronik Hastalık Sayısı, Kullandıkları İlaç Sayısı,
Fonksiyonel, Mental Vv Sosyal Özellikleri İle
Mortalite Oranlarının Cinsiyet İle İlişkisi
Yücel Aydın, Gülistan Bahat, Fatih Tufan, Sibel Akın, Nilgün
Erten, Mehmet Akif Karan
İstanbul Ünivesitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Geriatri BD
Amaç: Bu çalışmada toplumda yaşayan ve polikliniğimize
başvuran yaşlıların kronik hastalık sayıları, kullandıkları ilaç
sayıları, fonksiyonel, mental ve sosyal özelliklerini ve bu parametrelerin cinsiyetler arasındaki dağılımını değerlendirmeyi
amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Geriatri Bilim Dalı polikliniğimize kayıtlı
hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Dosyalarından cinsiyetleri, başvuru yaşları, günlük yaşam aktivitesi (GYA), enstrümental günlük yaşam aktivitesi (EGYA), mini mental durum
muayenesi (MMSE), geriatrik depresyon ölçeği (GDÖ) skorları,
hastalıkları, kullandıkları ilaçlar, toplam kullanılan ilaç sayıları,
toplam hastalık sayıları ve sigara-alkol kullanım özellikleri kaydedildi. Poliklinik dosyalarındaki kayıtlı telefon numaraları aranarak hastaların vefat edip etmedikleri araştırıldı.
Bulgular: Çalışmaya 789 yaşlı alındı. Olguların %34,7’si erkek, %65,3’ü kadındı. Başvuru yaşı 73,7±7 yıl (60-95) idi ve
cinsiyetler arasında anlamlı fark yoktu. Başvuru yaşı hastaların %22,4’ünün > 80 yaş, % 44,6’sının > 75 yaş idi. Toplam hastalık sayısı 2,7±1,4 idi ve kadınlarda daha fazlaydı
[2,8±1,3 vs 2,6±1,5; p<0.05]. Kullanmakta oldukları toplam
ilaç sayıları 4,6±3 idi ve cinsiyetler arasında fark yoktu. GYA
skoru 9,3±1,6; EGYA skoru 10,8±4,1 idi ve cinsiyetler arasında farklılık yoktu. Geriatrik depresyon ölçeği puanı 12,4±7,3,
MMSE puanı 23,8±6,1 idi ve her iki parametre de cinsiyetler
arası farklılık göstermiyordu (p>0.05). %52,1’i evli, %45,8’i
dul, %2,1’i hiç evlenmemiş idi. Erkek yaşlılar arasında hala
evli olma oranı kadınlara göre anlamlı olarak daha yüksek idi
(%74,5 vs %40,2; p<0.001). Halen sigara içen % 11,3, bırakmış %14,8, hiç kullanmamış %73,9 olgu vardı. Halen sigara
kullanma oranı ve kullanıp bırakmış olma oranı erkeklerde
daha yüksekti (p<0.001). Halen alkol alan % 2,8, kullanıp bırakmış % 2,2, hiç kullanmamış %95 olgu vardı. Halen alkol
kullanma oranı ve kullanıp bırakmış olma oranı erkeklerde
anlamlı olarak daha yüksek idi (p<0.001). Ortalama takip süresi 42,6±26,5 ay idi ve cinsiyetler arasında fark yoktu. Ulaşılabilen 731 hastamızın 128 (%17,5)’inin vefat ettiği öğrenildi.

Vefat oranı kadın yaşlılarda %14.1, erkek yaşlılarda ise %23,8
idi (p<0.01). Mortalite oluşan olguların başvurularından mortaliteye kadar geçen zaman 27.3 ± 19.9 ay idi ve cinsiyetler
arası farklılık göstermiyordu (p>0.05) )
Sonuç: Olguların yaklaşık 2/3’ü kadındı ve yaklaşık yarısı
orta-ileri yaşlı yaş grubuna mensuptu. Ortalama kronik hastalık sayıları 3’e yakın idi ve günlük kullandıkları kronik ilaç
sayısı 5’e yakındı. Çoğu temel ve enstrümental günlük yaşam aktivitelerinde oldukça bağımsızdı. Ortalama geriatrik
depresyon ölçeği puanı 12,4±7,3 idi ve bu nedenle çoğunun
depresyon için ileri değerlendirme ihtiyacı vardı. Ancak, kognitif problemleri pek yaygın değildi. Yaşlıların yaklaşık yarısının eşi yoktu. Erkek yaşlılar arasında hala evli olma oranı
kadınlara göre anlamlı olarak daha yüksekti Bu bulgunun
erkeklerin beklenen yaşam süresinin kadınlarınkinden daha
kısa olması ile ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Olguların yaklaşık ¼’ü sigara içicisi iken sadece %5’i alkol kullanıcısı idi.
Sigara kullanma -kullanıp bırakmış olma oranı ve halen alkol kullanma-kullanıp bırakmış olma oranı erkeklerde daha
yüksekti. Takip süresinde vefat oranı erkeklerde anlamlı olarak daha yüksekti. Kronik hastalık sayısı kadınlar lehine fazla
iken ortalama beklenen yaşam süresinin kadınlar lehine fazla
olmasının, erkeklerdeki sigara ve alkol kullanım özellikleri ile
ilişkili olabileceğini düşünüyoruz.

S-26
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç
Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda Yatan Yaşlılarda
Malnütrisyon Görülme Sıklığı
Döventaş, A.1, Cengiz, M.2, Karışmaz, A.2, Demir, A.2, Aslı
Çurgunlu1, Erdinçler, D. S.1, Tanju Beğer1.
1
2

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Geriatri BD.
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD.

Amaç: Ülkemizde malnütrisyon prevalansına ilişkin istatistiksel veri azlığından yola çıkılarak planlanan bu çalışmada İÜ
CTF İç Hastalıkları AD’da yatmakta olan yaşlılarda malnütrisyon görülme sıklığının saptanması amaçlanmıştır.
Yöntem: İÜ CTF İç Hastalıkları AD’da 1 ay içerisinde yatmakta
olan 60 yaş ve üzeri toplam 140 yaşlı hasta, MalnutrisyonNutrisyon Değerlendirme (MNA) kısa formu ile taranmış; 11
puan ve altında malnütrisyon riski saptanan 62 hasta, MNA
uzun formu ile malnütrisyon durumları açısından değerlendirilmiştir. Veriler ANOVA testi ve pearson korelâsyonu ile
SPSS 16,0 programında analiz edilmiştir.
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Bulgular: Fakültemiz İç Hastalıkları bünyesindeki 14 farklı
serviste, 1 ay içerisinde kesitsel olarak yapılan malnütrisyon taraması sonucu, 60 yaş üstü 140 hastanın 62’sinde (%
44,3) “malnütrisyon riski” saptanmıştır. Tüm grubun MNA
tarama puanı ortalaması 10,7 ± 2,6, malnütrisyon riski saptanarak değerlendirme yapılan 62 kişinin MNA toplam puan
ortalaması 18,2 ± 3,7 olarak bulunmuştur. Risk saptanan bu
gruba MNA uzun formu ile malnütrisyon değerlendirmesi
yapıldığında 17’nin altında puan alan 62 hastanın 15’inde
(%24,2) “malnütrisyon” olduğu görülmüştür. Malnütrisyon saptanan 15 hastanın 5’inin (%33), malnütrisyona yönelik herhangi bir beslenme destek tedavisi almaması dikkati
çekmektedir. Malnütrisyon oluşumu açısından mevcut kronik hastalık sayıları, kullanılan ilaç sayıları, yatış süreleri, vücut
kitle indeksleri (VKİ), kol çevreleri (KÇ) ve baldır çevreleri (BÇ)
karşılaştırıldığında, malnütrisyon riski olan grupta beklenildiği gibi VKİ, KÇ ve BÇ daha düşük saptanmıştır (p<0,001).
Ancak kronik hastalık sayısı, kullanılan ilaç sayısı ve yatış süreleri ile malnütrisyon riski arasında anlamlı ilişkiye rastlanmamıştır. Hastaların servislere göre dağılımında malnütrisyon
açısından istatistikî anlamlı fark olmamakla birlikte, en fazla
malnütrisyon riski olan hastaların Gastroenteroloji, Genel
Dâhiliye ve Nefroloji servislerinde yatmakta olduğu anlaşılmaktadır.
Sonuç: Bu çalışmada, hastanelerde yatan yaşlılarda malnütrisyon riski ve malnütrisyon sıklığının yüksek olması nedeniyle öncelikle malnütrisyonun akla getirilmesi, taranması
ve tedavisinin erken planlanmasının önemi vurgulanmaya
çalışılmıştır.

S-27
Toplumda Yaşayan Türk Yaşlılarda Beden Kitle
İndeksinin Mini Nütrisyonel Değerlendirme İle
Saptanan Nütrisyonel Durum İle İlişkisi
Gülistan Bahat, Yücel Aydın, Fatih Tufan, Sibel Akın, Nilgün
Erten, Mehmet Akif Karan
İstanbul Ünivesitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Geriatri BD
Amaç: “Beden kitle indeksi” (BKİ) değeri dünya çapında kabul
gören, basit ve çok kısa sürede hesaplanabilen bir nütrisyon
değerlendirme aracıdır . Bununla birlikte, önceden obez veya
“fazla kilolu” olup yakın dönemde kilo kaybetmiş olan bireyler
için iyi bir nütrisyonel belirleyici olmayabilir. Yaşlılarda malnütrisyon ve malnütrisyon riski sıktır ve malnütrisyonun uygun ve
güvenilir yöntemlerle değerlendirmesi büyük önem taşımaktadır. Mini nütrisyonel Değerlendirme Testi (MND) yaşlıların
nütrisyonel durumunu belirlemek için klinik pratikte kullanı-
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lan basit ve güvenilir bir yöntemdir. Bu çalışmada toplumda
yaşayan bir grup yaşlıda BKİ’nin ve MND ile saptanan nütrisyonel durum ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Geriatri Bilim Dalı polikliniğine kayıtlı hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Dosyalarından cinsiyetleri, başvuru yaşları, boy, kilo, BKİ, mini nütrisyon değerlendirme kısa ve uzun form skorları kaydedildi. İstatistiksel
analizler için SPSS for Windows 15.0 programı kullanıldı.
Bulgular: Çalışmaya 789 yaşlı alındı. Olguların % 34,7’si erkek, %65,3’ü’ kadındı. Ortalama başvuru yaşı 73,7±7 yıl
idi. Olgular BKİ değerlerine göre 4 grupta sınıflandırıldılar.
BKİ<18.5 kg/m2: plan %2.9 olgu, 18.5-24.9 kg/m2: %33,8 olgu,
25-29.9 kg/m2: olan %37 olgu, BKİ>30 kg/m2: olan %26. olgu
vardı. Olguların %87,2’sine MNA uygulanabilmişti. Gerek
uzun MNA formuna göre, gerekse de kısa MNA formuna göre
malnütrisyon ve malnütrisyon riski oranı düşük BKİ gruplarında anlamlı olarak daha yüksek, benzer şekilde normal
nütrisyon oranı düşük BKİ gruplarında anlamlı olarak daha
düşüktü. Uzun MNA’ya göre değerlendirilebilen 655 hastanın %71,1’i normal nütrisyonlu, %24,3’ü risk altında, %4.6’sı
malnütre idi. Kısa MNA’ya göre değerlendirilebilen 688 hastanın %61,9 normal, %28,6’sı risk altında, %9,4’ü malnütre idi.
Uzun MND’ye göre “normal kilolu”ların % 34,4’ünde, “fazla
kilolu”ların %18,5’inde ve “obez”lerin %14,9’unda kötü nütrsiyonel durum (malnütrisyon veya malnütrisyon riski) vardı.
Kısa MND’ye göre “normal kilolu”ların % 44,2’sinde, “fazla
kilolu”ların %27’sinde ve “obez”lerin %24,1’inde kötü nütrsiyonel durum (malnütrisyon veya malnütrisyon riski) vardı.
Sonuç: Çalışmamızda BKİ, gerek uzun gerekse de kısa MND
formu ile yapılan nütrisyonel değerlendirme ile ilişkili bulunmuştur. Ancak uzun MND’ye göre normal kiloluların
1/3’ünden fazlasında, “fazla kilolu”ların yaklaşık 1/5’inde ve
“obez”lerin yaklaşık 1/6’sında kötü nütrsiyonel durum (malnütrisyon veya malnütrisyon riski) vardı. Kısa MND’ye göre
bu oranlar daha da yüksekti (“normal kilolu” yaşlıların neredeyse yarısında, “fazla kilolu”ların neredeyse 1/3’ünde, ve
“obez”lerin yaklaşık ¼’ünde). Çalışmamızda, BKİ’ye göre normal, fazla kilolu ve hatta obez olarak sınıflandırılan yaşlılarda
oldukça yüksek düzeylerde kötü nütrisyon saptadık. Yaşlılarda, tek başına BKİ ile “normal nütrisyon” tanısına varılması
pek çok olguda hatalı sonuç verebilir. Bu nedenle yaşlılarda
BKİ’nin nütrsiyonel tarama için önemli ama yetersiz bir parametre olduğunu, tam nütrisyonel değerlendirmenin yerini
alamayacağını düşünmekteyiz.
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S-28
Demans Hastalarında Galantamin ve
Donepezil’in Uyku Bozukluğu Üzerine
Etkinliklerinin Karşılaştırılması
Mehmet İlkin Naharcı1, Ergün Bozoğlu1, Necmettin Koçak2,
Gülay Yılmaz1, Başak Yılmaz1, Hüseyin Doruk1.
1
2

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Geriatri Bilim Dalı
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Epidemiyoloji Bilim Dalı

Amaç: Demans hastalarının çoğunda ortaya çıkan uyanıklıkuyku döngüsündeki bozulma, olgularda kognisyonun olumsuz yönde etkilenmesine ve depresyona yol açmaktadır.
Uyku bozuklukları hem demans hastalarının hem de bakıcılarının yaşam kalitesini azaltarak sosyal yaşamlarını da etkilemektedir. Bu çalışmada demans tedavisinde kullanılan galantamin ve donepezilin uyku bozukluklarına olan etkilerinin
karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve yöntem: Çalışmada, Ocak 2008 - Aralık 2011 tarihleri arasında Geriatri polikliniğine başvuran 913 olgu incelendi.
Değerlendirmeye demans tanısı konularak tedavi başlanan
227 olgu alındı. Çalışmaya, demans hastası olup başlangıçta uyku bozukluğu tespit edilen 38 olgu (27 kadın, 11 erkek)
dahil edildi. Olguların kognitif durumu, klinik ve çevresel risk
faktörleri ayrıntılı geriatrik muayene ile değerlendirildi. Tüm
olgulara Mini-Mental Durum Değerlendirmesi, Saat Çizme
Testi ve Yesavage’in Geriatrik Depresyon Ölçeği başlangıçta
ve 24. haftada uygulandı. Demansı olduğu tespit edilen olgulara klinisyenin görüşü doğrultusunda galantamin (n=22)
ve donepezil (n=16) başlandı. Klinik değerlendirilmeler esnasında uyku bozukluğuna yönelik hazırlanmış sorular olgulara ve/veya yakınlarına tedavi öncesi ve sonrası yöneltildi:
a) Akşam yattığınızda uykuya dalma zorluğunuz var mı? b)
Herhangi bir nedenle gece uyandığınızda uykuya dalmakta

zorluk çekiyor musunuz? c) Sabah erken uyanıyor musunuz?
c) Gün içi uyuklamalarınız oluyor mu? Bu sorulardan 1 veya
daha fazlasına evet yanıtı verenlerde uyku bozukluğunun
olduğu kabul edildi. Tanımlayıcı istatistiklerin ilaç gruplarıyla karşılaştırılmasında Mann Whitney-U ve Ki-Kare testi,
hastalara uygulanan demans ilaçlarının uyku bozukluğuna
etkileri tekli ve çoklu lojistik regresyon analizi ile değerlendirildi. Çoklu regresyon analizine uyku durumu üzerine etkileri
olduğu bilinen memantin, antidepresan ve antipsikotik kullanımı dâhil edildi. p<0.05 değeri istatistiksel anlamlılık sınırı
olarak kabul edildi.
Bulgular: Galantamin grubunun yaş ortalaması 80.5 ± 8.6,
donepezil grubunun yaş ortalaması 79.5 ± 7.5 idi. Hasta gruplarının tanımlayıcı özellikleri arasında fark olmadığı tespit
edildi (p>0.05). Galantamin grubunun %63.6’sında demans
tipi AH, %27.3’ünde VaD, donepezil grubunun %56.3’ünde
AH, %12.5’inde VaD olduğu saptandı (Tablo-1). İlaçların
tekli lojistik regresyon analizinde, galantaminin donepezile
göre uyku bozukluğu üzerine olumlu etkisinin yaklaşık 5 kat
daha fazla olduğu ve bunun anlamlı olduğu tespit edilmiştir
(p=0.046, OR=0.203, GA=0.030-1.231). Çalışma grubundaki
kullanılan ilaçların uyku durumu üzerine olan etkisinin çoklu
regresyon analizi ile değerlendirilmesinde, antipsikotik ilaç
kullananlarda uyku bozukluğundaki iyileşmenin azaldığı tespit edilmiştir (Tablo-2).
Sonuç: Çalışmamız demans hastalarında galantamin kullanımının donepezil’e göre uyku bozukluğunu anlamlı düzeyde
iyileştirdiğini göstermiştir. Uyku bozukluğu yakınması olan
demans hastalarında galantaminin çoğul ilaç kullanımını,
morbiditeyi ve bakıcı yükünü azaltmak açısından tercih sebebi olabileceğini düşünmekteyiz. Bu veriler devam eden
çalışmamızın ilk sonuçları olup daha geniş katılımlı ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Tablo-1. Uygulanan demans ilacına göre olguların bazı tanımlayıcı özellikleri.

Yaş
Cinsiyet (E/K)
Eğitim yılı
≤5
>6
Medeni durumu
Evli
Diğer a

Donepezil
(n=16)
79.5±7.5
6/10

Galantamin
(n=22)
80.5±8.6
5/17

62.5
37.5

72.7
27.3

0.503**

50.0
50.0

31.8
68.2

0.258**
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Yaşama durumu
Tek başına
Aile ile
Sigara
Hayır
Evet
Alkol
Hayır
Evet
Demans aile öyküsü
Hayır
Evet
Demans tipi

25.0
75.0

31.8
73.2

0.647**

100.0
0.0

100.0
0.0

&

100.0
0.0

100.0
0.0

&

93.8
6.2

90.9
9.1

0.653**

56.3

63.6

Vasküler demans

12.5

27.3

Diğer b

31.3

9.1

MMDD

20.7±5.7

19.8±5.2

0.656*

Saat çizme testi

3.0±0.9

2.3±1.5

0.325*

YGDÖ

5.8±3.6

3.7±3.2

0.144*

Alzheimer demans

0.472**

MMDD: Mini mental durum değerlendirilmesi, YGDÖ: Yesevage geriatrik depresyon ölçeği, Diğer ª: evlenmemiş, dul veya
boşanmış, Diğerb: Lewy cisimcikli demans, Parkinson demans.
*Mann Whitney U testi kullanılmıştır.
**Ki kare testi kullanılmıştır.
& Ki kare uygulanamadı
Tablo-2. Demans hastalarında uygulanan ilaçların uyku bozukluğu üzerine olan etkilerinin tekli
lojistik regresyonla karşılaştırılması*.
Uykusu düzelen %
p
OR
GA
p
İlaç grubu
Galantamin 19
86.4
0.046 0.203 0.042-0.974 0.082
Donepezil
9
56.3
Memantin
+
8
72.7
0.932
0.933 0.192-4.539
20
74.1
Antipsikotik
+
5
55.6
0.168
0.326 0.066-1.603 0.045
23
79.3
Antidepresan +
19
82.6
0.7110.130
3.167
0.105
14.096
9
60.0
*Olgulardaki uyku bozukluğunun iyileşme durumu baz alınmıştır.
GA: Güven aralığı.

S-29
Hipertansif Hedef Organ Hasarında Kas Kitlesi
Ölçümü Yeni Bir Risk Göstergesi Olabilir Mi?
Hakan Doğan, Berrin Karadağ, Yüksel Altuntaş
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2.Dahiliye/Endokrinoloji ve
Metabolizma Kliniği
Amaç: Son yıllarda sarkopeni ve sarkopenik obezite kardiyometabolik sendrom çerçevesinde, başrolü almaya aday bir
kriter olarak tartışılmaktadır. Diyabet ve metabolik sendrom
ile sarkopeni ilişkisiyle ilgili literatürde az da olsa çalışma
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ve çoklu değişkenler ile
OR

GA

0.194

0.030-1.231

0.072

0.006-0.947

6.888

0.666-71.192

mevcut olsa da, bizim bilgilerimize göre, kas kitlesi değişimi
ile hipertansiyon ve hedef organ hasarı arasındaki ilişkiye yönelik olarak yaptığımız çalışma, literatürdeki ilk çalışmadır. Bu
çalışmamızda hipertansif vakalarda vücut kas kitlesi ile hedef
organ hasarı arasındaki ilişkiyi inceledik.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamız,18 yaş üzeri, 221’ i kadın
(%60,5) ve 144’ü erkek (%30,5) olmak üzere toplam 365 hasta ile gerçekleştirildi. Çalışmaya dahil edilen hastalar JNC 7
kriterlerine göre hipertansiyon tanısı almış olan hastalar olup
ve diyabet tanısı alan, hipotiroidik veya hipertiroidik olan,
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immobil olan, malinite tanısı olup yakın geçmişte kemoterapi alan, ampüte bacağı bulunan, ödemi olan, dehidrate olan,
hormon replasman tedavisi alan, MDRD (Modification of Diet
in Renal Disease) formülüne göre GFR< 60 ml/dk/1.73 m²
olan hastalar dahil edilmedi. Hastalar; 60 yaş altı 130 kadın
(%35,6) “Grup 1”, 60 yaş üstü 91 kadın (%24,9) “Grup 2”, 60 yaş
altı 76 erkek (%20,8) “Grup 3” ve 60 yaş üstü 68 erkek (%18,6)
“Grup 4” olarak dört gruba ayrıldı. Tüm hastalar hipertansif
retinopati açısından Keith-Wagener-Barker evrelemesine
göre değerlendirilirken, hipertansif nefropati açısından spot
idrar mikroalbumin/kreatinin oranı ile değerlendirildi. Spot
idrar mikroalbumin/kreatinin oranının ≥30 olması nefropati
olarak kabul edildi. Hastaların vücut kompozisyon ölçümleri
Biyoimpedans analizi (BİA) yöntemi ile gerçekleştirildi. Hastalatın kas kitlesi göstergesi olarak; tüm vücut kas kitlesi, kas
kitlesi indeksi ve kas kitlesi indeksi % parametreleri kullanıldı.
Bulgular: Çalışmamızın sonucunda; kadınlarda ve ileri yaştaki bireylerde kas kitlesinin azalıp yağ kitlesinin arttığını,
hipertansif retinopati ve hipertansif nefropati ile kas kitlesi
arasında negatif bir korelasyon olduğunu saptadık. Her bir

grubu ayrı ayrı incelediğimizde; tüm vücut kas kitlesi arttıkça
hipertansif retinopati olma riskinin azaldığını, tüm gruplarda
nefropati göstergesi olarak ele aldığımız spot idrar mikroalbumin /kreatinin oranı≥30 olan hastaların tüm vücut kas
kitlesinin ve iskelet kas indeksinin, spot idrar mikroalbumin
/ kreatinin değeri 30 un altı olan hastalara göre istatistiksel
yönden anlamlı olarak daha düşük olduğunu gözledik.
Sonuç: Hipertansif hedef organ hasarı ve kas kitlesindeki kayıp
arasındaki nedensel ilişkiyi net olarak açıklayabilmek için daha
çok ve ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç vardır. Sarkopenik obezite,
obeziteyle ilişkili olarak yağsız vücut kitlesinde önemli miktarda azalmayla karakterize, insülin duyarlılığı, kas kitlesi ve kas
gücünde değişikliklere neden olabilen artmış inflamatuvar
adipokin üretimiyle bağlantılı bir durumdur. Sonuç olarak, kas
kitlesindeki azalma hipertansif vakalarda hedef organ hasarında artış ile birliktelik göstermektedir. Bu nedenle kas kitlesinde
artış ve yağ kitlesinde azalmayı hedefleyen beslenme ve egzersiz programlarının, hem yaşlı, hem de erişkin grupda, medikal tedavinin yanında ayrı bir tedavi seçeneği olarak dikkate
alınmasının uygun olacağını düşünüyoruz.

Tablo 1: Hipertansif retinopati ile kas kitlesi arasındaki ilişki
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Tablo 2:Grupların spot idrar mikroalbumin/ kreatinin oranı ile kas kitlesi arasındaki ilişki

S-30
Yaşlı Diyabetik Erkeklerde Sarkopeni
Mehmet Tayfur1, Fatih Tufan2, Bülent Saka1, Gülistan Bahat
Öztürk2, Sibel Akın2, Nilgün Erten1, Mehmer Akif Karan2
1 İÜ, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2 İÜ, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı
GİRİŞ: Sarkopeni temelde yaşlanma ile ilişkili kas kütlesi veya
fonksiyonlarındaki kayıp olarak tanımlanır. Kaslardaki yapısal
ve fonksiyonel gerilemeye bağlı olarak hareketlilik azalmakta, güçsüzlük, düşmeler ve morbidite artmaktadır. Sarkopeni
gelişiminde nörolojik, çevresel, besinsel, hormonal ve genetik pek çok faktörün etkileşiminin önemli olduğu belirtilmektedir. Diyabetik bireyler hızlanmış yaşlanma sürecine eğilimli
olduklarından kas kütlesinde ve gücünde kayıp daha erken
yaşta gelişebilir.
AMAÇ: Yaşlı diyabetik erkek olgularda sarkopeni varlığının
belirlenmesi ve diyabeti olmayan yaşlılar, diyabeti olan gençler ve sağlıklı kontroller ile karşılaştırılmasıdır.
METODLAR: Çalışmamıza toplam olarak 16 diyabetik yaşlı erkek, 16 diyabetik genç erkek ve 16 diyabetik olmayan yaşlı olgu
dahil edildi. Daha önce 60 sağlıklı erkek olguda yapmış olduğumuz çalışmada elde ettiğimiz veriler de kontrol verileri olarak kullanıldı. Olgular öncelikle efor testi ve elektrokardiyografi
yapılarak değerlendirildi. Efor testi negatif olan olgulara Cybex
350 ekstremite izokinetik güç ölçüm cihazı ile her iki alt ekstre-
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mite izokinetik bacak ekstansiyon ve fleksiyon testi yapıldı. Tüm
ölçümlerin ortalaması genel ortalama kas gücü (GOKG) olarak
belirlendi. Bioelektrik impedans analizi ile yağsız vücut kütlesi
belirlendi ve vücut yüzey alanına göre düzeltilerek VYAKK (yağsız kas kütlesi/vücut yüzey alanı) değeri belirlendi. Tüm olgularda klinik, demografik ve laboratuar değerleri belirlenerek karşılaştırma ve korelasyon analizlerinde kullanıldı.
BULGULAR: Grupların klinik ve laboratuar verileri Tablo 1’de
gösterilmiştir. VYAKK değeri genç diyabetiklerde, yaşlı diyabetiklerde ve diyabeti olmayan yaşlılarda genç sağlıklı gruba
göre anlamlı olarak daha düşüktü. Diyabetik olmayan yaşlıların kas kütlesi, VYAKK ve bazal metabolik hızı diyabetik
olmayan gençlere göre daha düşüktü. Olguların tamamında
yaş ile VYAKK arasındaki korelasyon incelendiğinde orta derecede negatif yönde korelasyon olduğu belirlendi (r=-0,471,
p<0,001). GOKG yaşlı diyabetiklerde, genç diyabetiklerden
daha düşüktü, ancak aradaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildi. GOKG yaşlı diyabetik olgular ile yaşlı diyabetik
olmayan olgularda benzerdi. Yaşlı diyabetik olmayan olgularda GOKG, genç diyabetiklerden daha düşüktü. GOKG ile
yaş, mikroalbuminüri ve fonksiyonel kapasite arasında negatif; GFR, metabolik eşdeğer, albümin ve hemoglobin arasında ise pozitif yönde korelasyon vardı (Tablo 2). Kas kütlesi ile
kas güçleri arasında anlamlı bir korelasyon bulunmadı.
SONUÇ: Çalışmamızda yaşlı diyabetik olgularda kas gücü diyabetik olmayan yaşlılar ile benzer, genç diyabetik olgulara
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göre daha düşük bulundu. Çalışmamızın sonuçlarına göre
kas gücünü belirleyen faktörler arasında ileri yaş, diyabetin
varlığından daha önemli görünmektedir. Vücut yüzey alanına göre düzeltilmiş kas kütlesi değeri kas gücü ile korele

bulunmadı. Çalışmamızdaki verilere göre albumin, hemoglobin, mikroalbuminüri ve efor testi parametreleri sarkopeninin belirlenmesinde yararlı belirteçler olabilir.

Tablo 1. Grupların Laboratuvar Verileri
Parametre
Genç DM
Yaşlı NDM
Yaşlı DM
Yaş (yıl)
57,3±5,1
71,2±5,7
69,4±4,1
Bel çevresi (cm)
98±6
98±10
106±17
Kilo (kg)
82±7
79±11
84±8
CRP (mg/L)
2,1±1,57
2,08±2,69
3,6±3,18
HbA1c (%)
7,3±1,8
5,6±0,3
6,8±1
Spot idrarda mikroalbumin (mg/L)
134,9±264,2
16,5±15,1
62,9±134,7
25-OH D vitamini (ng/ml)
17±5,6
21±10,6
20±13,5
Hemoglobin (g/dl)
13,9±1
13,8±1,4
13,2±1,2
Kreatinin (mg/dl)
0,9±0,1
1±0,1
1,08±0,2
Albumin (g/dl)
4,5±0,2
4,3±0,2
4,3±0,2
86±13,1
69,7±15,4
70,2±11,5
GFR-CG (ml/dk/1,73 m2)
74,5±8,6
66,4±15
73,8±11,8
GFR-MDRD (ml/dk/1,73 m2)
CRP: C reaktif protein, DM: diyabetik, NDM: nondiyabetik, , GFR-CG: Cockcroft Gault formülüne göre hesaplanmış glomerüler
filtrasyon hızı, MDRD-GFR: kısa MDRD formülüne göre hesaplanmış glomerüler filtrasyon hızı
Tablo 2. Genel ortalama kas gücü değerleri ile diğer parametrelerin korelasyonu
Parametre
r değeri
p değeri
Yaş (yıl)
-0,521*
<0,001
Bel çevresi (cm)
-0,045**
AD
-0,022*
AD
VKİ (kg/m2)
Bazal metabolik hız (kcal)
0,16*
AD
CRP (mg/L)
-0,113**
AD
HbA1C (%)
-0,043**
AD
İdrarda mikroalbumin (mg/L)
-0,375**
0,011
25-OH D vitamini (ng/ml)
-0,05*
AD
Hemoglobin (g/dl)
0,379*
0,009
Kreatinin (mg/dl)
-0,046**
AD
Albumin (g/dl)
0,370*
0,01
2
0,377*
0,008
GFR-CG (ml/dk/1,73 m )
0,044*
AD
GFR-MDRD (ml/dk/1,73 m2)
VKİ: vücut kütle indeksi, CRP: C reaktif protein, AD: anlamlı değil, GFR-CG: Cockcroft Gault formülüne göre hesaplanmış glomerüler filtrasyon hızı, MDRD-GFR: kısa MDRD formülüne göre hesaplanmış glomerüler filtrasyon hızı, * Pearson korelasyon
testi, ** Spearman korelasyon testi

S-31
Quadriparezi Teşhisi Almış Geriatrik Bir Olguya
Huzurevinde Yapılan Müdahaleler
Emel Pekçetin, Reyhan Özgöbek, Deniz Dağıstan, Songül Köksal,
Turgut Yıldız, Filiz Alıthan
Süleyman Demirel Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi/ ANKARA
GİRİŞ: Geriatrik değerlendirme; hastane, huzurevi, yaşlı evi
gibi kurumda kalan ya da toplumda yaşayan yaşlı bireyin (
özellikle risk altındaki yaşlı bireyin) gereksinimlerine yönelik
düzenli ve sürekli izlemlerle tıbbi, psikolojik ve fonksiyonel

kapasitesini değerlendirmeyi amaçlayan çok boyutlu ve interdisipliner bir süreçtir.
OLGU SUNUMU: Ankara-1927 doğumlu, erkek, dul, dört çocuklu, SSK emeklisi olan yaşlı 29.03.2005’te baş dönmesi ve
halsizlik sonucu oturduğu yerden düşmüş ve 10 -15 dakikalık bir bilinç kaybı geçirmiş, acil olarak hastaneye ulaştırılmış,
yapılan tetkikler neticesinde 30.03.2005’te C 6-7 ve C 7-T1
diskektomi ameliyatı yapılmış, postoperatif ikinci günde parapleji daha sonra da Quadripleji gelişmiştir. Haziran 2005’te
taburcu edilen yaşlıya yatış süreci içerisinde hastanede yatak
içi egzersizler yaptırılmıştır.
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Kuruluşa 12.09.2006’da kabulü yapılan yaşlı bu tarihe kadar
birkaç merkezde, aralıklarla da olsa çeşitli tedaviler uygulanmıştır. Kabul sürecinde yapılan değerlendirmeler sonucu oluşturulan raporunda Quadriparezi nedeniyle yatağa bağımlı
olarak nitelendirilmiştir. Tüm günlük yaşam aktivitelerinde bağımlı olan yaşlının kalp yetmezliği, gastrointestinal problemleri olduğu belirlenmiştir. Bu aşamada yaşlıya yapılan testlerde
“Eğitimsizler İçin Mini Mental Test skoru: 27” ve “Geriatrikler
için Depresyon Testi skoru: 3” olarak saptanmıştır.
Kuruluşun fizyoterapi servisinde,18.09.2006’da fizyoterapi
programına alınan yaşlıya uygulanan tedavi programı sonucu 14.06.2007’de yaşlı yardımla ayakta durur pozisyona
gelmiştir. Quadriplejik 84 yaşındaki M.E. uzun süreli egzersiz
programı ile 01.02.2008 den itibaren yardımla yürüyebilir duruma gelmesine destek olunmuştur..
Kuruluşa kabulü yapıldığından bugüne kadar geçen süre
zarfında ekip anlayışı içinde uygulanan programlar sonucunda M.E. ; iş uğraşı atölyesindeki çalışmalara, haftada 3 gün
grup egzersizine ve kuruluş bahçesinde tarımsal rehabilitasyon aktivitelerine katılımı sağlanmış ve uzun uğraşı sonucu
aparat ile bağımsız yemek yiyebilir duruma gelmiştir..
SONUÇ: Yaşlanmanın kendisi başlı başına karmaşık ve özgün
yaklaşımlar sergilenmesi gereken önemli bir süreçtir. Bu dönemdeki her birey tek tek ele alınmalı ve müdahaleler kişiye
özel olmalıdır.

S-32
Metabolik Sendromu Olan Ve Olmayan Yaşlı
Hipertansif Hastalarda 24 Saatlik Kan Basıncı
Değerleri, Dipper ve Non-Dipper Durumun Ve
Nabız Basıncı Değerlerinin Karşılaştırılması
Aslı Çurgunlu, Alper Döventaş, Deniz Suna Erdinçler, Yesari
Karter, Tanju Beğer, Adnan Yaldıran, Fikret Sipahioğlu
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Amaç: Metabolik sendrom (MS) ve kan basıncı diürnal ritminin bozulması kardiyovasküler morbidite ve mortalite için
önemli risk faktörlerindendir. Bu çalışmada MS olan ve olmayan tedavi almamış yaşlı hipertansiflerde kan basıncının (KB)
sirkadian değişikliklerini; dipper, non-dipper paterni ve nabız
basıncını (NB) değerlendirerek hedef organ hasarı ile ilişkili
olduğuna dair kanıtlar bulunan non ‘’dipper’’ KB paternini ve
anormal sirkadian ritmi MS ile ilişkilendirmeyi amaçladık.

Anabilim D, Genel Dahiliye ve Geriatri BD Polikliniğine başvuran daha önce antihipertansif tedavi almamış yaşlı hipertansif hastalar değerlendirildi. Hastalar gözden geçirilmiş
NCEP-ATP III kriterlerine göre MS varlığı ve yokluğuna göre
ve ayrıca MS skorlama kriterlerine göre guruplandırıldı. MS
skoru ≥ 28 olanlar yüksek ve <28 olanlar düşük MS skorlu
grup olarak sınıflandırıldı. Hastalara 24 saatlik ambulatuar KB
ölçümü yapıldı.
Bulgular: Çalışmaya alınan 112 hastanın (71 kadın, 41 erkek)
yaş ortalaması 72,23±6,02 idi. MS kriterlerine uyan 64 (40 kadın,
24 erkek) hastanın ortalama yaşı 69,75+4,13; MS olmayanların
(n=48, 31 kadın, 17 erkek) 73,16±5,12 idi. MS’u olan ve MS’u olmayanların ambulatuar ortalama KB sırasıyla (sistolik: 151.41 +
13.27) / (diastolik: 85.93 + 8.36), (sistolik: 140.58 + 14.18) / (diastolik: 78.54 + 8,27), p = 0.004, p = 0.003; gündüz ortalama KB
sırasıyla (sistolik: 155.41 + 14.08) / (diastolik: 89.93 + 8.97), (sistolik: 144.58 + 12.44) / (diastolik: 82.16 + 9.46), p = 0.003, p = 0.001;
gece oralama KB sırasıyla (sistolik: 141.07 + 14.64) / (diastolik:
75.2 + 10.64), (sistolik:133.49 + 12.74) / (diastolik: 71.25 + 9.68),
p = 0.017, p = 0.067 bulundu. MS’u olan hastalarda gece diastolik KB hariç tüm KB ölçüm ortalamaları MS olmayanlara göre
yüksek bulundu. Hastalar MS skoruna göre gruplandığında 51
hastanın MS skoru yüksekti. MS skoru yüksek olan grubun skor
ortalaması 37.2±7.3, düşük olanın ise 18.6±6.4 idi. Yüksek MS
skorlu hastaların ve düşük MS skorlu hastaların ambulatuar ortalama kan basıncı sistolik: 153.34 + 12.46) / (diastolik: 84.38 +
9.27), (sistolik: 139.22 + 12.32) / (diastolik: 77.82 + 8,08), p <0.001,
p = 0.003; gündüz ortalama KB sırasıyla (sistolik: 157.18 + 13.26)
/ (diastolik: 88.33 + 8.65), (sistolik: 144.76 + 11.35) / (diastolik:
81.24 + 9.08), p <0.001, p = 0.003; gece oralama KB sırasıyla (sistolik: 148.12 + 12.88) / (diastolik: 78.14 + 9.55), (sistolik:133.28 +
13.06) / (diastolik: 73.16 + 10.28), p <0.001, p = 0.055 bulundu.
MS skoru yüksek olanlarda da gece diastolik KB değerleri hariç
tüm ölçümler MS skoru düşük olanlara göre yüksek saptandı. MS’lularda ‘’non-dipper’’ patern sıklığı ile MS’u olmayanlar
arasında fark yoktu (sırasıyla: %44.4, %45.7, p=0.6). MS skoru
yüksek olanlarda ‘’non-dipper’’ patern sıklığı, MS skoru düşük
olanlarla benzer tespit edildi (%46.8, %45.4, p=0.5). MS’u olan
ve MS’u olmayanların 24 saatlik ortalama nabız basınçları (NB)
sırasıyla 54.25 + 7.64 ve 46.18 + 9.02, p < 0.001, gündüz ortalama NB’ları 54.24+8.75, 47.32 + 9.17, p < 0.001 ve gece ortalama
NB’ları 41.34 + 13.72 ve 33.45+11.54, p=0.002 idi ve MS’lularda
NB daha yüksekti. Yüksek MS skorlu hastalar ve düşük MS skorlu hastaların 24 saatlik ortalama NB’ları sırasıyla 53.36±10.32
ve 51.26±9.8, p=0.2; gündüz ortalama NB’ları 53.0±10.29 ve
51.07±9.51, p=0.2; gece ortalama NB’ları 39.08±13.49
ve
36.54±12.66, p=0.5 idi.
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Sonuç: MS’u olan hastalarda 24 saatlik, gündüz, gece ortalama sistolik ve diastolik KB değerleri gece diastolik KB hariç
MS’u olmayanlara göre yüksek bulundu. Ayrıca MS skoru yüksek olan hastalarda 24 saatlik, gündüz, gece ortalama sistolik
ve diastolik KB değerleri gece diastolik KB hariç MS skoru düşük olanlara göre yüksek bulundu. Dipper ve non-dipper kan
basıncı paterni sıklığı MS’u olan ve MS’u olmayan grupta farklı değildi. Yine dipping ve non-dipping KB paterni sıklığı MS
skoru yüksek ve düşük grupta farklı değildi. Non-dipping kan
basıncı paterni MS varlığıyla ilişkili bulunmadı. MS’lu hastalarda NB MS’u olmayan hastalara göre yüksek saptandı. Yüksek
ve düşük MS skoru olan hastalarda NB değerleri arasında fark
saptanmadı.

S-33
Geriatrik Yaş Grubu İleri Evre Periferik Arter
Hastalığında Medikal Tedavi İle İzlem
Dr. İlknur Bahar
T. Yüksek İhtisas Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara
Amaç: Periferik arter hastalığı olan geriatrik yaş grubu hastalarda uygulanan tedavi yöntemlerinin değerlendirilmesidir.
Materyal ve Metod: Kliniğimiz takip edilen 70 yaş üzeri tıkayıcı alt ekstremite periferik arter hastalığı olan 30 hasta
prospektif olarak değerlendirilmiştir. Bu hastaların 5’i daha
önceden opere edilmişti. Hastalar demografik özellikleri,
klinik durumları, Rutherford ve Fontain sınıflamalarına göre
periferik arter hastalığı evresi, kullanılan medikasyon, yürüme mesafesi ve ankle-brakial indeksileri (ABI) , amputasyon,
mortalite bakımından değerlendirilmiştir. Hastaların tümüne

tanı anjiografik olarak konuldu. Hastalar ortalama 1 yıl takip
edildi. Kontroller 3.,6., 9. ve 12. aylarda yapıldı. Yürüme mesafesi 50 m.’nin altına düşmüş olgulara ve istirahat ağrısı olan
hastalara asetil salisilik asite ek olarak silostazol 200 mg/gün,
diğer olgulara klopidogrel 75 mg/gün dozda başlandı.
Bulgular: Hastaların 27’si erkek (%90) ve 3’ü (%10) kadın
idi. Ortalama yaş 75.7±3.2 idi. Hastaların 21’inde (%70) DM,
14’ünde hipertansiyon (%46.6), 3’ünde hemodiyaliz gereksinimli KBY mevcuttu. 29 hastada her iki alt ekstremitede ciddi
tutulum vardı. Bu hastaların hepsinde distal tip, gerek cerrahi gerekse girişimsel revaskülarizasyona uygun olmayan
lezyonlar tespit edildi. Hastaların 10’u (%33.3) Fontain evre II
ve Rutherford kategori III, 11’i (%36.6) Fontain evre III ve Rutherford kategori IV, 9’u (%30) Fontain evre IV ve Rutherford
kategori V idi. Takipler sırasında 4 hastaya ayakta ve parmaklarda nekroz nedeniyle diz altı çeşitli seviyelerde amputasyon yapıldı. 2 hasta izlem sırasında kardiak ve serebrovasküler nedenlerden dolayı kaybedildi.
Tartışma: Geriatrik yaş grubunda çeşitli düzeylerde periferik
arter hastalığı oldukça sıktır. İleri evre olan olgularda genellikle yaygın ve distal tip söz konusu olduğundan cerrahi veya
girişimsel yöntemlerle tedavi uygun olmamaktadır. Yakın bir
zamana kadar bu hastalarda kullanılan pentoksifilin türevlerinin bu hastalıkta etkinliğinin olmadığı birçok çalışmada
gösterilmiştir. Bu nedenle kullanıma giren klopidogrel ve silostazol ile yapılmış çalışmalarda daha yüz güldürücü sonuçlar elde edilmiştir. Biz de klinik uygulamalarımızda özellikle
geriatrik yaş grubunda olan bu hasta grubunda silostazol
kullanımının semptomatik olarak daha yararlı olduğunu gözlemledik.
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P-01
Atipik Bir Dejeneratif Demans Olgusu: Semantik
Demans
Sibel Akın1, Fatih Tufan1, Gülistan Bahat Öztürk1, Bülent Saka2,
Nilgün Erten2, Mehmet Akif Karan1
İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı
İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

1
2

GİRİŞ: : Semantik demans, progresif dejeneratif demans nedenlerinden biridir. Akıcı afazi ile giden bu tablo, temporal
varyant fronto-temporal demans olarak da adlandırılmıştır.
Hastalarda hem sözel hem de sözel olmayan materyali anlama bozukluğu mevcuttur. Hasta hem adlandırma, hem de
sözcükleri anlama zorluğu gösterir. Konuşma akıcı ve boş,
çaba gerektirmeyen, gramer olarak düzgün, bulunamayan
sözcüklerin yerine parafazilerin ya da ‘şey’ gibi sözcüklerin
konduğu bir hale gelir. Tekrarlama da bozulmuştur. Okuma
ve yazma akıcıdır, ancak hastanın okuduğu materyali anlamadığı görülür. Bu hastalarda yüz ve obje tanıma bozukluğu
lisan bozukluğuna eşlik eder. Frontal lob hastalıklarının temel özelliklerinden biri olan asosyal ve disinhibe davranışlar
bu hastalarda görülmez. Bu olgularda kolinesteraz inhibitörlerinden belirgin bir fayda görülmez.
OLGU: 76 yaşında erkek hasta unutkanlık ve sinirlilik şikayetleri ile başvurdu. Eşinin ifadesine göre unutkanlık şikayeti 3 yıl öncesinde başlamış. Bir yıl önce komşusu ile olan bir
problemi ile birlikte unutkanlığının daha fazla arttığı ve aynı
dönemde sağ elinde tekrarlayıcı nedensiz el hareketleri başladığı bildirildi. İlaçlarını koyduğu yeri unutuyormuş, ararken
tesadüfen buluyormuş. Tanıdığı birini gördüğünde hatırlayamadığını ifade ediyor. Tek başına otobüs ile şehir merkezine
gittiğini, alışveriş yapabildiğini ve paraları tanıyabildiğini ifade etti. Hasta ve yakınları sosyal uygunsuzluğunun, davranış
bozukluğunun, üzüntü ya da kayıtsızlık halinin olmadığını
vurguluyordu. Eğitimsizler için yapılan mini mental durum
testinde 30 üzerinden 28 puan aldı. Hatırlama bölümünde
masa ve sandalye kelimelerini hatırladı, ancak bayrak kelimesini spontan olarak söyleyemedi; elinde bayrak varmış gibi
sallayarak cevap vermeye çalıştı. “Yüzüme bakın ve benim
yaptığımı yapın” deyip gözlerimizi kapattığımızda bu hareketi tekrar edemedi. Geriatrik depresyon ölçeğinde geçen
“değersiz”, “çaresizlik” ve “konsantre olmak” gibi bir çok kelimenin anlamını bilmediğini ifade etti. Nörolojik muayenesi
normaldi. Kranial MR görüntülemesinde sol temporal lobda
belirgin asimetrik kortikal atrofi tespit edildi, mezial temporal
yapılarda belirgin atrofi yoktu, belirgin ak madde lezyonları

yoktu (resim 1). Sitalopram tedavisi başlanarak takibe alındı.
SONUÇ: Klinik olarak akıcı afazi ve MR’de fokal sol temporal
lob atrofisi tespit edilen olgu semantik demans olarak değerlendirildi. Semantik demans olgularının kayıt, hatırlama, dikkat ve oryantasyon gibi fonksiyonları erken dönemde etkilenmediğinden, mini mental durum testi normal bulunabilir
ve ayrıntılı anamnez alınmadığında bu tanı gözden kaçabilir.

P-02
Yaşlı Bireylerde Müzik Terapisinin Etkileri
Hicran Aydın Bektaş, Nurten Vicdan
Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu İç Hastalıkları Hemşireliği
Anabilim Dalı
Müzik terapisi pek çok kültürde yüzyıllardır var olan ve insanların günlük yaşamlarında yoğun şekilde etkileşim halinde
oldukları bir araçtır (1). Birçok kültürde müziğin fiziksel rahatlık ve iyileşmeye katkısı olduğuna, insanları olumlu yönde etkilediğine inanılmaktadır (2). Müziğin olumlu etkileri
bilinmesine rağmen, tedavide kullanımı yirminci yüzyılda
başlamıştır (3). Müzik terapisi formal bir terapi olup, eğitimli
terapistler tarafından bireylerin biyo-psikososyal sağlıklarını
iyileştirmek için kullanılmaktadır, ancak müzik terapisi uygulamak için formal bir eğitim almak şart değildir. Müzik terapistleri müzik terapisi konusunda eğitim ve sertifika alırlar,
ancak müzik terapi katılımcılarının müzik hakkında herhangi
bir bilgiye gereksinimleri yoktur (4). Müzik terapisi, terapist
ve hasta arasındaki müzikal etkileşim olup, aktif ve pasif olarak yapılabilir. Aktif müzik terapisi, terapist ve hasta / hasta
gruplarının birlikte müzik aleti çalmaları, şarkı söylemeleridir.
Pasif müzik terapisi, terapist olmadan, hastanın terapistle
etkileşime girmeden müzik dinlemesidir. Müzik terapisi uygulamak için eğitimli müzik terapistleri gerekmemekte, bireyin yaşadığı ortamda müzik dinleme ile ilgili yeterli aracı
varsa, birey kendi tercihine göre müzik dinleyebilmektedir
(5). Müzik terapisinin etkili olabilmesi için düzenli olarak her
gün, günde ortalama 30-60 dakika şeklinde olması gereklidir
(6). Müzik terapisinde klasik müzik, rahatlatıcı enstrümental
müzik, piyano, doğa sesleri gibi müzikler kullanılabilir. Dinlenilen müzik türünün hangisinin daha etkin olduğuna dair
yeterli kanıt bulunmamaktadır, ancak literatürde bireyin müzik türünü kendisinin seçmesi gerektiği belirtilmektedir (4).
Günümüzde psikiyatri, nöroloji, koroner bakım, cerrahi ve
genel geriatrik bakım gibi sağlık hizmetlerinde müzik terapisi sıklıkla kullanılmaktadır (7). Müzik terapisi vücut ritminin

2 5 - 2 9 M a y ı s 2 0 1 1 , C o r n e l ia Diamond Hotel, Belek / Antalya

165

Poster Bildiriler
düzenlenmesi, bilişsel fonksiyonların iyileşmesi, anksiyetenin ve ağrının azaltılması gibi olumlu etkiler yaratır. Ayrıca
müzik terapisi sempatik stimülasyon, bedensel uyarılarda
azalma, kan basıncı, kalp hızı ve solunum hızında azalma
sağlar. Müzik yoğun bakım üniteleri ve ameliyathane gibi
gürültülü ve kritik ortamlarda gürültünün etkisini en aza
indirir. Kişinin psikolojik iyilik halini, egzersiz toleransını, istenmeyen ya da korkulan invaziv girişimlere karşı toleransını
artırır, sedasyon gereksinimini azaltır. Müzik hastanede yatan
hasta ve hasta ziyaretçilerinin, kendilerine sağlanan bakımdan memnun olma düzeylerini artırır (4,8). Dinlenen müziğin
doğru seçilmesi, dinleyicinin emosyonel durumunda olumlu
değişiklikler yaratır ve teröpatik etki oluşturur (8). Yaşlı bireylerde müzik dinleme zihinsel işlevleri artırır, fiziksel faaliyetlere teşvik eder, kaygının azalmasını sağlar (6). Yatan ya da
sandalyede oturan bireylere müzik dinletmenin anksiyeteyi
azalttığı ve psikolojik iyilik durumunu artırdığına dair güçlü
kanıtlar mevcuttur (4). Müzik terapisi yaşlılarda stresli durumlarda rahatlamayı sağlayan, depresyon bulgularını azaltan ve yaşam kalitesini artırmak için kullanılabilecek noninvaziv, etkili, ekonomik, yan etkisiz ve güvenli bir yöntemdir
(6). Müzik terapisi yaşlı bireylerde umut gibi pozitif duyguları
ve manevi sıkıntılarla baş etme becerisini artırmaktadır (9).
Yaşlı bireylerde müzik terapisi kullanımının yaşlıların fiziksel
ve psikolojik iyilik hallerinin ve yaşam kalitelerinin artırılmasında, bilişsel fonksiyonlarının iyileşmesinde olumlu katkılar
sağlayabileceği düşünülmektedir.
KAYNAKLAR
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P-03
Yaşlılarda Görülen Ortostatik Hipotansiyonda
Bakım Yönetimi
Gönül Düzgün1, Sevnaz Şahin2, Fisun Şenuzun3
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bornova /İzmir
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç hastalıkları AD, Geriatri Anabilim Dalı, Bornova
/İzmir
3
Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Bornova/İzmir
1
2

Tüm dünyada yaşlı nüfusu artmakta ve insanlar daha uzun
yaşamaktadır. Buna bağlı olarak kronik hastalıklar daha fazla görülmekte ve bu hastalıklara yönelik birçok ilaç kullanılmaktadır. Yaşlılarda azalan organ kapasitesi ve artmış duyarlılık nedeniyle yaşlılıkta günlük hayatı ve yaşam kalitesini
olumsuz etkileyen bazı durumlar izlenmektedir.
Yaşlılarda gerek fizyolojik değişiklikler gerek ilaçlara bağlı
yan etkiler sıklıkla ortostatik hipotansiyona yol açmaktadır.
Ortostatik hipotansiyon ayağa kalkmakla sistolik kan basıncının düşmesi ve normal sempatetik efferent etkinliğin
kronik biçimde bozulmuş olması nedeniyle vazokonstriksiyonun yetersiz kalmasıdır. 65 yaşın üstündeki kişilerde ortalama %10-20 oranlarında görülür ve genellikle yaşla baroreseptör refleks cevaplarının azalmasına bağlıdır. Ortostatik
hipotansiyon; 65- 69 yaş arasında % 14.8 iken; 85 ve daha
üzeri yaşlarda % 26 olarak oranında görülmektedir.
Ortostatik hipotansiyonda, baş dönmesi, halsizlik ve senkop,
bulanık görme, renklerin soluklaşması, geçici göz kararması,
kognitif yetersizlik, bulantı, çarpıntı, titreme, laterji, yorgunluk ve baş ağrısı gibi semptomlar görülebilir. Yaşlı bireyde
ortostatik hipotansiyonun neden olduğu semptom kümelerinin varlığı günlük yaşam aktivitelerini engellemektedir.
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Tablo 1: Yaşlı Bireyde Ortostatik Hipotansiyona Yönelik Bakım Yönetimi Stratejileri
Kan Basıncı Takibi
• Sabah saatleri ,Doğru ölçüm, Doğru pozisyon
Çoklu ilaç kullanımı
• Diuretikler, antihipertansifler, nitratlar,sildenafil, kalsiyum kanal blokerleri fenotiazinler, L-dopa, alkol, trisiklik antidepresanlar
• Ilaç-ilaç, ilaç-besin etkileşimleri
Hareket ve aktivite planı
• Pozisyon değişimleri, yatak içi hareketler,
• Egzersiz programları, EHA
• Destekleyici araçlar: Baston, yürüteç, yatak başucu masası, sandalye kolluğu, banyo ve merdiven tırabzanları
Bireysel hijyen
• Sıcak banyodan kaçınma
Beslenme
• Yeterli sıvı alımı
İlk yardım uygulamaları
• Senkop, düşme ve kazalar
Ortostatik hipotansiyonda bakım yönetimi (Tablo 1) yaşlı
birey, ailesi ve bakım verenlerin eğitimine odaklıdır. Bu kapsamda; ilaçlar, sağlıklı ve dengeli beslenme, doğru teknikler
ile yatak içi mobilitelerin sağlanması, doğru kan basıncı ölçümü, senkop’da acil bakım gibi konular yer almalıdır.
Ortostatik hipotansiyona yönelik evde ve günlük yaşamda
uygulanacak stratejiler ve önlemler ile riskli bir grup olan
yaşlılarda ortostatisk hipotansiyona bağlı oluşabilecek kazalar ve komplikasyonlar azalacak ve yaşam kaliteleri artacaktır.

P-04
Alzheimer Derneği İzmir Şubesi 2010 Yılı
Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi
Aysel Gürsoy1, Nil Tekin2, Görsev Yener3, Behiye Özer4, Sevnaz
Şahin 5
Alzheimer Derneği İzmir Şubesi Başkanı, İzmir
SGK Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi, Aile Hekimliği, İzmir
3
Dokuz Eylül Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir; İstanbul Kültür
Üniversitesi Beyin Dinamiği ve Kognisyon Merkezi, İstanbul
4
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir
5
Ege Üniversitesi İç hastalıkları AD, Geriatri BD, İzmir
1
2

Amaç: En yaygın görülen demans nedeni olan Alzheimer
Hastalığı (AH), erken semptomları sıklıkla belirsiz olan, yavaş
başlayan, bu nedenle genellikle geç fark edilen ve geç tanı
konan bir hastalıktır. AH’da bakım verenlerin yükü önemlidir
ve bakım düzenlemelerinin kalitesi hastalığın sürecinde belirleyici rol oynar. Bakım verenlerin desteklenmesi ve eğitimi
için Alzheimer Derneği gibi merkezler oldukça gereklidir. Bu
çalışmada Alzheimer Derneği İzmir Şubesi 2010 yılı dayanışma ve rehabilitasyon faaliyetlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Alzheimer Derneği İzmir Şubesi’nin 2010
yılı dernek kayıtları ve faaliyet raporları incelenmiştir. İncele-

mede gerçekleştirildiği belirlenen aktiviteler değerlendirmeye alınmıştır.
Bulgular: Geçmiş yıllarda başlanan AH’da tıbbi tedaviyi tamamlayıcı psiko-sosyal terapi ve sosyal dayanışma projelerinin 2010 yılı içinde devam ettiği, ayrıca yeni projelerin
geliştirilmeye çalışıldığı belirlenmiştir. Bu yönde dernek merkezinde her hafta AH ve bakım sorunları ile ilgili danışmanlık,
hasta ve hasta yakınlarına yönelik psiko-sosyal terapi desteği
hizmetleri verilmiştir. Alzheimer hastalarının rehabilitasyonuna yönelik olarak da elişi (uğraş terapisi), egzersiz, oyun
saati (satranç, tavla, yapboz), film-slayt gösterimi, yürüyüş
ve sohbet, kitap ve şiir dinletileri düzenlenmiştir. ‘Torunu
Olur Musun?’ projesi kapsamında iki kuşağın buluşturulması
ve gençlik yıllarında sağlıklı bir yaşlılığın planlanması çalışmalarına devam edilmiştir. Bu yönde gençlik eğitim paneli,
halk eğitim paneli ve Türk Sanat Müziği Konseri etkinlikleri
düzenlenmiştir. Evinden çıkamayan Alzheimer hastaları ve
onlara bakım verenler için ev ziyaretleri yapılmıştır. Hasta
yakınlarına yönelik psiko-drama eğitimleri için çabaların sürdüğü görülmüştür. Ayrıca ‘Alzheimer Hastalığında Toplum
Sağlığı Merkezleri İle El Ele’ projesi kapsamında İzmir İl Sağlık
Müdürlüğü ve Alzheimer Derneği İzmir Şubesi arasında ortak faaliyetlerin geliştirilmeye çalışıldığı belirlenmiştir. Proje
kapsamında birinci basamak hekimlerine Alzheimer Derneğini tanıtan ve uzmanlarla buluşturan bir toplantı organize
edilmiştir. Birinci basamakta çalışan aile sağlığı elemanlarına
yönelik eğitim programı da ayrıca planlanmıştır.
Sonuç: Alzheimer Derneği İzmir Şubesi AH’nın toplumda tanınması, hasta yakınlarına yönelik desteğin ve bilgilendirme
çalışmalarının sürdürülmesi, birinci basamak sağlık hizmeti
sunumunda çalışanların farkındalığının arttırılmasına önemli
katkılar sunmaktadır. Alzheimer Derneği 2010 yılı aktivitelerinin gerçekleştirilmesinde birçok kamu kuruluşuyla işbirliğine gidildiği, birçok gönüllü sosyal hizmet grubunun da desteğinin alındığı belirlenmiştir.
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P-05
Alzheimer Hastalığında Kognitif Bozulmaya
Vasküler Risk Faktörlerlerinin Etkisi
Nilgün Çınar¹, Meral Bozdemir², Pelin Kartal³, Şevki Şahin¹,
Sibel Karşıdağ¹
¹ Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji A.D.
² Maltepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji A.D.
³ Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D.
Amaç: Güncel literatürde vasküler risk faktörleri ve Alzheimer hastalığı (AH) arasında güçlü bir bağlantı olduğu belirtilmektedir. Vasküler risk faktörlerinin uygun tedavisi ile kognitif bozulma önlenebilir veya durdurulabilir. Çalışmamızda AH
olgularındaki vasküler risk faktörlerinin kognitif bozulmaya
olan etkisini, nörokognitif testler ile birlikte karşılaştırmayı
amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Klinik Demans Derecelendirme Ölçeği
(CDR)’ ne göre hafif-orta şiddette AH tanısı olan, vasküler risk
faktörlerinden kayıtlarda net olarak saptanabilen (hipertansiyon, diabetes mellitus (DM), kalp hastalığı, hiperlipidemi)
50 hasta çalışmaya alındı. Ayrıntılı kognitif test bataryası
(Wechsler bellek ölçeği I, II, IV (Sözel anlık ve gecikmeli hatırlama), V (İleri ve geri sayı menzili), VI (Görsel anlık ve gecikmeli hatırlama), ikili benzerlikler, saat çizme testi, atasözü
yorumlama, sözel akıcılık testi (hayvan sayma ve K-A-S testi)
ve Boston adlandırma testleri uygulandı. Mann-Whitney U ve
Willcoxon istatiksel analizleri yapıldı.
Bulgular: Hastalarımızda kadın erkek oranı 23/18, yaş ortalaması 74,6±5 yıldı. Vasküler risk faktörlerinden DM %32,
hipertansiyon % 68, hiperlipidemi % 44 ve kalp hastalıkları
(kalp yetmezliği, iskemik kalp hastalığı, aritmiler) %20 oranında saptandı. Kalp hastalıkları, hastalarımızda bozulmuş
olan kognitif testlerde ilave bir bozulma yapmamasına rağmen, DM’un gecikmeli görsel bellek ve ikili benzerlikler; hipertansiyon ve hiperlipideminin atasözü yorumlama testlerinde istatistiksel düzeyde daha da bozulmaya neden olduğu
saptanmıştır.
Sonuç: Alzheimer hastalarında eklenen vasküler risk faktörlerinin hastalığa zemin hazırlayabileceği gibi seyrini de etkileyebileceği ileri sürülmektedir. Çalışmamız, vasküler risk
faktörlerinin Alzheimer hastalığındaki nörodejeneratif süreci
olumsuz yönde etkilediğini, özellikle soyutlama becerisindeki kaybın dikkat çekici olduğunu göstermiştir.
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P-06
İç Hastalıkları Kliniğine Yatan Geriatrik
Hastalarda Beslenme Durumunun Must Testi İle
Belirlenmesi
Merve Örnek1, Sumru Savaş2, Fulden Saraç2, Aynur Özdener1,
Sefa Saraç3 Murat Yeşil3, Fehmi Akçiçek2
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri BD/İZMİR
3
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi/İZMİR
1
2

Giriş: Hastanelerdeki malnütrisyon prevelansı, ölçüm için
kullanılan yönteme göre %30 ile %90 arasında değişmektedir. Özellikle yaşlı bireylerde malnütrisyonun morbidite ve
mortalite ile ilişkili olduğu saptanmıştır. MUST (Malnutrition
Universal Screening Test)’de beslenme durum değerlendirmesi için kullanılan asıl değişken BKİ (Beden Kitle İndeksi)’dir,
sağlıklı veya hasta yetişkinlerde beslenme durumunun saptanmasında kullanılabilir.
Amaç: İç Hastalıkları Kliniğindeki 65 yaş ve üstü hastalarda yatış anında ve 1 haftalık takiplerde MUST testi ile malnütrisyonlu ve düşük-orta-yüksek riskli hastaların saptanması ve beslenme durumunun; albümin ve hs-CRP (Yüksek duyarlı C-reaktif
protein) seviyeleri ile ilişkilendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem ve gereçler: İç Hastalıkları Kliniğine yatan tüm hastaların içinden 65 yaş ve üstü hastalar seçilerek, 1 Ocak 2011
ile 15 Nisan 2011 arasında en az 1 hafta süre ile yatan hastalar
çalışmaya alındı. Hastalara hastaneye ilk yatış anında MUST
testi ile beslenme değerlendirmesi yapıldı. Bir hafta sonra
test tekrarlandı. Hastaların ilk yatış anı ve 1 hafta sonraki albümin, hs-CRP, kilo, BKİ değerleri kaydedildi. Elde edilen tüm
veriler SPSS programı ile değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya alınan 50 hastanın %48’i erkek, %52’si kadındı. Hastaların yaş, kilo, boy, BKİ, albümin, CRP ortalamaları
sırasıyla; 72.7±5.2 yıl, 71.9±15.0 kg, 162.6±8.7 cm, 27.1±5.3 kg/
m2, 3.6±0.5 gr/dl, 6.5±7.03 mg/dl olarak bulundu. Hastaların
hastaneye yatış tanılarının; % 16’sı hematolojik, % 20’si nefrolojik, %14’ü diyabetik, % 12’si romatolojik, % 38’i diğer (alerji,
astım, hipertansiyon, KOAH) hastalıklardır. MUST skoruna göre
hastaların % 18’i malnütrisyon açısından yüksek riskli, % 36’sı
orta riskli, % 46’sı düşük riskli bulundu. Yatış anında MUST skoru ile CRP, kilo, BKİ, albümin değerleri arasında anlamlı bir ilişki
saptanmadı. Hastaların bir hafta sonraki kilo, BKİ, albümin, CRP
ortalamaları sırasıyla; 70.86±5.2 kg, 26.5±5.4 kg/m2, 3.4±0 gr/
dl, 6.0±7.02 mg/dl idi. Bir haftalık sürede hastaların ölçülen bu
parametrelerinde anlamlı bir değişiklik saptanmamıştır.
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Sonuç: Hastanede yatan geriatrik hastalarda malnütrisyonlu
ve beslenme riskli hastaların haftalık takibinde MUST skorlamasında anlamlı değişiklik saptanmamıştır. MUST skorlamasında yer alan parametrelerin geniş aralıklarda kullanılması ve
takip süresi buna neden olmuş olabilir. Erken dönemde MUST
skoru ile CRP ve albümin değerleri arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır, ancak uzun dönem takipte bu değerler arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

P-07
Burdur’da 65 Yaş ve Üzeri Nüfusta KOAH
İle Mücadele Kapsamında Yapılan Grip ve
Pnömokok Aşılamalarının Değerlendirilmesi
Tapsız, A.1, Kılınç, A. S.1, Sevli, M.2, Arıkan, İ.3, Badıllıoğlu, O.4,
Sütlü, S.1, Akbaş, N.5, Canıgür, S.5
Amaç: Çalışmada; 2010 yılında Burdur’da 65 yaş ve üzeri nüfusta uygulanan grip ve pnömokok aşılamalarının değerlendirilmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Çalışma tanımlayıcı tipte bir çalışma olup,
evrenini Burdur’daki Aile Hekimlerine kayıtlı 65 yaş ve üzeri
34.298 kişi oluşturmaktadır. Evrenin tümüne ulaşılması hedeflenmiştir. KOAH(Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı) ile
mücadele kapsamında alınan KOAH Önleme ve Kontrol Programı Kurul kararı gereği astım ve KOAH tanısı almış olanlar
ile solunum sistemi ile ilgili herhangi bir hastalığı olmasa da
65 yaş ve üzeri nüfusa grip ve pnömokok aşılarının yapılması
planlandı. Bahsi geçen tanısı ve raporu olanlar ile 65 yaş ve
üzeri nüfusa yapılan aşılar reçete edildiklerinde SGK(Sosyal
Güvenlik Kurumu) tarafından ödeme kapsamında değerlendirilmektedir. Aile Hekimlerinden kendilerine kayıtlı hedef
nüfusu belirlemeleri ve Aile Sağlığı Merkezine davet edip
aşıları reçete ederek uygulamalarını ve AHBS(Aile Hekimliği
Bilgi Sistemi)’ne kayıt etmeleri istendi. Grip ve pnömokok aşı
uygulaması Eylül 2010 ile Şubat 2011 tarihleri arasında uygulandı. Hastanelerde yazılan aşı reçeteleri de eczanelerden
temin edilen listeler ile veri tabanına işlendi. Veriler, SPSS paket programında değerlendirildi; tanımlayıcı ölçütlerden frekans, yüzde; merkezi yığılım ölçütlerinden ortalama; merkezi
yaygınlık ölçütlerinden standart sapma kullanıldı.
Bulgular: Burdur’da 2010 yılı Ağustos ayı itibariyle aile hekimlerine kayıtlı 257.016 kişi vardı. 65 yaş ve üzeri nüfus ise;
19.222’si Kadın, 15.076’sı Erkek olmak üzere 34.298(%13.34)
idi. Yaş ortalaması 74.1 (±5.9) olan yaşlıların yarıdan fazlasını kadınlar (%56.0) oluşturmaktadır. Toplam yaşlı nüfusun
%8.57’sine (2.938 kişi) grip aşısı(1.524’ü Kadın, 1.414’ü Erkek),

%3.87’ine (1.328 kişi) pnömokok aşısı(707’si Kadın, 621’i Erkek)
uygulandı. Astım veya KOAH hastası olup ta 65 yaş ve üzeri
3.811 kişiden 683’üne grip, 321’ine pnömokok aşısı yapıldı. Astım veya KOAH hastası olup ta 65 yaş altı nüfus 5.359 kişi idi ve
bunların 447’sine grip, 190’ına pnömokok aşısı yapıldı. İlçeler
arasında 65 yaş ve üzeri nüfus oranı en fazla olan Yeşilova’da
(%22.24) hedef nüfusun %9.63’üne (380 kişi) grip, %8.24’üne
(325 kişi) pnömokok aşısı yapıldı. Grip aşılamasının en başarılı olduğu ilçe Çavdır (%16.29), pnömokok aşılamasının en
başarılı olduğu ilçe ise Yeşilova (%8.24) oldu. Aile Hekimleri
arasında hedef nüfusa aşılama açısından en başarılı olan hekim hedef kitlesinin (65 Yaş ve üzeri nüfus 802 kişi (%20.64)),
%18.70’ine grip, %23.19’una pnömokok aşısı uygulamıştır.
Sonuç: Hedef nüfusun aşılama oranları düşük kalmıştır. Aşılamanın yapıldığı tarihte serbest eczanelerden aşı temininde
güçlükler yaşanmıştır. Yine domuz gribi ve aşılaması ile ilgili
toplumdaki kaygıların aşılamanın başarısına olumsuz etkisi
olduğu düşünülmektedir. Ayrıca aile hekimlerinin sorumlu oldukları nüfusun fazla olması, söz konusu aşılamaların performans kriterleri arasında olmaması ve Burdur’un daha yaşlı bir
nüfusa sahip olmasının aşılama oranlarının düşük kalmasına
neden olduğu düşünülmektedir. Yapılan uygulama, hem aile
hekimliği pratiğine girmesi, hem de yaşlı sağlığı kapsamındaki katkısı açısından ildeki ilk uygulamadır. Yaşlı aşılamalarının
başarılı olabilmesi için aşılamaların aile hekimliği performans
kriterlerine ilave edilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: yaşlı sağlığı, aşı, burdur, aile hekimi

P-08
Geriatrik Hastaların Acil Poliklinik Başvuruları
Şenay Topaç, Hasret Topaç
Konya Asker Hastanesi
AMAÇ: Bu çalışmada acil polikliniğine başvuran 65 yaş ve
üzeri olgularda en sık başvuru nedeni olan hastalıkların yaş
grubu ve cinsiyet dağılımları yanında mevsimsel değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEM: Ocak 2008-Aralık 2010 tarihleri arasındaki iki yıllık dönemde Konya Asker Hastanesi Acil Polikliniğine
başvuran 65 yaş ve üzeri tüm hastaların kayıtları retrospektif
olarak incelenmesi şeklinde yapılmıştır. Hastaların başvuru tarihleri, yaşları, cinsiyetleri, aldıkları tanılar ve sonuçlar ile ilgili
bilgiler değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS 11.0 programı kullanılarak ki-kare hesaplanmış, sonuçlar %95 güven aralığında, anlamlılık p<0.05 dü-
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zeyinde değerlendirilmiştir. Tanımlayıcı veriler için ortalama,
standart sapma gösterimi kullanılmış, verilerin tüm dağılımını
göstermek amaçlı ise yüzdelik hesaplaması yapılmıştır.
BULGULAR: Çalışma süresince acil polikliniğine başvuran yaş
ortalaması 73.8±4.3 (65-103) olan 328’ i (%52.6) kadın, 216’sı
(%48.4) erkek toplam 544 olgu değerlendirilmiştir (Tablo-1).
Tablo 1: Hastaların Dağılımı
Cinsiyet
n
Kadın
328
Erkek
216
Toplam
544

%
52.6
48.4
100

Yaş Ortalaması
73.6±6.4
72.8±5.7

daha fazla önem vermenin ve bu hastalarda tanı ve tedavi girişimlerini süratli yapmanın elzem olduğu düşünüldü. Geriatrik
popülasyonun acil sorunlarına daha hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti verebilmek için acil servis çalışanlarının yaşlı bireye ait sık
rastlanan hastalıklar ve bu yaşa bağlı fizyolojik değişikliklere ilişkin tekrarlanan eğitim programlarına alınması faydalı olacaktır.

P-09
Yaşlılarda Çoklu İlaç Kullanımının Günlük Yaşam
Aktiviteleri, Depresyon ve Bilişsel Fonksiyonlar
ile İlişkisi
Güzel Dişcigil1, Nil Tekin2, Sacide Karakaş3, Dinçer Bilgin4
Doç Dr. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Uzm Dr. SGK Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi, Narlıdere, İzmir
3
Doç Dr. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
4
Doç Dr. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı
1

Araştırma grubunda görülen hastalıklar, hastalıkların uluslararası sınıflandırmasını içeren 150 başlıklı A listesi kullanılarak 9 grupta adlandırılmıştır. Hipertansiyon başta olmak üzere, kalp ve pulmoner hastalıklar tüm başvuruların %52.5’ini
oluşturmaktadır (Tablo-2). Hipertansiyon, idrar yolu enfeksiyonu, düşmeler kadın hastalarda; kalbin diğer hastalıkları,
pulmoner hastalıklar ve onkolojik aciller erkeklerde anlamlı
olarak daha yüksek oranda görülmüştür (Tablo-2).
Tablo 2: Araştırma Grubunda Görülen Hastalıkların Cinsiyete
Göre Dağılımı
Kadın
Erkek
Toplam
Hastalık
p
n
n
n
%
Hipertansiyon
69
38
107 19.8 0.000
Pumoner Hst.
33
58
91 16.7 0.001
Kardiyak Hst.
34
53
87 16.0 0.001
ÜSYE
31
37
68 12.5 0.062
İdrar Yolu Enf.
42
18
60 11.0 0.000
Düşme
34
20
54 10.0 0.002
Onkolojik Aciller
11
21
32 5.8 0.001
GİS kanaması
16
12
28 5.2 0.071
Diğer
13
14
27 5.0 0.070
Araştırma grubunda görülen hastalıkların yaş gruplarına göre
dağılımında anlamlı fark gözlenmemiştir. Çalışmamızda hastaların aylara göre dağılımı incelendiğinde en sık başvurunun
Ocak ayında ve kış mevsiminde olduğu, Pulmoner Hastalıklar ve Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarının mevsimsel farklılık
gösterdiği saptandı. Geriatrik yaş grubunun kış aylarında artan
başvuruları çevresel faktörlere duyarlı olmaları ile açıklanabilir.
SONUÇ: Yaşlı hastaların acil servislerde karşılanması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması farklılık gerektirmektedir. Sonuçlar
değerlendirildiğinde hipertansiyon başta olmak üzere, pulmoner ve kardiyak hastalıklar en sık tanılardır. Bu nedenle acil polikliniklerde yaşlı hastalar için kardiyak ve pulmoner problemlere
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Amaç: Yaşlılık döneminde sık görülen bir sorun olan çoklu
ilaç kullanımı yaşlı sağlığının önemli araştırma konularından
biridir. Bu çalışmamızda çoklu ilaç kullanımının; yaşlının günlük yaşam aktiviteleri, ruhsal durumu ve bilişsel fonksiyonu
üzerine etkilerini araştırmayı amaçladık.
Yöntem: Çalışmaya İzmir Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi’nde
yaşayan 100 gönüllü yaşlı katılmıştır. Yaşlılardan onam alındıktan sonra bilişsel fonksiyonlarını değerlendirmek üzere
Folstein kısa mental durum değerlendirme ölçeği (MMSE),
depresyon riskini değerlendirmek üzere Yesavage Geriatrik
depresyon ölçeği uygulanmıştır. Günlük yaşam aktiviteleri
bilgileri ise bakımevi tıbbi raporlarından edinilmiştir.
Bulgular: Yaşlıların yaş ortalaması 77.3±6.1, yaş aralığı 65-93
yaş idi. Kullanılan ilaç sayısı ortalaması 5.7±3 iken 63 yaşlı 5
ve üzerinde ilaç kullanıyordu. Hiç ilaç kullanmayan 1 yaşlı ve
19 ilaç kullanan 1 yaşlı vardı. Kullanılan ilaç sayısı ile MMSE
değerlendirmesinde oryantasyon (r= - 0.228, p= 0.02)ve yakın bellek (r= - 0.209, p= 0.03) puanlarında negatif korelasyon mevcuttu. Kullanılan ilaç sayısının artışıyla birlikte depresyon tarama puanlarının da arttığı görüldü (r= 0.225, p=
0.04). Bunlara ek olarak günlük yaşam aktiviteleri incelendiğinde kullanılan ilaç sayısının artışıyla birlikte günlük yaşamda bağımlılığın da arttığı saptandı (r=0.294, p=0.003).
Sonuç: Çalışmamızın sonuçları çoklu ilaç kullanımının günlük yaşam aktiviteleri ve bilişsel fonksiyonlardan özellikle oryantasyon ve yakın bellek ile olumsuz ilişkilerini ortaya koymaktadır. Bunlara ek olarak çoklu ilaç kullanımı depresyon
riski ile de ilişkili bulunmuştur.
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P-10
Alzheimer Demanslı Bir Yaşlıda Rivastigmine
Bağlı Gelişen Hiponatremi
Mehmet İlkin Naharcı1, Ergün Bozoğlu1, Nuri Karadurmuş2,
Murat Karaman2, Ömer Kurt2, Hüseyin Doruk1.
1
2

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Geriatri Bilim Dalı
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Olgu: 86 yaşında kadın hastaya Alzheimer Demansı (AD) için
rivastigmin bant başlandı. Tedavi başlangıcındaki serum sodyum düzeyi 148.8 mEq/L idi. Olgu rivastigmin bant dışında ilaç
kullanmıyordu. 2 ay sonra konfüzyon, letarji ve serum sodyum
düzeyinin 117 mEq/L olması nedeniyle olgu hastaneye yatırıldı. Hiponatremi tedavisi sonrasında serum sodyum düzeyi 135
mEq/L düzeyine çıktı ve beraberinde bulguları da düzeldi. Hiponatremi nedeni olarak üriner sistem infeksiyonu ve bulantı
düşünüldü. Olguda taburcu sonrası 10 cm2/gün dozundaki rivastigmin bant tedavisine devam edildi. Dört hafta sonra hasta
yeniden konfüzyon, letarji ve iştahsızlık yakınmaları nedeniyle
hastaneye yatırıldı. Serum sodyum seviyesi 121 mEq/L idi ve
diğer laboratuar bulguları şöyleydi; glukoz 80mg/dL, kreatinin
0.88 mg/dL, BUN 10.5 mg/dL, potasyum 3.5 mEq/L, sedimentasyon 10 mm/saat, serum osmolaritesi 250.8 mOsm/kg, idrar
osmolaritesi 405.6 mOsm/kg, idrar sodyum 27 mmol/gün. Tam
kan sayımı, karaciğer enzim düzeyleri, tiroid fonksiyon testleri
normal değerlerdeydi. Yakınlarından olgunun rivastigmin bant
dışında başka bir ilaç kullanmadığı öğrenildi. Oryantasyonu bozuk ve uykuya meyilli olan olgunun fizik muayenesinde özellik
arz eden başka bulgu saptanmadı. Bilgisayarlı beyin tomografisinde patoloji izlenmedi. Yapılan bu geniş çaplı araştırma sonrasında olguda hiponatreminin rivastigmin kullanımına bağlı
olarak geliştiği düşünüldü ve rivastigmin bant tedavisi kesildi.
Hiponatremi tedavisine başlandı. Olgunun serum sodyum düzeyi taburcu edildiği gün 136 mEq/L düzeyine çıktı ve yakınmaları kayboldu. Olguya taburcusu sonrası AD için 5-10 mg/gün
doz titrasyonu ile donepezil tablet başlandı. Rivastigmin bant
kesildikten bir ay sonraki donepezil kullanırken serum sodyum
düzeyi 142 mEq/L idi. Sonraki 6 ay takibinde olguda hiponatremi görülmedi.
Tartışma: Rivastigmin hem asetilkolinesteraz hem de butirilkolinesterazın santral etkili bir pseudo-geridönüşümsüz inhibitörüdür. Hafif-orta dereceli AD semptomlarının kontrolünde
yaygın olarak kullanılır ve iyi bir güvenlik profiline sahiptir.
Rivastigmin ve hiponatremi arasındaki nedensel ilişki Naranjo kriterleri ile değerlendirildi. Bu yan etki “olası” olarak
derecelendirildi. Olgunun çoğu bulgusu Uygunsuz ADH

Sekresyonu (SIADH) tanısını işaret etmekteydi; sıvı kaybının
olmamasına dair klinik bulgu, serum osmolaritesinde düşüklük, idrar osmolaritesinde artma, idrarda sodyum kaybı,
normal asit-baz dengesi, normal potasyum düzeyi ve hiponatreminin diğer nedenlerinin bulunmaması. Aynı zamanda
olgumuzda SIADH için yatkınlık oluşturacak ileri yaş, kadın
cinsiyet ve düşük vücut ağırlığı gibi risk faktörleri de vardı.
Bu olgu literatürde rivastigminin kaynaklı hiponatremi gelişen bir AD hastası olması bakımından ilktir. Demans ile ilgilenen hekimlerin rivastigmin kullanırken hiponatremi gelişimi
açısından birden çok risk faktörü olan zayıf ve yaşlı kadın hastalarda serum sodyumunu yakından takip etmeleri gerektiğini düşünmekteyiz.

P-11
İnmeli Hastalara Bakım Veren Hasta
Yakınlarının Bakım Yükü
Güler Duru Aşiret, Sevgisun Kapucu
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları
Hemşireliği AD
Amacı: Çalışma, inmeli hastalara bakım veren hasta yakınlarının bakım yükünün belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı şekilde yapılan araştırmanın
örneklemini Ankara’da bir üniversite hastanesine başvuran 65
yaş ve üstü inmeli hastalara bakım veren 70 hasta yakını oluşturmuştur. Çalışmanın verileri, araştırmacı tarafından ilgili literatüre yönelik hazırlanan veri toplama formu, Rivermead Mobilite
İndeksi (RMI) ve Bakım Verme Yükü Ölçeği (Burden Interview)
kullanılarak toplanmıştır. Çalışmanın verileri, tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra korelasyon, Mann-Whitney U testi ve Benferoni
düzeltmeli Kruskall-Wallis H testi kullanılarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Bakım verenlerin %27.1’i 50-59 yaş grubunda,
%85.7’si kadın, %36.8’i üniversite mezunu, %71.4’ü çalışmıyor,
%78.6’sı evli, %48.6’sı ev hanımı ve % 44.3’ü 1-2 çocuğa sahiptir.
Bakım verilen hastaların %30’u 65–69 yaş grubunda, %55.7’si
erkek, %88.6’sı evli, %71.4’ü 3 ve daha fazla sayıda çocuk sahibi ve %40’ı ilkokul mezunu olduğu saptanmıştır. Bakım verilen
Hastaların yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu ve ek hastalık olma durumuna göre bakım verme yükü puan ortancası incelendiğinde
aradaki fark istatistiksel olarak önemsiz bulunurken (p>0.05),
hastaların RMI’den aldıkları puan ile bakım verenlerin bakım
verme yükü puan ortancası arasındaki fark istatistiksel olarak
önemli bulunmuştur (p<0.05). bakım verilen hastaların %95.7’si
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ek bir hastalığa sahip bu hastaların %80.6’sında hipertansiyon,
%40.3’ünde hiperkolesterolemi ve %40.3’ünde koroner arter
hastalığı olduğu belirlenmiştir. Hastaların %97.1’inin en az bir
sorun yaşadığı ve sorunların denge kaybı (%79.4), yürüyememe (%66.2), idrar kaçırma (%57.4), beslenme (%51.5), iletişim
(%39.7), görme sorunları (%26.5), uykusuzluk (%20.6) ve gaita
kaçırma (%11.8) olduğu belirlenmiştir. Hastaların beslenme,
hareket, boşaltım, tedavi gibi işlerini yapan bakım verenlerin
puan ortancası arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). Bakım verenlerin %67.1’inin sağlık sorununun
olduğu; hipertansiyon %48.9, bel fıtığı %38.3, mide ülser %27.7,
baş ağrısı %17 ve hiperkolesterolemi %17’dir ve bakım verenlerin %47.8’i var olan sağlık sorunlarının bakım vermeyle ilişkisi
olduğunu ve %63.6’sı sağlık sorunlarının ortaya çıkmasını üzüntü ve stresle ilişkilendirmişlerdir. Bakım verme nedeniyle ailede
güçlük yaşayan ve günlük yaşamı etkilenen bakım verenlerin
bakım verme yükü puan ortancası arasındaki fark istatistiksel
olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). (Tablo 1).
Sonuç: Çalışmanın sonucunda araştırma kapsamına alınan
bakım verenlerin bakım verme yükü ölçeği puan ortancası
42.5 olarak saptanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar
doğrultusunda taburculuk eğitiminin etkinliğinin arttırılması, bakım verenlerin yaşadıkları sorunlarla baş etmelerine
yönelik eğitim ve danışmanlık programlarının düzenlemesi,
belirli aralıklarla bakım verenin izlenmesi ve gerekli kurumsal
desteğin sağlanması önerilerinde bulunulmuştur.
Tablo 1. Bakımda Güçlük Yaşama, Günlük Yaşamı Etkileme ve
Bakımla İlgili Bilgi Alma Durumu İle Bakım Verme Yükü Puan
Ortancası
OrtanSayı Min-Max
U
p
ca
Bakımda
Güçlük Yaşama Durumu
Z=112.5 0.0
Yaşayan
51
11-75
46
Yaşanmayan
19
7-55
21
Günlük Yaşamı Etkileme
Durumu
Z=76.5
0.0
Etkilenen
60
9-75
45
Etkilenmeyen
Hastalık ve
Tedaviye ilişkin Bilgi Alma
Durumu

10

7-62

19

Z=235

Alan

60

7-75

42.5

Almayan

10

26-66

39.5
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P12
Geriatrik Popülasyonda Üriner İnkontinans ve
Yaşam Kalitesi
Serap Özer1 ,Yasemin Yıldırım1, Emel Toker2 ,Betül Yavuz3, Çiçek
Fadıloğlu1
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu-İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim
Dalı-İzmir
2
Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İstanbul
3
Acıbadem Hastanesi-İstanbul
1

AMAÇ
Geriatrik popülasyonun sık görülen ve gerek bireysel, gerekse toplumsal açıdan birçok sorunu da beraberinde getiren önemli problemlerinden birisi olan üriner inkontinans
fiziksel, sosyal ve çevresel aktiviteler ile mental ve psikolojik
durumu etkileyerek, yaşam kalitesini azaltmaktadır. Bu araştırmadaki amaç; geriatrik popülasyonda üriner inkontinansın
sıklığını, şiddetini, tipini ortaya koymak ve üriner inkontinansın bireyin yaşam kalitesini ne derecede etkilediğini gösterebilmektir.
YÖNTEM
Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırma; Türkiye’nin iki farklı ilini
içerecek şekilde planlanmıştır. Araştırmanın uygulandığı bu
iki ildeki iki devlet hastanesinin polikliniklerine ve bir sağlık
ocağına Temmuz-Ağustos 2007 tarihlerinde başvuran tüm
üriner inkontinanslı bireyler (90) araştırma evrenini oluşturmuştur. Bu evren içinden araştırmaya dahil edilme kriterlerini (65 yaş ve üzerinde olma, iletişim kurma güçlüğü olmaması, bilincin açık olması, soruları yanıtlayabilme ve araştırmaya
gönüllü olarak katılmayı kabul etme) karşılayan 71 üriner
inkontinanslı birey araştırma örneklemi olarak kabul edilmiştir. Araştırmanın verileri; “Yaşlı Bilgi Formu”, “Uluslararası
İnkontinans Danışma Anketi Kısa Formu (UİDA-KF) Türkçe
Versiyonu” ve “SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği” kullanılarak yüz
yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Toplanan veriler uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR
Araştırma kapsamına alınan üriner inkontinanslı bireylerin en yüksek oranla %50.7’si 75-84 yaş grubunda yer almış
olup, %83.1’i kadın, %95.8’i çalışmamakta ve %45.1’i ilkokul
mezunudur. Bireylerin %69.0’ı kronik bir hastalığa sahiptir
ve ortalama 67.32±58.07 aydır idrar kaçırmaktadır. İdrar kaçırdığı için utanma oranı %53.5 olan bireylerin bu nedenle
kendini çevreden uzaklaştırma oranı %29.6, mutsuz hissetme oranı ise %36.6 oranında bulunmuştur. 71 üriner inkontinanslı birey idrar kaçırma yakınması nedeniyle %65.7
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oranında doktora başvurmadığını belirterek UİDA-KF’dan ortalama 11.08±4.86 puan almıştır. İdrar kaçırma sıklığı %32.4
oranında haftada iki veya üç kez, miktarı %52.1 oranında az,
zamanı da %50.7 oranında tuvalete yetişmeden önce olarak
belirlenmiştir. Bireylerin yaşam kalitesi puanları ise fonksiyonel sağlık, esenlik ve genel sağlık alt boyutları için sırasıyla
43.67±21.79, 46.80±13.90, 34.82±13.50 olarak saptanmıştır.
Yaş grubunun, kronik hastalık durumunun ve eğitim durumunun; yaşam kalitesinin bazı alt boyut puan ortalamalarını
etkilediği görülmüştür (p<0.05).
SONUÇ
Sonuç olarak, bu araştırmadan elde edilen bulgular örnekleme dahil edilen üriner inkontinanslı geriatrik popülasyonun
yaşam kalitesinin oldukça düşük olduğunu göstermektedir.
Ayrıca bu sorunu yaşayıp da doktora başvurmayan birey
oranı oldukça yüksek bulunurken, durumlarından utanan,
bu nedenle kendisini çevreden uzaklaştıran ve mutsuz hissedenlerin oranı da azımsanmayacak düzeylerde bulunmuştur.
Bu yüzden elde ettiğimiz sonuçlar sağlık bakımı sağlayıcılarının özellikle de geriatri hemşirelerinin üriner inkontinans
konusundaki farkındalıklarını arttırmaya yardımcı olacaktır.

P-13
Yoğun Bakımdaki Geritatrik Hastalarda
Prognozu Belirleyen Parametreler
Fatih Demircan1, Yaşar Altun2 Zafer Mengeloğlu3
Siirt Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Siirt
Siirt Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği, Siirt
3
Siirt Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Siirt
1
2

AMAÇ: Yoğun bakım üniteleri mortalite hızının yüksek olduğu birimlerdir. Özellikle geriatrik hastalarda yaş arttıkça altta
yatan hastalığında ciddiyetine göre mortalite artmaktadır.
Mortaliteyi etkileyen faktörlerin bilinmesi YBÜ’de çalışan hekimler için hastanın ciddiyetini kavramada oldukça önemli
bir durumdur.
Ortalama trombosit hacmi (MPV), trombosit fonksiyonlarının bir belirleyicisidir. MPV otomatik hücre sayaçları ile rutin
olarak ölçülen, elde edilmesi, yorumlanması kolay olan basit
ve ucuz bir testtir. MPV bazı hastalıklarda pratik ve prognostik öneme sahip bir belirteçtir. MPV artışı diyabetes mellitus,
miyokard infarktüsü, hipertiroidi, kronik obstruktif akciğer
hastalıkları , sigara içimi ve renal arter stenozu gibi durumlarda gösterilmiş olup, mortalite ve prognozu ile ilişkisi araştırılmıştır. Mevcut literatür tarandığında MPV ile mortalite
arasındaki ilişki ile ilgili olarak çelişkili veriler vardır.

LDH ve ürik asit yüksekliği ile mortalite arasındaki ilişki bir
çok çalışmada gösterilmiştir.Magnezyum için ise düşüklüğünün mortaliteyi arttırdığı hatta replasmanı gerektiği bilinmektedir.
Amacımız yoğun bakıma kabul edilen yaşlı hastaların prognozu açısından bize yardımcı olabilecek kolay , ucuz bir tetkik olup olmayacağını araştırarak gerekli müdahalenin yapılabilmesidir.Çalışmamızda yoğun bakım ünitesindeki (YBÜ)
geriatrik hastalarda ortalama trombosit hacmi (MPV) , ürik
asit , laktat dehidrogenaz (LDH) ve magnezyum ile mortalite
arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEMLER: Çalışmamızda Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nde ikinci basamak sağlık hizmeti vermekte olan Siirt Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesinde 2008 ile
2010 yılları arasında tedavi ve izlemi yapılan 84 yaşlı hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. YBÜ’de en az 24 saat
kalan hastalar çalışmaya alındı. 65 yaşından küçük hastalar,
koroner yoğun bakım hastaları ve kardiyovasküler cerrahi
girişim geçiren hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların başlangıç anındaki MPV verileri,biyokimyasal parametreleri kaydedildi. Mortalite oranları hesaplandı. İstatistik değerlendirmede SPSS 16.0 (for Windows) versiyonu uygulandı.Student
t, ki kare ve Mann Whitney U testleri kullanıldı.
Bulgular: YBÜ’de ölen hastaların sayısı 37 ve mortalite oranı
ise % 44 olarak saptandı.Ölen hastalarda erkek kadın cinsiyeti arasında fark yoktu.Ölen hastaların ortalama yaşı 78 , yaşayan hastaların ise 72 olarak bulundu.Yaş ile mortalite arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu(p:0.001).
Ortalama MPV değeri yaşayan hastalarda 9.6 iken ölen hastalarda 11.26 idi, aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı (p: >0,05). Magnezyum değeri yüksek olan hastalar
(Aralığı 1.7-2.4) ile mortalite arasında istatistiksel olarak belirgin ilişki bulundu(p:0.03).Serum LDH yüksekliği ile mortalite
arasındaki ilişki de anlamlı idi (p:0.002).
EXITUS :E
YAŞAYAN:Y
MPV
Ürikasit
Mg
LDH
Yaş

ORTALAMA
DEĞER

E

9,681

Y

11,264

E
Y
E
Y
E
Y
E
Y

6,878
4,553
2,249
1,919
321,51
210,30
78,97
72,51
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SONUÇ: Hastalarımızın mortalite tanıları şunlardı: KOAH
alevlenmesi (% 32.8), Hemorajik SVH (% 24), İskemik SVH
(% 22,0), sepsis (% 12,2) ve diğer (% 9) Bu hasta gruplarında MPV değerleri ile mortalite arasında ilişki bulunmazken;
hipermagnezemi,hiperürisemi ,LDH düzeyindeki yükseklik
ve ileri yaş ile mortalite arasındaki anlamlı ilişki bulunmuştur.
Çalışmamızda yoğun bakımdaki geriatrik hastaların mortalitelerini değerlendirirken ürik asit , magnezyum ve LDH
düzeylerinin değerlendirilmesinin ve hastanın takibinde bu
parametrelerin monitorizasyonunun ne kadar önemli olduğu , ayrıca hastanın yaşının mortaliteyle direkt ilişkili olduğu
vurgulanmıştır.Daha önceki çalışmalarda serum magnezyum düzeyindeki düşüklüğün mortaliteyi arttırdığı; hatta
replasmanının yapılması gerektiği belirtilmiştir.Ancak bizim
çalışmamızda yüksek magnezyum seviyelerinin mortaliteyi arttırdığı görülmüştür.Böylece yoğun bakım hastalarında
magnezyum replasmanının geçerliliğinin tartışılması gerektiği vurgulanmıştır.
MPV ile mortalite arasındaki ilişki gösterilemediğinden bu
konuda daha geniş seriler ile yeni çalışmaların yapılmasına
ihtiyaç olduğuna dikkat çekilmiştir.

P-14
Ülkemizde Geriatri Alanında Bilinen İlk Sivil
Toplum Örgütü “GESEV”
Sevnaz Şahin1, Fehmi Akçiçek1
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı,
Bornova/ İzmir
1

Teknolojik ilerlemeler, tanı ve tedavide alınan mesafe, bulaşıcı hastalıklarla mücadeledeki başarılar nedeniyle ortalama yaşam süresi artmıştır. Endüstrileşmenin sebep olduğu
çekirdek ailelerde, çocuk sayısının azalması toplumda genç
nüfusun oranını azaltırken, yaşlı nüfusta belirgin yükselmeye
sebep olmuştur.
Artan yaşlı nüfusla birlikte geriatri bilim dalı ve geriatri alanında çalışan sivil toplum örgütleri de önem kazanmıştır. Ülkemizde geriatri alanında ilk çalışmalar Cerrahpaşa
Üniversitesi’nde Prof. Dr. Şefik Kayahan tarafından başlatılmış, 1967 yılında “Geriatri Seksiyonu” kurulmuş, 1981 yılında
seksiyon yerini “Geriatri Bilim Dalı”na bırakmıştır (1).
Geriatri alanında bilinen ilk sivil toplum örgütü, 1992 yılında
“SEV-Sosyal Dayanışma ve Mutlu Emeklilik (Geriatri) Vakfı’nın
öncülüğü ile “Geriatri Derneği” adıyla kurulmuştur (4). Derne-
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ğin kısa adı “GESEV” olarak belirlenmiştir. GESEV’in onursal
başkanlığını Prof. Dr. Doğan Karan, başkan yardımcılıklarını Av.
Bülent Yıldırım ve Dr. Hilmi Kumcuoğlu, denetim kurulu başkanlığını Prof. Dr. Turan Örnek üstelenmişler, onursal başkan
olarak da Nejat Eczacıbaşı belirlenmiştir. GESEV’in kuruluşunda geriatride önemi sık sık vurgulanan farklı meslek grubundan bireylerden oluşan geriatri ekibinin bir örneği görülmektedir. GESEV’in 25 kişiden oluşan kurucu üyeleri arasında bir
çok farklı branştan (gastroenteroloji, patoloji, psikiyatri, iç
hastalıkları, biyokimya, farmakoloji, radyoloji, fizik tedavi, gögüs hastalıkları, plastik ve çene cerrahisi) uzman doktor ve
akademisyenlerle, hemşire, öğretmen, işletmeci, maliyeci ve
avukat bulunmaktaydı (İlk yönetim kurulu için bakınız Tablo
1). Derneğin tüzüğünde hedef kitle olarak ‘üçüncü yaş grubu’
şeklinde tanımlanan 50 yaş sonrası bireyler belirlenmiştir (2).
Tablo 1: GESEV Yönetim Kurulu (15.04.1993)
Denetleme Kurulu
Onursal başkan:
Nejat Eczacıbaşı
(Doktor/Kimyager)

Başkan:
Prof. Dr. Turan Örnek
Başkan Yardımcısı:
Halim Erker
Üye:
Deniz Egeli
(emekli öğretmen)
Denetleme Kurulu
Başkan:
Yedekleri
Prof. Dr. Doğan Karan
Başkan Yardımcısı (idari): Dr. Kunter Perim
Dr. Burhan Ceyhan
Av. Bülent Yıldırım
Başkan Yardımcısı (bilimsel): Remzi Kafadan
(işletmeci)
Dr. Hilmi Kumcuoğlu
Yönetim Kurulu Yedekleri:
Sekreter:
Av Demir Savaşcın
Prof. Dr. Işık Tuğlular
Sayman: Dr. Fisün Karaaslan Dr. Ferruh Üstün
Koordinatör:
Dr. Orhan Aksoy
Dr. İlkin İçelli
Dr. Halil İyigün
Dr. Ahmet Dilsiz
Üye: Dr. Yılmaz Sipahi
Üye: Ahmet Çetinbudaklar Prof. Dr. Emel Tümbay
Dr. Kadriye Türel
Üye: Dr. M. Engin Tezcan
Doç. Dr. Ümit Bayol
Dernek kuruluş amacını; “geriatri ile ilgili bilgileri arttırmak,
yöntem, bilgi ve disiplinlerin ülkemizde yerleşmesine ve
gelişmesine yardımcı olmak, geriatri alanında uğraş veren
hekim ve ilgili diğer elemanların arasında ilişki kurmak, bilgi
ve tecrübe alışverişi sağlamak” olarak özetlemektedir. O dönemde henüz geriatri bilim dalı kavramları yeni yeni dillendirilmektedir ve GESEV’in amaçlarından biri de “ülkemizde geriatri dalının tıp camiasında ayrı bir üst uzmanlık dalı olarak
kabul edilmesi için gerekli çaba ve girişimlerde bulunmak”
olarak tüzükte yer almaktadır (2).
GESEV, bölgesindeki kültür merkezlerinden gelen talepler
doğrultusunda yaşlılıkla ilgili çok sayıda halkı bilgilendirme
toplantıları düzenlemiş, ayrıca 27-29 Nisan 1992 tarihinde
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bilimsel çalışmaların tartışıldığı Ege Geriatri Kongresi’ni (Balçova Termal Tesisleri, İzmir) ve 3-5 Kasım 1994 tarihinde Geriatri Kongresi’ni (Büyük Efes Oteli, İzmir) organize etmiştir.
Derneğin eğitim çalışmalarını sıklıkla o dönem Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık görevini de sürdüren Psikiyatri
Profesörü Dr. Turan Örnek üstlenmiştir. Prof. Dr. Turan Örnek
ve meslektaşları 1992 yılında yayınladıkları “Geriatrik Psikiyatri” kitabıyla konuyla ilgili profesyonellere ışık tutacak bir
eser kazandırmışlardır (3).
GESEV, geriatri alanındaki çalışmalara önderlik etmiştir.
1994 yılında Geropsikiatri Derneği, 2001 yılında Geriatri Vakfı (2003 yılında bakanlar kurulu onayı ile Türk Geriatri Vakfı
olmuştur) bünyesinde 2003 yılında Geriatri Gerontoloji Derneği, aynı yıl Türk Geriatri Derneği, 2005 tarihinde Akademik
Geriatri Derneği kurulmuştur (4-8). Merkezi İzmir olan GESEV,
2008 tarihinde tasfiye kararı almıştır. Aynı tarihlerde İzmir’de
yeni bir yapılanma filizlenmekte ve yeni bir geriatri derneği
kuruluş çalışmaları yürütülmektedir. 2008 yılı mart ayında
çalışmalar olgunlaşmış ve farklı meslek gruplarından oluşan kurucu üyelerin Prof. Dr. Fehmi Akçiçek önderliğinde bir
araya gelmesi ile Ege Geriatri Derneği kurulmuştur (9). Ege
Geriatri Derneği, GESEV kurucu üyelerinden Prof. Dr. Turan
Örnek’i onursal üyesi kabul ederek, GESEV’in geriatri alanında başlattığı ve önderlik ettiği çalışmalarını devam ettirmek
amacıyla bayrağı devir almıştır, halen aldığı sorumluluğun
farkında olarak çalışmalarına devam etmektedir (Resim-1).

Kaynaklar
1. Hatemi H. Geriatri’nin Türkiye’de ‘ilk’lerinden Prof. Dr.
Şefik Kayahan, Turkish J of Geriatrics 1998, 1:43.
2. GESEV Geriatri Derneği Tüzüğü, 1992, İzmir (Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Geriatri Bilim Dalı’ndan ulaşılabilir.)
3. Ö. Turan, Bayraktar E, Özmen E. Geriatrik Psikiyatri,
1992, Saray Kitapevi İzmir.
4. Türkiye Cumhuriyeti İç İşleri Bakanlığı, Dernekler Dairesi Başkanlığı.http://www.dernekler.gov.tr/ (erişim
tarihi Nisan 2010)
5. Türk
Geriatri
Vakfı.
http://www.turkgeriatrivakfi.org.tr/veri.php?git=icerik&pa=sayfa_
goster&pid=74&cid=59 (erişim tarihi Mart 2010)
6. Geriatri ve Gerontoloji Derneği. http://www.gerontoloji.org/ (erişim tarihi Mart 2010)
7. Türk Geriatri Derneği. http://www.geriatri.org.tr/dernek.php (erişim tarihi Mart 2010)
8. Akademik Geriatri Derneği. http://www.akademikgeriatri.org/dernek.html (erişim tarihi Nisan 2011)
9. Ege Geriatri Derneği. http://www.egegeriatri.org.tr/
(erişim tarihi Nisan 2011)
Not: Bildiri Ege Tıp Dergisi Geriatri Ek Sayısında yayınlanmak üzere kabul edilmiştir.

P-15
Mini Nutrisyonel Değerlendirme Kaç Dakikamızı
Alıyor?
Sevnaz Şahin1, Sevim Yazıcıoğlu 2, Begüm Koyun3, Mehmet
Akif Yalçın 1, Fehmi Akçiçek1
Ege Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları AD, Geriatri BD, Bornova/
İzmir
2
SHCEK, Bornova Nevvar Sahil İşgören Huzurevi, Bornova/İzmir
3
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi, Bornova/İzmir
1

Resim 1. GESEV ve EGERDER üyeleri. İzmir 3. İleri Yaş Sempozyumu, 23-24 Mart 2010, Balçova Termal Otel, İzmir. Sağdan sola: Dr. Gazi Tuncer, Prof. Dr. Sibel Göksel, Prof. Dr. Fehmi Akçiçek, Prof. Dr. Turan Örnek, Sosyal Hizm. Uzm. Sevim
Yazıcıoğlu, Prof. Dr. O. Gazi Yiğitbaşı, Uzm. Dr. Sevnaz Şahin.
Teşekkür: GESEV hakkındaki bilgiler Prof. Dr. Turan Örnek ile
Şubat-Mart 2010 tarihlerinde yapılan görüşmelerden ve kendisindeki yazılı belgelerden alınmıştır. Sayın hocamız, Prof.
Dr. Turan Örnek’e katkılarından dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Giriş ve Amaç: Geriatrik hasta populasyonunda malnutrisyon
sık görülmektedir. Malnutrisyon ciddi morbidite ve mortalite
nedeni olarak yaşlı hastada önem taşır. Malnutrisyon akla geldiği ve tarandığı taktirde gerekli müdahalenin yapılabileceği
bir klinik patolojidir. Bununla birlikte pratik uygulamada nutrisyonel taramaları sık uygulanmamakta gerekçe olarak da sıklıkla tarama için ayıracak zamanın olmadığı belirtilmektedir. Literatürde malnutrisyon taramasında önerilen çok sayıda ölçek
olmasına rağmen yaşlılar için oluşturulan ve geçerliliği güvenilirliği yapılmış Mini Nutriyonel Değerlendirme (MND) en sık
kullanılan ölçektir. MNA tarama ve değerlendirmeden oluşan
iki bölümden oluşmaktadır. Biz bu çalışmamızda MND’nin uygulanması için ayrılması gereken süreyi belirlemeyi amaçladık.

2 5 - 2 9 M a y ı s 2 0 1 1 , C o r n e l ia Diamond Hotel, Belek / Antalya
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Poster Bildiriler
Materyal ve Method: Çalışmamıza huzurevinde kalan toplam 47 hasta alınmıştır. Hastaların yaş ortalaması 72.87 ± 7.9
yıl , huzur evinde kalış süresi ortalamaları 31.94 ± 27.8 ay olarak bulunmuştur. MND bu konuda eğitim alan Tıp fakültesi 3.
sınıf öğrencisi tarafından uygulanmıştır. MND’de ilk tarama
kısmında alınan puana bakılmadan her yaşlı için her 2 bölüm
de doldurulmuştur. MND tarama sonrası %25. 5 yaşlıda malnutrisyon riski saptanmıştır. MNA tarama ve değerlendirme
formları birlikte değerlendirildiğinde % 23.4 yaşlıda malnutrisyon riski saptanmıştır (toplam puanı 23.5 puanın altında).
MND doldurulması için ayrılan süre ise 4.51 ± 1.10 dk olarak
belirlenmiştir.
Sonuç: Malnutrisyon, yaşlı hasta grubunda önemli morbidite ve mortalite nedenidir. Yaşlı hastayla temasta olan sağlık
çalışanın malnutrisyon taraması ile riskli grubu saptaması
önemlidir. MND her iki bölümü birden uygulanması halinde
dahi uzun zaman gerektirmeyen bir ölçektir. Bu nedenlerle
yaşlı her hastada en az bir kere malnutrisyon değerlendirmesi yapılmalıdır.

P-16
Seyrek Görülen Bir Nörolojik Tablo: PRES
Tolga Taymaz1, Bülent Kahyaoğlu2, Devrim Öztemel1
Aile Hekimliği Uzmanı- Amerikan Hastanesi Acil Servisi, Istanbul
Nöroloji Uzmanı Amerikan Hastanesi Istanbul

1
2

Giriş: Posterior reversible ensefalopati sendromu baş ağrısı, değişken mental durum, epilepsi, görme bozuklukları ve
tipik olarak beynin posterior dolaşım alanındaki geçici değişikliklerle karakterize genellikle geri dönüşümlü olan klinik
ve radyolojik bir antitedir
Vaka: 65 yaşında bayan hasta. 1 saat kadar önce ani gelişen
konuşma bozukluğu, kelime bulamama, sağ kolda uyuşma,
güçsüzlük nedeniyle başvurdu. 1 saat içinde spontan olarak şikayetleri azalmış, sağ el uç kısımlarda biraz uyuşukluk
kalmış. Anamnezinde bir özellik bulunmayan hasta, postmenopozal hormon replasman tedavisi almaktaydı. 1 hafta
önce bir diş çekiminde tansiyonda hafif yükselme saptanmış, ancak izlemde belirgin bir yükseklik görülmemiş. Şu an
tansiyonu 196/98 mmhg, nabız:80/ritmikdi. Muayenesinde
genel durum iyi, bilinci açık,anlaması tam, sensoryel afazik
bir konuşması vardı. Parezi saptanmadı. Derin tendon refleksleri bilateral (++), taban derisi refleksi 2 taraflı yanıtsız,
fundus normal, göz hareketleri tam, serebellar testler doğal
idi. Sağ tarafında hipoestezi tanımlıyordu. Muayene sırasında
başağrısı,bulantı ve kusması oldu. İlk planda iskemik bir se-
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rebrovasküler olay düşünülerek çekilen beyin MR’da patoloji
görülmedi, boyun damar anjioda sağ vertebral arter hipoplazik idi.Bunun dışında kardiyak muayenede bir özellik yok
ve diğer sistemler doğaldı. Coraspin ve clexane 0.6 verildi.
Ertesi gün yakınmalar devam edince MR tekrarlandı, solda
daha belirgin olmak üzere bilateral parietooksipital belirgin
difuzyon kısıtlamasının eşlik etmediği T2 hiperintens giral
sinyal değişikliği görüldü. Ayırıcı tanıda “posterior reversible
ensefalopati sendromu” düşünüldü. Antiagregan ve antitrombotik tedavi kesilerek tansiyon daha yakından izlenmeye
başlandı. EEG ve batın USG-Renal Dopplerde patoloji saptanmadı. Tablo giderek düzeldi, konuşma bozukluğu tümden
kayboldu. 4. Gündeki beyin MR’da bulguların tamamen kaybolduğu görüldü. Antihipertansif tedavi ile taburcu edildi.
Tartışma: Etyolojisinde hipertansif ensefalopati,eklampsi,im
münsüpresif ve sitotoksik ilaçlar,böbrek yetmezliği,kollojen
hastalıklar,purpura, porfiria ve organ naklinin olduğu posterior reversible ensefalopati sendromunun patofizyolojisinde
2 hipotez vardır.Birincisi,akut artmış kan basıncısonucu oluşan vazospazm,ikincisi ise otoregülasyonun kaybı ve buna
bağlı olarak serebral arteriollerde dilatasyon geliştiği kabul
edilmektedir.Tedavide kan basıncının düzeltilmesi temeldir.
Organ fonksiyonlarında bozulma ve serebral infarkt gelişim
riski nedeni ile kan basıncındaki hızlı düşürmelerden kaçınılmalıdır.Magnetik rezonans görüntülemede T2 ağırlıklı
görüntüler (AG) ve FLAIR görüntülerde hiperintens, T1AG’de
hipointens karekterde posterior serebral dolaşım alanına
uyan parieto-oksipital bölgede bilateral ve simetrik yerleşimli ödem alanları görülür
Seyrek görülen bu sendrom ile taburcu olan hastamızın hipertansiyonu kontrol altına alınmış ve uzun süreli izleminde
bir sorunla karşılaşılmamıştır.

P-17
Yeni Bir Geriatrik Sendrom Olarak Sarkopeni Ve
Hemşirenin Rolü
Serap Özer, Çiçek Fadıloğlu
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu-İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim
Dalı-İzmir
Yaşlanmayla birlikte birçok organ ve sistemlerde morfolojik
ve fonksiyonel değişimler meydana gelmektedir. Ancak bu
değişimler genetik esasa bağlı olmakla birlikte çevresel ve
sosyal etkiler dışında hastalıklara özgü değişimlerle, yaşlıda
bireysel olarak ortaya çıkmaktadır. Bu farklılıklar sağlıklı yaşlı ve kırılgan yaşlıyı yaratmaktadır. Kırılgan yaşlı, yaşa bağlı
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sistemlerin, fonksiyonların yavaş yavaş bozulması, organ
rezerv kapasitesinin azalması, vücut kas kütlesinin azalması
(sarkopeni) ve kemik mineral yapısının azalması (osteopeni),
inflamasyona eğilimin artması, immün sistemde bozulma,
nöro-endokriyen aksın fonksiyonlarındaki değişime bağlı
olarak ortaya çıkmaktadır. Kırılgan vücut yapısı üç temel değişime dayanmaktadır. Bunlar; sarkopeni, immün yetersizlik
ve nöro-endokriyen düzensizliktir.
En yeni geriatrik sendrom olarak adlandırılan sarkopeni; fiziksel yetersizlik, kötü yaşam kalitesi ve ölüm gibi olumsuz sonuç
riskleriyle birlikte progresif ve jeneralize iskelet kas kütlesi ve
gücünün kaybı ile karakterize bir sendromdur. Dünya çapında
yaşlı bireyler arasında yüksek prevelansa sahip sarkopeni için
son tahminler Birleşmiş Milletlerdeki yaşlı popülasyonun yaklaşık %45’inin sarkopenik olduğunu ve yaklaşık %20’sinin de
fonksiyonel anlamda yetersiz olduğunu göstermektedir. Hem
bir süreç hem de bir sonuç olan sarkopeni kronik beslenme
yetersizliğine bağlı olarak gelişen negatif nitrojen ve enerji dengesi, hastalıklar, kullanılan ilaçlar, kronik inflamasyona
bağlı katabolik süreçteki artma, kilo kaybı ve kas kütlesindeki
azalma nedenleriyle ortaya çıkabilmektedir. Bahsedilen nedenlerle ortaya çıkan sarkopeni insülin duyarlılığını azaltarak,
güç ve kuvveti, maksimum oksijen kapasitesini azaltmakta ve
en önemlisi istirahat metabolizmasını düşürmektedir. Güç ve
kuvetteki azalma, dengenin bozulması, yaşlıda korkulan düşmeleri ve hareketsizliği kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, yaşlıda görülen birçok hastalık, depresyon, demans, ilaçlar, stres, yürüme güçlüğü, sakatlık ve hareketsizliği arttırabilmektedir. Total
enerji harcamasındaki azalma, anoreksiya, nöro-endokriyen
düzensizlik yeniden beslenme yetersizliğine dönüşmekte ve
sarkopeni döngüsü yeniden oluşmaktadır.
Sarkopeni nedeniyle ortaya çıkan bireysel düzeydeki yetersizlik
yaşam kalitesinin azalmasına yol açtığı gibi, toplumsal düzeydeki yetersizlik de sağlık bakım harcamalarında artışa yol açmaktadır. Yaşlı bireylerde fiziksel yetersizlik bakım kurumlarına
yerleşme, evde bakım hizmetleri ve hastane kullanımını, sağlık
bakım harcamalarını arttırmaktadır. Bu yüzden de önemli bir
hedef olarak sarkopenili yaşlılarda farmakolojik girişimlerin
yanı sıra erken tanılama için algoritma veya araçlar geliştirilerek
kanıta dayalı rehberler doğrultusunda bakım girişimlerinin de
geliştirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda geriatri hemşireleri
etkili bir bakım yönetimi için diğer geriatrik sendromlarda olduğu gibi çok sayıdaki risk faktörünü ve bu faktörlerin organ ve
sistemler üzerindeki etkilerini değerlendirerek özellikle beslenme ve egzersiz gibi yaşam şekli stratejilerini uygulamalı, fonksiyonel kapasiteyi, öz bakımı ve yaşam kalitesini arttırmalı ve
ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçları da önlemelidir.

Sonuç olarak sarkopeninin yaşlı kadın ve erkeklerde fiziksel
yetersizlikle ilişkili olduğu dikkate alındığında ve geriatrik bir
sendrom olduğu kabul edildiğinde geriatri hemşireleri bu
konuyu daha iyi anlayacak, farkındalık oranları artacak ve etkili bakım stratejilerini geliştireceklerdir.

P-18
Yaşlıda Olanzapin Kullanımı İle Ortaya Çıkan
Periferik Ödem
Sibel Akın1, Nida Öztop2, Gülistan Bahat Öztürk1, Fatih Tufan1,
Bülent Saka2, Nilgün Erten2, Mehmet Akif Karan1
İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı1
İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı2
GİRİŞ: Periferik ödem, konjestif kalp yetersizliği, siroz, nefrotik sendrom gibi sistemik hastalıklar ve kortikosteroidler,
östrojen, progesteron, ve testesteron gibi hormonlar; fenilbutazon, naproksen, indometazin ve ibuprofen gibi antiinflamatuar ajanlar; minoksidil, klonidin, hidralazin, bazı
betabloker ve kalsiyum kanal blokerleri, monoaminoksidaz
inhibitörleri ve amantadin gibi ilaçlara bağlı olarak gelişebilir. Olanzapin kullanımı ile en sık ortaya çıkan yan etkiler
konstipasyon, dispepsi, kilo alımı, ağız kuruluğu, baş dönmesi, somnolans, asteni ve uykusuzluktur. Nadir görülen
periferal ödem ve yüz ödemi kendi kendini sınırlayabilen ve
müdahale gerektirmeyen bir yan etkidir. Olanzapin ile ilişkili
periferik ödem teorik olarak olanzapinin indüklediği reseptör blokasyonu sonucu oluşmaktadır. Bu mekanizma birkaç
hipotezle açıklanmaya çalışılmıştır. İlk hipotez, olanzapinin
periferik α-1 reseptörlerini bloke ederek vasküler dirençte
azalma ve periferik vazodilatasyona neden olmasıdır. İkinci
hipotez, olanzapinin M1, H1 ve 5HT2 reseptörlerini uyararak
inositol-1,4,5-triphosphate düzeyini artırarak düz kas kontraksiyonunu azaltması sonucu vazodilatasyon ve ödeme neden olmasıdır. Üçüncü hipotez, 5-HT-2 reseptör blokasyonu
siklik adenozine monofosfatı arttırır ve vasküler düz kasları
gevşetmesidir. Olanzapine bağlı periferik ödem ilacın piyasaya sürülmeden öncesindeki çalışmalarda %3 olarak rapor
edilmiştir. Atipik antipsikotiklerden olanzapinin periferik
ödeme yol açabileceğini gösteren sınırlı sayıda rapor vardır.
OLGU: 86 yaşında erkek hastaya Temmuz 2010’da temporal
arterit tanısı ile 1 mg/kg/gün kortikosteroid tedavisi başlandı. Steroid tedavisinin ikinci ayında uykusuzluk ve ajitasyonları oldu ve psikiyatri konsültasyonu istendi. Steroide bağlı
psikoz tanısı ile Ketiapin 25 mg 1*1/2 ve Nörodol 5+5 damla
başlandı. Bu tedavi altında uykusuzluğu devam etmesi ve
bağırmalarının artması üzerine Nörodol 5+5 damla kesildi ve
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olanzapin 2.5 mg 2*1 ve gece Ketiapin 25 mg 1*1 ile devam
etmesi önerildi. Ajitasyonları ve uykusuzluğu azaldı ancak tedavisinin 20. gününde el ve ayak sırtında gode bırakan ciddi
ödem görüldü. Ödemle birlikte renk değişikliği, ülserasyon ya
da başka bir patoloji yoktu. Kalp yetersizliğini düşündürecek
venöz dolgunluğu ve krepitan ralleri yoktu. Albümin değeri
3,8 mg/dl idi. Ödem yapabilecek ilaçlar gözden geçirildiğinde ön planda en son başlanmış ilaç olan olanzapin değerlendirildi ve literatürde ketiapin ile ilişkili periferal ödem rapor
edilmiş olsa da ciddi psikoz hikayesi nedeniyle kullanmakta
olduğu olanzapin tedavisi kesildi. Ardından ödemi geriledi
ve tekrarlamadı. Psikoz tablosu ketiapin altında alevlenmedi.
Poliklinik takiplerine gelmek üzere çıkarıldı.
SONUÇ: Olanzapin kullanımı ile ortaya çıkan periferik ödem
geçici ve sınırlıdır bu nedenle hasta şikayet etmediği sürece
gözden kaçabilir. Yaşlılık olanzapin ile periferik ödem gelişimi için kolaylaştırıcı bir faktördür. Klinisyenlerin hayati risk
oluşturmasa da yaşam kalitesini sınırlayan böyle bir yan etkinin varlığından haberdar olmasının önemli olacağını düşünmekteyiz.

P-19
Şimdinin Ve Geleceğin Yaşlıları Yaşam Kalitesini
Nasıl Algılıyorlar?
Yasemin Tokem1, Sumru Savaş2, Fulden Saraç2, Sevnaz Şahin2,
Filiz Gümeli3, Çiçek Fadıloğlu1, Fehmi Akçiçek2
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim
Dalı, İzmir
2
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri BD, İzmir
3
Konak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Konak Belediyesi, İzmir
1

Amaç: Sağlık durumu ve tedavi etkilerinin değerlendirilmesinde yaşam kalitesi önemli bir yer tutmaktadır. Yaşam
kalitesi hastalık olmaması, sağlıklı olmanın yanında; tam bir
fiziksel, mental ve sosyal iyilik halidir. Kısa Form–36 (SF–36)
yaşam kalitesini değerlendirmek için sıkça kullanılan bir ölçüttür. Genel sağlık kavramlarını içermektedir, jenerik ölçütlerden en sık kullanılanı olup, klinik pratikte ve araştırmalarda kullanılabilmektedir. Bu çalışma ile toplumdaki şimdinin
ve geleceğin yaşlılarının SF–36 ile yaşam kalitesinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem ve gereçler: Koruyucu sağlık programları çerçevesinde, Konak belediyesi bünyesindeki semt merkezlerindeki
43 bireye SF–36 anketi yüz yüze görüşülerek uygulanmıştır.
Çalışmaya alınan bireyler 65≥ ve 64≤ olmak üzere iki gruba ve 50-64, 65-74, 75≤ olmak üzere üç gruba ayrılarak ya-
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şam kalite analizleri yapılmıştır. Emosyonel durum ve fiziksel
fonksiyonlar 8 alt skalada 36 soru ile sorgulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya alınan bireylerin yaşları 50 ile 87 arası
olup toplamda 43 katılımcının yaş ortalamaları 62±8,0 bulunmuştur. Genel yaşam kalitesi değerlendirildiğinde bireylerin ortalama değerleri: Fiziksel fonksiyon için 65,23±25,42;
sosyal fonksiyon 54,36±19,45; rol fiziksel fonksiyon
29,06±22,93; emosyonel rol fonksiyon 48,06±41,34; mental
sağlık 72,09±17,09; zindelik 59,18±18,12; ağrı 52,86±26,10;
genel sağlık anlayışı için 63,76±19,88 olarak saptanmıştır.
65≥ ve 64≤ grup arasında 8 skala bazında anlamlı farklılık
saptanmamıştır. 65 yaş ve üstü bireylerde fiziksel fonksiyon;
sosyal fonksiyon; rol fiziksel fonksiyon; emosyonel rol fonksiyon; mental sağlık; zindelik; ağrı; genel sağlık anlayışı ortalamaları sırası ile; 62,05±26,87; 52,94±20,02; 30,88±23,84;
58,82±40,01; 72,47±19,79; 54,41±21,85; 51,11±27,01;
64,70±20,78 olarak saptanmıştır. Cinsiyete göre yapılan analizlerde alt gruplarda anlamlı farklılık tespit edilmemiştir.
50-64, 65-74, 75≤ olmak üzere üç gruba ayrılarak yapılan
analizlerde zindelik skalasında gruplar arası anlamlı farklılık
saptanmıştır (p=0,045).
Sonuç: Toplumda yaşayan 50 yaş üzeri bireylerde en çok
fiziksel sağlığın bozulması sonucu olarak işte veya diğer etkinliklerde sorun yaşandığı saptanmıştır. Bireylerde saptanan
diğer önemli sorunlar; emosyonel sorunların sonucunda işte
veya diğer günlük etkinliklerde sorun yaşanması ve kısıtlayıcı
ağrıdır. Bu konuda ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

P-20
Kliniğimizde Yatan Hastaların Beslenme
Durumlarının Değerlendirilmesi
Fatma Düşünür, Melih Özışık, Sena Tuna, Sibel İlgün, Miray
Kılınçer Bozgül, Ender Hür, Fehmi Akçiçek, Soner Duman
Ege Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
Amaç: Dokuların asıl gereksinimi olan makro ve mikro besin öğelerinden yoksun kalması sonucu; yapısal eksiklik ve
organlarda fonksiyon bozukluklarının ortaya çıkması durumuna malnutrisyon denir. Malnutrisyon sonucu karşımıza
çıkacak sorunlar; sarkopeni, enfeksiyonda artma, geç mobilizasyon ve/veya imbolizasyon ile bası yaralarında artma,
iyileşmede gecikme nedeniyle yatış süresinde uzama, hayat
kalitesinin düşmesi, maliyetlerin artması, morbiditenin ve
mortalitenin artmasıdır. Yapılan çalışmalara göre; malnutrisyonlu hastalarda, beslenme desteği alan hastalara göre
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komplikasyon oranı 2–20 kat daha fazladır. Bu nedenle malnutrisyon üzerinde önemle durulması gereken temel konulardan birisidir.
Malnutrisyonun değerlendirilmesinde pek çok test kullanılmaktadır. Subjektif global değerlendirme (SGD); dikkatli bir
fizik muayene, anamnez alınmasını gerektiren bir ölçektir.
Yaş grubu ayrımı yapmadan yatan hastalarda önerilmektedir. Biz de SGD formu kullanarak, İç Hastalıkları kliniğinde
yatan hastaların malnutrisyon durumlarını değerlendirmeyi
amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Mart 2011 ve Nisan 2011 döneminde İç
Hastalıkları kliniğinde (Onkoloji hariç) yatan 106 hastada
SGD yapılmıştır. Olguların 53 (%50)’ü kadındı. Yaş ortalaması
55±16 yıldı. Bu hastaların 5’inde KBY (%4.7), 6’sında koroner
arter hastalığı (%5.6), 5’inde KKY (%4.7), 31’inde HT (%29.2),
31’inde DM (29.2), 7’sinde astım/KOAH (%6.6) mevcuttu. Elli
hastada (% 47) orta-ağır malnutrisyon saptandı. Bu oran 65
yaş üstü grupta daha yüksekti ( % 44’e karşın %53, p> 0.05).
(Bakınız grafikler)

Sonuç:İç Hastalıkları kliniğinde yaptığımız bu durum tespiti
amaçlı çalışmada hastalarımızın yarıya yakınında malnütrisyon saptanmıştır. Bu sonuç İngiltere’de ve Amerika’da yapılmış çalışmalara paraleldir. Bu oran yaşlı hastalarda daha da
yüksek saptanmıştır. Mortalite riskini arttıran bu durumu önlemek için yatan hastalarımızda bu konuyu dikkatle değerlendirmek gerektiğini ve uygun hastalarda enteral/parenteral beslenme desteğinin uygun olacağını düşünmekteyiz.

P-21
Geriatrik Olgularda Yeti Yitimi , Uyku ve Yaşam
Kalitesi Arasındaki İlişki
Zuhal Kunduracılar, Ezgi Tekerek, Evrim Tekerek, Duygu Yalçın,
Hacer Taslak
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bölümü
GİRİŞ: Yaşlılık 65 yaşın başlangıç olarak kabul edildiği fiziksel ve zihinsel gücün azaldığı bir yaşam dönemidir. Yaşamın
bir parçası olan yaşlanmaya tipik olarak kademeli ancak fizyolojik değişiklikler eşlik eder. Yaşın artmasıyla birlikte uyku
kalitesi olumsuz etkilenmektedir. Ayrıca geriatrik olgularda
yaşam kalitesi azalmakta yeti yitimi artmaktadır.
Amaç: Çalışmanın amacı geriatrik olgularda uyku kalitesi ,
yeti yitimi ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi belirlemekti.
Gereç ve Yöntem: Araştırmamıza yaş ortalaması 71.93+ 6.83
olan gönüllü 100 geriatrik olgu katıldı. Çalışmada yaşam kalitesi Nothingam Sağlık Profili, yeti yitimi Oswestery Low Back
Pain and Disability İndeksi, uyku kalitesi ise Pittsburg Uyku
Kalite İndeksi ile değerlendirildi.
Bulgular: Pittsburgs Uyku Kalite İndeksi ile Oswestry arasında pozitif bir ilişki bulundu(r=0,453>p=0,000). Pittsburgs Uyku Kalite İndeksi ile Nothingam Sağlık Profili arasında pozitif bir ilişki bulundu(r=0,545>p=0,000).
Oswestry ile Nothingam Sağlık Profili arasında pozitif bir ilişki
bulundu(r=0,552>p=0,000).
Sonuç: Geriatrik olgularda yaşın ilerlemesiyle birlikte yeti
yitimi artmakta ve yaşam kalitesi azalmaktadır. Ayrıca yaşlılarda değişen derecelerde uyku kalitesinde de bozulmalar
ortaya çıkmaktadır. Araştırmamızda geriatrik olgularda yeti
yitimi arttıkça uyku ve yaşam kalitesinin de olumsuz etkilendiği bulundu.
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P-22
Aile Yaşam Merkezine Giden Sağlıklı Yaşlılarda
Aktive Katılımı ve Yaşam Memnuniyeti
Günal, A.3, Kashefi, B.3, Katırcıbaşı, G.3, Salar, S.2, Huri, M.3,
Pekçetin, S.3,Uyanık, M.1, Kayıhan, H.1
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü, Öğretim Üyesi
2
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü, Araştırma Görevlisi
3
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü, Doktora
Amaç: Bu çalışmanın amacı aile yaşam merkezine kayıtlı
olan yaşlıların yaptıkları aktiviteleri, yapmak istedikleri ama
yapamadıkları ya da güçlükle yaptıkları aktiviteleri ortaya
çıkarmak ve bu aktivite düzeylerinin yaşam memnuniyetine
etkisini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 60 yaş ve üzeri 12 kadın ve 43
erkek olmak üzere toplamda 55 kişi katıldı. Tüm değerlendirmeler katılımcı ile birebir görüşme ile 45 dakikada tamamlandı. Bireylerin yaş, cinsiyet, eğitim gibi demografik bilgileri
kaydedildi. Katılımcıların aktiviteleri temel ve yardımcı kendine bakım aktiviteleri, üretkenlik ve iş aktiviteleri, sosyal aktiviteler, eğitim aktiviteleri ile hobiler ve boş zaman aktiviteleri
başlıkları altında toplamda 73 aktivite ile değerlendirildi. Katılımcıların aktiviteleri yapma düzeyleri aktiviteyi daha önce
hiç yapmama, artık yapamama, güçlükle yapma ve kolaylıkla
yapma ile gelecekte yapma isteği olmak üzere 5 farklı düzeyde değerlendirildi. Ayrıca her bir aktivitenin kişi için önemi
az, orta ve yüksek olmak üzere 3 seviyede derecelendirildi.
Bireylerin yaşam memnuniyeti Yaşam Memnuniyet Skalası
ile değerlendirildi.
Bulgular:Çalışmada demografik bilgilere ait tanımlayıcı istatistikler hesaplanmıştır. Çalışmaya katılan katılımcıların 12’si
kadın, 43’ü erkekti. Katılımcıların yaş ortalaması 67.1 yıl idi.
Katılımcıların çoğu lise mezunu (%32.7), evli (%70.9) ve ailesi ile yaşıyordu (%81.8). Tüm katılımcıların gelir düzeylerinin
yeterli olduğu ve %98.1’inin sağlık güvencesi olduğu bulunmuştur. Katılımcıların 41’inin (%74.5) kronik bir hastalığı olduğu saptanmıştır.

gitme (%7.3), kolaylıkla yapılan aktivitelerin, el yüz yıkama
(%100), radyo dinleme, gece uyuma (%90.9), misafirliğe gitme (%76.4) olduğu bulunmuştur.
Katılımcıların yaşam memnuniyetinin 35 tam puan üzerinden ortalama 23.32±7.53 olduğu bulunmuştur. Ayrıca katılımcıların %25.5’inin yaşamdan memnun oldukları saptanmıştır.
Demografik bilgiler ile yaşam memnuniyeti arasında anlamlı
bir ilişki bulunmamıştır (p>0.05).İstatistiksel olarak anlamlı
olmamasına rağmen yaşam memnuniyeti en yüksek grubun
okuma yazma bilmeyen ve evli olan bireyler, en düşük yaşam
memnuniyetinin ise lise mezunu olan ve boşanmış bireyler
olduğu bulunmuştur.
Yaşam memnuniyeti ve aktivitelere katılma düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0.05). Bununla birlikte
aktivitelerin önem derecesi ile yaşam memnuniyeti arasında
anlamlı ilişkilerin olduğu aktiviteler bulunmuştur. Kendine
bakım aktivitelerini yapan, kültürel aktivitelere katılan, akşam saatlerinde televizyon izleyen bireylerin yaşam memnuniyetleri yüksek (p<0.05), kağıt oyunları ve diğer oyunlarla
ilgilenen bireylerin ise yaşam memnuniyetlerinin düşük olduğu (p<0.05) bulunmuştur.
Sonuç: Yaşlılar için değerli aktiviteleri anlama ergoterapi
program planlamalarına yön verecektir. Yaşlıların önem verdikleri aktivitelere katılımları onların genel yaşam memnuniyetlerini etkileyecektir. Çalışmamızda yaşlılar için değerli
olan aktivitelerin yaşam memnuniyetini olumlu etkilediği
bulunmuştur. Bu çalışma yaşlı bireylerin yaptıkları ve yapmak
istedikleri aktivitelerin ve aktivite öneminin değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Yaşlıların aktivitelere katılmaları için olanaklar artırılmalı ve daha uzun süreli aktivite
takipleri ile yeni çalışmalar yapılmalıdır.

Çalışmada değerlendirilen tüm aktiviteler için aktivitenin
yapılma düzeyi incelendiğinde; sırasıyla hiç yapılmayan aktivitelerin, öykü yazma (%90.9), dernek çalışmaları (%65.5),
hayvan bakımı (%52.7), kendi kendine öğrenme aktivitesi(%45.5), artık yapılmayan aktivitelerin, sinema, tiyatro, konser gibi kültürel aktivitelere katılma (%38.2), hayvan bakımı
(%16.4), kahvehane/lokale gitme (%12.7), güçlükle yapılan
aktivitelerin, ev işleri (%12.7), tatile gitme (%10.9), misafirliğe
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P-23
Aile Yaşam Merkezine Giden Sağlıklı Yaşlılarda
Çevresel Faktörlerin Yaşam Memnuniyetine
Etkisi
Salar, S.2, Huri, M.3, Pekçetin, S.3, Katırcıbaşı, G.3, Günal, A.3,
Kashefi, B.3, Uyanık, M.1
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü, Öğretim Üyesi
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü, Araştırma Görevlisi
3
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü, Doktora Öğrencisi
1

ların %25.5’inin yaşamdan memnun oldukları saptandı. Çevresel faktörler toplam puanı ve alt gruplarından biri hariç (iş/
okul alanında-yeterli sayıda katılımcı olmadığı için) diğer alt
gruplar ile yaşam memnuniyeti arasında çeşitli derecelerde
anlamlı ilişkiler tespit edildi. Yaşam memnuniyeti ile çevresel
faktörler toplam puanı (r:-0.527, p<0.01), çevresel faktörlerin
alt grubu fiziksel çevre/ortam hizmetler (r:-0.375, p<0.01) ve
(r:-0.328, p<0.05) arasında anlamlı ilişkiler bulundu.

2

Amaç: Son yıllarda sağlık politikalarındaki değişim ve sağlık alanındaki gelişmeler toplumda yaşlı popülasyonun hızlı
bir artışı ile sonuçlanmıştır. Bu hızlı artış geriatrik bireylerin
toplumsal katılım ve yaşam memnuniyetlerini etkileyen faktörlerin daha ayrıntılı incelenmesi isteğini ortaya çıkarmıştır.
Çalışmamızın amacı; aile yaşam merkezlerine düzenli olarak giden yaşlıların karşılaştıkları çevresel faktörlerin yaşam
memnuniyeti üzerindeki etkisini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 60 yaş ve üzeri 12 kadın ve 43
erkek olmak üzere toplam 55 kişi dahil edildi. Yaş, cinsiyet,
yaşam alanı gibi demografik bilgiler kaydedildi. Bireylerin
yaşadıkları çevrede karşılaştıkları problemler Craig Hastanesi Çevresel Faktörler Anketi ile değerlendirildi. Ankette 12
soru ile çevresel engeller, karşılaşma sıklığı ve engelin problem boyutu; politikalar, fiziksel çevre/ortam, iş/okul çevresi,
tutumlar ve hizmetler olarak beş alt grupta incelendi. Bireylerin yaşam memnuniyeti Yaşam Memnuniyet Skalası ile değerlendirildi. Bu skalada kişilerin 5 ifade ile geçmiş ve şu anki
yaşamları ile ilgili memnuniyetleri sorgulandı.
Bulgular: Sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildi. Demografik bilgilere ait tanımlayıcı istatistikler hesaplandı. Katılımcıların 12’si kadın, 43’ü erkekti. Katılımcıların yaş ortalaması 67.1 yıl idi. Katılımcıların çoğu lise mezunu (%32.7), evli
(%70.9) ve ailesi ile yaşıyordu (%81.8). Tüm katılımcıların gelir
düzeylerin yeterli idi ve (%)98.1’inin sağlık güvencesi var idi.
Katılımcıların 41’inin (%74.5) kronik bir hastalığı olduğu saptandı. Katılımcılardan 4 tanesi (%7.27) ücretli bir işte çalışıyor
idi. Bireylerden 1’i (%1.81) tek baston, 51’i (%92.7) gözlük, 1’i
(% 1.8) işitme yardımcısı kullanıyor idi. Çevresel problemlere
ilişkin olarak tam engellilik durumunun 8 puan ile gösterildiği ankette katılımcıların ortalama puanı 0.66±0.83 idi. En fazla problemin politikalarda (X: 1.03±1.4) en az problemin ise
çevresel olumsuz tutumlarda (X: 0.22±0.55) olduğu saptandı.
Katılımcıların yaşam memnuniyetinin 35 tam puan üzerinden ortalama 23.32 ±7.53 olduğu saptandı. Ayrıca katılımcı-

Sonuç: Çevresel faktörler yaşlıların yaşamını değişik düzeylerde etkilemektedir. Literatür gürültülü ortamda bulunma,
yalnız yaşama, sağlık hizmetine ulaşma ve ulaşım araçlarını
kullanmada yaşanılan problemlerin yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini göstermektedir. Çalışmamızda; geriatriklerin
hizmet ile ilgili çevresel engeller kapsamına giren sağlık hizmetine ulaşma, bilgiye ulaşma, evde yardım alma ve ulaşım;
fiziksel çevre kapsamına giren doğal çevre ve ortam engelleri yaşam memnuniyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir.
Geriatrik bireylerin yaşam memnuniyetini arttırmak amacı ile
çevresel faktörlerle ilgili ergoterapi değerlendirme ve müdahalelerinin önemli olduğu düşünülmektedir.

P-24
İleri Yaşta Tanı Alan Bartter Sendromlu Bir Olgu
M. Murat Çelik1, Ali Balcı2, İhsan Üstün1, Ali Karakuş3, Seçil
Arıca4 Atılay Görgel1, Filiz Ertekin1
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD1, Radyoloji AD2, Acil
Tıp AD3, Aile Hekimliği AD4
Amaç: Bartter sendromu hipokalemik metabolik alkaloz ile
karekterize olan ve sıklıkla çocuklarda görülen otozomal resesif geçişli tübülopatidir. Hastalar genellikle poliüri, polidipsi, kas güçsüzlüğü gibi semptomlarla başvurur. Biyokimyasal
olarak hipokalemik ve hipokloremik metabolik alkaloz, hiperkaliüri, hiperkalsiüri, plazma renin ve aldosteron düzeyinde artış, izostenürik idrar ile seyreder. İntrarenal prostoglandin sentez artışı sözkonusudur. Klinik olarak hipertansiyon
mevcut değildir. Yetişkinlerde Bartter sendromu görülme
olasılığı çok düşüktür. Biz bu olgu ile poliüri, polidipsi ve hipokalemi ile başvuran yetişkin hastalarda Bartter sendromu
gibi nadir nedenlerin de akla getirilmesi gerektiğini vurgulamayı amaçladık.
Olgu: Yetmiş yaşında erkek hasta poliüri, polidipsi, denge
bozukuluğu ve kas güçsüzlüğü şikayetleriyle polikliniğimize başvurdu. Hastanın son 10 yıldır günde 7-8 litre su içtiği
ve 6-7 litre idrar çıkardığı ve mevcut hastalığına yönelik tanı
alamadığı belirlendi. Özgeçmişinde koroner arter hastalığı
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bulunan hastanın metoprolol 50 mg/gün, ASA 100 mg/gün
kullandığı öğrenildi. Hastanın 40 paket/yıl sigara içme öyküsünün olduğu ve alkol kullanma alışkanlığının olmadığı saptandı. Fizik muayenede; ateş 36,4 oC, nabız 76/dk, kan basıncı
100/60 mmHg olarak ölçüldü. Diğer sistemik muayene bulguları normaldi. Nörolojik ve vestibüler sistem muayenesinde de patolojik bir bulguya rastlanmadı. Laboratuvar bulgularında; glukoz 86 mg/dl, BUN 19 mg/dl, kreatinin 1.1 mg/dl,
Potasyum 1.7-1.9 mmol/L, Klor 81-84 mmol/L, Magnezyum
1-1.2 mg/dl, Fosfor 1.9-2.2 mg/dl olarak saptandı. Hastada
hipokalemi, hipokloremi, hipomagnezemi ve arter kan gazı
analizinde metabolik alkalozla uyumlu bulgular görüldü. 24
saatlik idrar elektrolit tetkikinde; idrar kalsiyumu 443-220280 mg/gün, idrar magnezyumu 120 mg/gün, idrar potasyumu 48-34 mmol/gün, idrar kloru 50-42 mmol/gün olarak
tespit edildi. Sabah 06.00 plazma kortizolü 17 ug/dl. Plazma
renin ve aldosteron düzeylerinde hafif düzeylerde yükselme
mevcuttu. Batın US’de her iki böbrek boyutu ve konturları,
parankim ekojenitesi, toplayıcı sistem genişliği normal sınırlarda idi. Hastamızda hipokalemik, hipokloremik metabolik
alkaloz, hiperkalsiüri, hiperkaliüri, renin ve aldesteron seviyelerinde hafif artışla birlikte kan basıncının normal seyretmesi
nedeniyle renal tubulopatilerden Bartter sendromu düşünüldü.
Sonuç: Poliüri, polidipsi, hipokalami ile başvuran ve özellikle
de tanısal açıdan sorun yaşayan yetişkin hastalarda nadir bir
neden olarak Bartter sendromunun da akla getirilmesi gerekliliği vurgulanmak istenmiştir.

P-25
Hastanede Geriatri Ünitesinde Yatan Yaşlı
Hastalarda Aktivite Katılımı Ve Geleceğe Yönelik
Aktivite Tercihleri
Huri, M. 1, Uyanık, M. 2
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü, Doktora Öğrencisi
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü, Öğretim Üyesi

1
2

Amaç: Artan geriatrik popülasyonla birlikte geriartik bireylere yönelik bilimsel çalışmalar artmakta ve özellikle günlük
yaşam aktiviteleri, boş zaman aktiviteleri ve yaşam memnuniyetini değerlendirmeye yönelik çalışmalar önemi kazanmaktadır. Çalışmanın amacı; geriatri ünitesinde yatan yaşlı
hastaların hastanede yattıkları sürede yaptıkları, yapmak
istedikleri ama yapamadıkları ya da güçlükle yaptıkları aktiviteleri ortaya çıkarmak ve bu aktivitelere katılımlarını inhibe
eden veya motive eden faktörleri ve hastaneden taburcu olduktan sonra yapmak istedikleri aktiviteleri belirlemektir.
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Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Aralık 2010- Mart 2011 tarihleri arasında geriatri ünitesinde yatan, fizyoterapi/ergoterapi
istemi yapılan 9 erkek, 13 kadın olmak üzere toplam 22 kişi
dahil edildi. Tüm değerlendirmeler birebir görüşme yolu ile
ayni kişi tarafından yapıldı. Yaş, cinsiyet, eğitim durumu gibi
demografik bilgileri kaydedildi. Katılımcılara, kas gücü, normal eklem hareketi, bilateral koordinasyon, ince motor koordinasyon, denge, transfer, işitme/görme farkındalığı, algı,
duyu, günlük yaşam aktiviteleri- yardımcı günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirildiği ve hastanın kendi kısa ve uzun
dönem hedeflerini belirlediği Geriatrik Bireylere Yönelik Genel Ergoterapi Değerlendirmesi uygulandı. Katılımcıların ilgi
alanları sağlık-fitness, spor, yaratıcılık, evde üretkenlik, evde
boş zaman aktiviteleri, sosyal aktiviteler, ev dışı aktiviteler,
eğlence ve eğitim aktiviteleri olmak üzere 10 ana başlık altında toplam 74 aktivite ile sorgulandı. Katılımcıların aktiviteleri
yapma düzeyleri; aktiviteyi daha önce hiç yapmama, artık yapamama, güçlükle yapma ve kolaylıkla yapma ile gelecekte
yapma isteği olmak üzere 5 farklı düzeyde değerlendirildi.
Ayrıca her bir aktivitenin kişi için önemi az, orta ve yüksek
olmak üzere 3 seviyede derecelendirilip kişinin hastanede
yatış döneminde en çok yapmış olduğu üç boş zaman aktivitesi, bu aktivitelere katılım seviyelerini etkileyen faktörler ve
taburcu olduktan sonra yapmak istediği üç boş zaman aktivitesi de değerlendirildi.
Bulgular: İstatistiksel analiz yapıldı. Demografik bilgilere ait
tanımlayıcı istatistikler hesaplandı. Katılımcıların 13’ü kadın,
9’u erkek idi. Yaş ortalaması 76.81 idi. Hastaneye yatmadan
önceki dönem boş zaman aktiviteleri eğitim seviyesi, sosyokültürel çevre ve ekonomik seviyeye göre çeşitlilik göstermekte iken hastane yatış döneminde yapılan boş zaman
aktiviteleri; aile-arkadaş ziyaretçiler ile sohbet etmek (%96),
televizyon izlemek (%87), hastane koridorunda yürüyüş yapmak (%52) ve kitap-dergi okumak (%23) ile sınırlanmıştır. Bu
boş zaman aktivitelerine katılım seviyesi, %31.8 hastada iyi
olma haline , %27.2 hastada genel sağlık durumuna, %22.7
hastada kişinin ilgi alanına , %13.6 hastada motivasyona ve
%4.5 hastada karaktere bağlı olarak değişiklik göstermekte idi. Hastaların taburcu olduktan sonra yapmak istedikleri
ilk on aktivite ise, torun ve çocuklarla vakit geçirmek (%92),
mobilize olabilmek (%89), kendine bakım aktivitelerinden
yemek yeme (%83) ve tuvalet aktiviteleri (%67), dini aktiviteleri yerine getirmek (%63), kitap-gazete okumak (%58),
para idaresi yapabilmek (%41), yemek hazırlamak (%37),
resim-boyama çalışması(%32) ve radyo dinlemek (%24) idi.
Sonuç: Bireylerin kendileri için anlamlı günlük yaşam aktiviteleri, yardımcı günlük yaşam aktiviteleri ve boş zaman akti-
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viteleri ile zamanlarını geçirmeleri yaşam memnuniyetlerini
arttırmaktadır. Geriatrikler de günlük yaşam aktiviteleri sağlık sorunları ve hastanede yatma nedeniyle sekteye uğrayabilmektedir. Bu nedenle özellikle hastanede yatan geriatrik
bireylere yönelik günlük yaşam aktiviteleri hazırlık eğitimlerinin verildiği ergoterapi geçiş tedavi programlarının, hasta
bireyin hastanede yatış ve taburculuk sonrasında sosyal katılım seviyesi ve yaşam memnuniyetini olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir.

P-26
Deliryum Tablosu İle Başvuran Yaşlı Herpes
Ensefaliti Olgusu
Deniz Özmen1, Fatih Tufan2, Harika Onay1, Tuğba Öbekli1,
Duygu Batu1, Gülistan Bahat Öztürk2, Sibel Akın2, Bülent Saka1,
Nilgün Erten1, Mehmet Akif Karan2
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri
Bilim Dalı

nedeniyle değerlendirilemedi, Brudzinski ve Kernig belirtileri negatifti. Diğer sistem muayeneleri normaldi. Laboratuar
incelemelerinde Hb 11,5 g/dl, lökosit 12500/mm3, trombosit
185000/mm3, kreatinin 0,9 mg/dl, sodyum 125 mEq/l, K 4,2
mEq/l, Ca 8,5 mg/dl, P 3,3 mg/dl, CRP 4 mg/l idi. İdrar sodyumu 27 mEq/l bulundu. Uyumsuz ADH sendromu düşünülerek izotonik NaCl tedavisi ve aldığı -çıkardığı takibine başlandı. Takibinde ağız kenarında fokal nöbeti oldu. Kraniyal BT’de
akut bir patoloji saptanmadı. Lomber ponksiyon yapılmaya
çalışıldı, ancak dejeneratif vertebra hastalığı nedeniyle başarılamadı. İnfeksiyon hastalıklarına danışılarak ampirik olarak
asiklovir tedavisi başlandı. Çekilen kraniyal MRG’de herpes
ensefaliti ile uyumlu bazal ensefalit bulguları saptandı. Tedavi altında ateşi düştü. 12,5 mg/gün ketiapin ile uykuları
düzeldi, ancak deliryum tablosu devam etti. Kusma sonrası
aspirasyon pnömonisi tablosu ile solunum yetersizliği gelişti
ve entübe edilerek yoğun bakım ünitesine sevk edildi.

1
2

GİRİŞ: Deliryum oryantasyonda akut olarak gelişen bozulma
ile karakterizedir. Genellikle demansı olan yaşlılarda eklenen
infeksiyöz hastalıklar ve metabolik bozukluklar sonucunda
gelişir. Demansı olmayan yaşlılarda deliryum tablosu geliştiğinde birden fazla etiyolojik faktör bulunabilir. Bu nedenle
özellikle demansı olmayan yaşlılarda deliryum varlığında tespit edilen bir metabolik sorunun tüm tabloyu açıklamayabileceği akıldan çıkarılmamalıdır.
OLGU: Kalp yetersizliği ve atrial fibrilasyon tanıları ile takip
edilmekte olan 79 yaşındaki kadın, üç gündür devam eden
yüksek ateş, uykusuzluk ve şuur bulanıklığı tablosu ile başvurdu. On gün öncesinde bulantı ve kusma şikayetleri ile
doktora başvurduğunda idrar yolu infeksiyonu düşünülerek
oral antibiyotik tedavisi verilmiş. Bulantı ve kusması gerilemiş, ancak yüksek ateş, uykusuzluk ve şuur bulanıklığı gelişmiş. Tetkiklerinde nötrofilik lökositoz, anemi ve hiponatremi
(127 mEq/L) tespit edilmiş. CRP değeri 1,5 mg/L bulunmuş.
Böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri normalmiş. Ateş odağı
da bulunmadığı için önemli bir sorunu olmadığı söylenerek
evine gönderilmiş. Şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle
acil polikliniğimize başvurduğunda fizik muayenesinde yer,
zaman ve kişi oryantasyonu bozuktu ve kooperasyon kurulamıyordu. Ateşi 38°C idi, hafif pretibiyal ödemi mevcuttu.
Kan basıncı 130/70 mmHg idi ve kalp tepe atımı 96 idi. Dakika solunum sayısı 20 idi ve her iki bazalde minimal ince
raller mevcuttu. Oda havasında oksijen satürasyonu %95
idi. Ense sertliği boyun hareketlerinin her yöne kısıtlı olması

SONUÇ: Olgumuz deliryum tablosu ile acil kliniğe ilk başvurusunda durumu hafif hiponatremi ile ilişkilendirilmiş ve
infeksiyon odağı tespit edilmemesi ve CRP değerinin normal
olması nedeniyle ciddi bir infeksiyon olmadığı düşünülerek
evine gönderilmişti. İki gün sonra şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle yeniden başvurduğunda izlem altında fokal
nöbeti olması ve ateşinin sürmesi nedeniyle ensefalit düşünüldü ve görüntüleme ile teyit edildi. Deliryum tablosunun
erken ve geç dönemde mortalitede belirgin bir artışla ilişkili
olduğu ve altta yatan ciddi bir tıbbi sorunun göstergesi olduğu akılda tutularak bu olgular ayrıntılı olarak incelenmelidir.

P-27
Geriatrik Hastaların Acil Servise Başvurma
Şikayetlerinin İrdelenmesi
Sevnaz Şahin1, Tuba Kip2, Merve Yahşi3, Handan Kaya3, Soner
Duman2, Bahar Boydak4, Mehmet Akif Yalçın1, Fehmi Akçiçek1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları AD, Geriatri BD, Bornova/İzmir
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları AD, Bornova/İzmir
3
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi, Bornova/İzmir
4
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Acil Tıp AD , Bornova/İzmir
1
2

Amaç: Ortalama yaşam süresi hızla artmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu 2010 verilerine göre ülkemizde yaşlı nüfus oranı %7.2 dir. Artan yaşla birlikte kronik hastalıklar artmaktadır.
Bunun dışında yaşlı hastalarda akut hastalıklar gibi strese
yanıt azalmakta ve acil servislere başvuruyu arttırmaktadır.
Literatür acil servis başvuran popülasyonda 65 yaş üzeri nüfusun her geçen gün daha da arttığını göstermektedir.
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Biz çalışmamızda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil servisine
başvuran hastalarda en sık başvuru şikayetini saptamayı
amaçladık.
Gereç ve Yöntemler:
Prospektif ve kesitsel olarak planlanan çalışmamızda Aralık
2009- Mayıs 2010 tarihleri arasında acil servise başvuran
geriatrik grup olarak tanımlanan, 65 yaş ve üzeri 576 hasta
alınmıştır. Olgu rapor formu acil servise ilk başvuruda triaj yaparak hastaları yönlendiren acil tıp teknisyenleri tarafından
doldurulmuştur. Şikayetler belli bir sisteme aitse o sistem
başlığı altında(diare; gastrointestinal sistem, dizüri; ürogenital sistem gibi), belli bir siteme dahil edilemeyen şikayetler
(genel durum bozukluğu, bilinç bulanıklığı, düşme, terleme,
ateş, kilo kaybı, baş ağrısı, baş dönmesi, bayılma, halsizlik)
nonspesifik şikayetler olarak gruplanmıştır. Bunun dışında
hipertansiyon, hipoglisemi ve travma ile şikayeti ile gelenler
spesifik şikayet olarak tanımlanmıştır. Veriler SPSS 13 bilgisayar programına girilerek değerlendirilmiştir.
Bulgular:
Çalışmaya alınan hastaların %46.3 ü kadın, % 52.4 ü erkekti.
Hastalarda en sık %26 oranı ile nonspesifik şikayet varlığı tespit edilmiştir. (şekil 1).

Şekil 1: Hastaların başvuru şikayetlerine göre dağılımı
Nonspesifik şikayeti olan 151 hasta tekrar değerlendirildiğinde en sık görülen şikayet; düşme (%22.5), sonrasında sıklık
sırasıyla ateş (%14.6), bilinç bulanıklığı (% 13.9), baş ağrısı ve
halsizlik (%11.3), bayılma, genel durum bozukluğu (%7.9),
baş dönmesi (%6.6), terleme (%2.6), kilo kaybı (% 1.3) olarak
saptanmıştır.
Sonuç: Yaşlı hastalarda sıklıkla nonspesifik şikayetler ile karşımıza gelmektedir. Geriatrik sendromlardan bir tanesi olan
düşmeler, acil servise başvuru şikayetlerinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.
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P-28
Temporal Arteritli Yaşlılarda Steroid Kullanımı
İle Tetiklenen Sitomegalovirus Özofajiti: 3 Olgu
Sunumu
Sibel Akın1, Fatih Tufan1, Gülistan Bahat Öztürk1, Bülent Saka2,
Nilgün Erten2, Mehmet Akif Karan1
İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı1
İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı2
GİRİŞ: Sitomegalavirus (CMV) özofajiti, HİV virusu ile enfekte kişiler, organ ve kemik iliği transplantasyonu yapılanlar,
uzun yıllardır diyalize giren hastalar, malignitesi olanlar ya da
immünsupresif ilaç kullanan immun sistemi baskılanmış hastalarda sık görülen bir enfeksiyondur. CMV’ye bağlı özofajit,
kolitten sonra en sık görülen gastrointestinal patolojidir. Yüksek ya da düşük doz kortikosteroid kullanımı ve ilerlemiş yaş
CMV özofajiti gelişimini kolaylaştıran risk faktörleridir. CMV
özofajiti olan hastalarda ağrılı ve zor yutma, bulantı, kusma,
karın ağrısı, ateş, ishal, kilo kaybı, göğüs ağrısı, hemoptizi gibi
semptomlar ortaya çıkabilir. Burada ek immunosupresif durumu olmayan 3 yaşlı olgumuzda yüksek doz steroid kullanımı sonrasında gelişen CMV özofajitini sunmaktayız.
OLGU 1: 87 yaşında erkek Temmuz 2010 tarihinde ani görme kaybı ile başvurdu ve temporal arterit tanısı ile 3 gün 1
gr/gün pulse steroid tedavisi ve ardından 64 mg/gün metilprednizolon başlandı. Tedavinin 2. ayında 48mg/gün metilprednizolon alırken pnömoni nedeniyle yatırıldığında
ampisilin-sulbaktam ve klaritromisin tedavisi altında dilinde
ve ağız tabanında ağrılı yaralar ve yutma güçlüğü gelişti. Oral
kandidiyaz tespit edilerek parenteral flukonazol başlandı.
Oral plakları kayboldu ve yutma güçlüğü kısmen geriledi, ancak daha sonra yutma güçlüğü tekrar arttı. Birlikte herpes labialis lezyonları belirdi. Ampirik olarak asiklovir tedavisi başlandı. Gastroskopisinde orofarinks ve özofagusta glikojenik
akantoz ve ülsere lezyonlar görüldü ve biopsi alındı. Asiklovir
tedavisinden fayda görmedi ve biyopsi sonucu CMV özofajiti
olarak rapor edildi. Gansiklovir 2*5mg/kg üç hafta iv başlandı. Bu tedavi altında tüm yakınmaları geriledi.
OLGU 2: 77 yaşında kadın, temporal arterit tanısı ile 48 mg/
gün metilprednizolon tedavisi altındayken kandida özofajiti
nedeniyle parenteral flukonazol verildi ve tamamen düzeldi.
Tedavisinin 9. ayında 16 mg/gün metilprednizolon almaktayken gelişen LDH yüksekliği nedeniyle yatırıldığında pulmoner emboli saptandı ve enoksaparin tedavisi başlandı. Yatışı
sırasında komplike idrar yolu infeksiyonu nedeniyle seftriakson 2 g/gün eklendi. Dizürisi geriledi, ancak ağzında yaralar
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ve yutma güçlüğü gelişti. Viral özofajit düşünüldü; endoskopik görünüm CMV özofajitini düşündürmekteydi. CMV- DNA
pozitif bulundu ve gansiklovir 5 mg/kg tedavisi ile şikayetleri
tamamen geriledi. Tedavi üç haftaya tamamlanarak kesildi.
OLGU 3: 78 yaşında kadın, temporal arterit tanısı ile 48 mg/
gün metilprednizolon tedavisi almakta iken tedavinin 5. ayında genel durumunda kötüleşme ve akut faz reaktanlarında
yükselme nedeniyle yatırıldı. Pnömoni tanısı ile ampisilinsulbaktam 4*1 g İV tedavisi başlandı. Yutma güçlüğü gelişmesi üzerine oral kandidiyaz tespit edilerek parenteral flukonazol eklendi. Şikayetlerinin sürmesi nedeniyle gastroskopi
yapıldı. Viral özofajit düşünüldü. CMV- DNA pozitif bulundu
ve biyopsi sonucu CMV özofajiti olarak rapor edildi. Gansiklovir 5 mg/kg tedavisi ile hastamızın semptomları geriledi ve
CMV DNA’nın da negatifleşmesi ile birlikte tedavi üç haftaya
tamamlanarak kesildi.
SONUÇ: Olgularımızın ortak özellikleri yaşlı olmaları, temporal arterit tanısı ile yüksek doz steroid kullanmaları, oral kandidiyaz nedeniyle öncelikte parenteral antifungal verilmiş
olması ve CMV özofajiti öncesinde hepsinin de nozokomiyal
infeksiyon nedeniyle parenteral geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi kullanmış olmalarıydı. Olgularımızın hepsinde
serolojik ve histopatolojik olarak CMV özofajiti kanıtlandı ve
standart tedavi ile tablo tamamen düzeldi. Takiplerinde CVM
hastalığı nüks etmedi. Yaşlanmayla birlikte timus atrofisinin
de katkısı ile T hücre fonksiyonlarında bozulma CMV özofajiti
gelişimi için risk oluştururken yüksek doz steroid kullanımı
da bu enfeksiyonun ortaya çıkmasını kolaylaştırmaktadır. Olgularımızın hepsinde ortak bir özellik olması nedeniyle geniş
spektrumlu antibiyotik tedavisinin de normal florayı bozarak
bu infeksiyonun gelişimine katkıda bulunmuş olabileceğini
düşünmekteyiz. Özellikle yüksek doz steroid verilen yaşlı olgularda CMV infeksiyonu açısından dikkatli olunmalı ve düşünüldüğünde gerekli serolojik ve endoskopik incelemeler
vakit kaybetmeden yapılarak tedaviye erkenden başlanmalıdır.

P-29
Yaşlılarda Tırnak Kalsiyum Düzeyleri İle
Metabolik Kemik Hastalıkları Arasındaki İlişki
Zekeriya Ülger1, Uğur Şahin2, Mustafa Cankurtaran1, Meltem
Halil1, Burcu Balam Yavuz1, Yusuf Yeşil1, Mehmet Emin
Kuyumcu2, Hüseyin Vural3, Yusuf Kara3, Ömer Akyol4, Servet
Arıoğul1
Division of Geriatric Medicine, Department of Internal Medicine, Faculty of
Medicine, Hacettepe University, Ankara, TURKEY
2
Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Hacettepe University,
Ankara, TURKEY
3
Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Suleyman Demirel University,
Isparta, TURKEY
4
Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara,
TURKEY
1

Giriş: Osteoporoz ve osteomalazi gibi metabolik kemik hastalıkları yaşlıda morbidite ve mortalitenin önemli nedenlerindendir. Bu hastalıkların erken ve etkin şekilde tanınabilmesi
için alternatif tanı yöntemlerinin faydalı olacağı muhakkaktır.
Kolay ulaşılabilir olmaları nedeniyle tırnakların mineral düzeylerinin ölçülmesi, vücutta minerallerin depo düzeylerini
yansıtabilecek bir belirteç olarak kullanılabilir. Bu çalışmada
el tırnakları kalsiyum düzeyleri ölçülerek, metabolik kemik
hastalıkları ile ilişkisine bakılmıştır.
Materyal- Metot: Çalışmaya Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Geriatri Ünitesi’ne başvuran 65 yaş ve
üzeri hastalar alınmıştır. Tüm hastalara çok yönlü geriatrik
değerlendirme yanında DEXA ile kemik yoğunluk ölçümü
yapılmıştır. Aynı gün onamları dahilinde 25-OH Vitamin D
için venöz kan ve el tırnak kesim örnekleri alınmıştır. Tırnak
kalsiyum ölçümleri Spestr AA 250 Plus Zeeman atomik absorpsiyon spektrometre (Varian, Australia) ile ölçülmüştür.
Bulgular: Ortalama yaşı 72.1 ± 5.4 olan ve %54.1’i kadın
olan 159 hasta çalışmaya alınmıştır. Ortalama tırnak kalsiyum düzeyi 346.28 ppm olarak bulunmuştur. Osteoproroz ve
Vitamin D eksikliği, hastaların sırasıyla %64.9 ve %59.8’inde
saptanmıştır.
Osteoporotik ve osteoporozu olmayan hastalar arasında ve
yine Vitamin D eksikliği olan ve olmayan hastalarda ortalama
tırnak kalsiyum değerlerinde anlamlı bir fark saptanmamıştır.
Femur boyun T skoru ve 25-OH vitamin D düzeyleri ile tırnak
kalsiyum değerleri arasındaki korelasyon Figür1 ve 2’de gösterilmiştir.
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sine göre düzenlenir. Bakımın amacı; hastanın zihinsel fonk-
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P-34
Göğüs ve Akciğer Malinitesi Olan Bir Yaşlıda
Dispne!
Tolga Taymaz

Fibromyaljili hastalarda duyarlı noktalara anestezik ve metilprednizolon enjeksiyonu kombinasyonu sonucunda 1-2
haftalık iyi yanıt alınmaktadır Miyofasyal ağrı sendromundaysa tetik noktaların ortadan kaldırılması için anestezik
veya serum fizyolojik injeksiyonu yapılabilmektedir.

Amerikan Hastanesi Acil Servisi
Giriş: Ani başlayan nefes darlığında solunumsal sebepler kalp
damar sistemine ait patolojiler ve travmatik(ki bunların bir
kısmı yaşlı hasta tarafından hatırlanmayabilir,yakınları fark
etmemiş olabilir)sebepler öncelikle düşünülmelidir.Ancak
bilinmelidir ki yaşlı hastada azalmış işlevsel kapasiteden dolayı dispne, etyolojisi ne olursa olsun daha ciddi durumlara
dönüşebilir.Müdahale için süre kısıtlıdır. Bu sunuda, halktan
yüksek kabul gören bazı terapi yöntemlerinin özellikle işlevsel düzeyi düşük yaşlılarda nasıl komplikasyonlara yol açabileceği, hele eşlik eden ciddi komorbiditelerin varlığında tanı
koymanın daha zor ve daha acil önem arzettiğinin gösterilmesi hedeflenmiştir.
Olgu: 87 yaşında bayan hasta,bugün kalktığından itibaren
daha belirgin olan nefes darlığı şikayetiyle göğüs hastalıklarına randevu almışken,semptomlarının artması üzerine acil
servise başvurdu,bu sırada kendisini izleyen doktoru da telefonla arayarak, stabil giden hastanın bugün kötüleştiğini
bildirdi ve durumu hakkında bilgi verdi. Hastanın, akciğerindeki malinite sebebiyle sağ pnömonektomi, meme kanseri sebebiyle de sağ mastektomi geçirdiği öğrenildi.Ayrıca
kontrolde bir hipertansiyonu vardı.Başvurduğunda taşipneik, sıkıntılı, soğuk terli, sağda solunum sesleri alınmıyor,solda
azalmış olarak alınıyordu.Kan basıncı:150/80mmHg, kalp
tepe atımı:92/ritmik, solunum sayısı 35/dk, nabızlar palpable, parmak ucundan satürasyonu %89 idi.Anamnez
derinleştirildiğinde,bugün belirgin olan nefes darlığının
aslında dün geceden başladığı, dün akşam ise, senelerdir
sırt ağrıları sebebiyle sırtına injeksiyon yapıldığı,birkaç saat
sonrasında sırtının sol tarafında batıcı ağrı başladığı, bugün
daha da arttığı öğrenildi. Çekilen akciğer grafisinde % 30
pnömotoraks saptandı,yoğun bakıma alındı,toraks tüpü takıldı.satürasyon %96 oldu,Kontrol filminde akciğer ekspanseydi 2. gün genel durumu iyi ve solunumu rahat bir şekilde
taburcu edildi.
Hastalar, tıbbi öykülerini ve kullandıkları ilaçları anlatırken
uyguladıkları alternatif tıp yöntemleri veya bitkisel ilaçlar
hakkında bilgi vermeyebilirler.Bunları iyice sorgulamamız
gerekir,kendisini sürekli takip eden doktorun da dünkü tedaviden haberi olmamıştır.
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Hastanın hem yaşı dolayısıyla işlevsel kapasitesinin düşük
olmasının beklenmesi, hem de önceden geçirdiği pnömonektominin bu düşüklüğü daha da belirgin hale getirmesi
ve pnömotoraksın sağlam tarafta meydana gelmesi durumu
daha da tehlikeli hale getirmiştir.
Seyrek yapılan bazı tıbbi uygulamalar, özellikle uygulanan
hasta yaşlı olduğunda bir kere daha düşünmeyi gerektirir.
Hasta ve yakınları istese dahi, bu tip komplikasyonları olabilecek ve faydası net olmayan tedavilerden uzak durmakta
yarar vardır.tahmin edilenin ötesinde sonuçlar verebilir, yeterli eğitim almamış sağlık personelinin bilimsellikten önce
kısa süreli hasta memnuniyetini hedef alan uygulamaları birçok zaman sorunsuz atlatılsa da, bazen kısa, bazen de orta
ve uzun vadede bir kısmı çok ciddi olabilen çeşitli sorunlara
yol açabilir.

P-35
Bir Dakikalık Osteoporoz Risk Testi ve Kantitatif
Ultrasonografik Yöntem İle Kemik Mineral
Yoğunluğu Tayini Arasındaki İlişki
Sumru Savaş1, Fulden Saraç1, Yasemin Tokem2, Filiz Gümeli3,
Mehmet Akif Yalçın1, Fehmi Akçiçek1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri BD, İzmir
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir
3
Konak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Konak Belediyesi, İzmir
1
2

Amaç: Osteoporozda kemik yoğunluğundaki azalış ile beraber kemik dokusundaki mikro yapıdaki defekt kemik kırılganlığında artış ile sonuçlanır. Önemli bir sağlık sorunudur.
Bu çalışmada; osteoporoz açısından riskleri değerlendirmek
üzere oluşturulmuş olan osteoporoz risk testinin (ORT), kantitatif ultrasonografik yöntem (QUS) ile yapılan kemik mineral yoğunluğu (KMY) tarama yöntemi ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Koruyucu sağlık programları çerçevesinde, Konak belediyesi bünyesindeki semt merkezlerindeki
50 ile 82 yaş arası 71 bireye, 1 dakikalık ORT yüz yüze görüşülerek sorgulandı. Tüm soruların cevapları evet veya hayır
şeklinde olup, evet cevabı osteoporoz açısından riskli kabul
edildi. Olguların KMY ölçümleri tarama ve risk tayini amaçlı
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Sunlight Omni sense 2000 cihazıyla distal radiustan aynı kişi
tarafından uygulandı. Bu bölgedeki T ve Z skorları kaydedildi.
Sonuçlar ortalama ±SD ya da sayı (yüzde) olarak ifade edildi.
Elde edilen tüm veriler SPSS programı ile değerlendirildi.
Bulgular: Katılımcıların 67’si kadın (%94,4), 4’ü (%5,6) erkekti. 50–55 yaş arası 23 kişi (%32,4), 56–60 yaş arası 17 (%23,9),
61–65 yaş arası 16 (%22,5), 66–70 yaş arası 11 (%15,5), 71
ve üstü 4 kişi (%5,6), yaş ortalamaları 59,73±7,33 bulundu.
ORT’de sorulara evet cevabının verilme oranları sırasıyla: Aile
bireylerinden birinde hafif çarpma ile kırık meydana gelme
sıklığı %23,9; herhangi bir kemikte hafif çarpma ile kırık meydana gelme %8,5; 3 aydan uzun süre kortikosteroid kullanımı
%11,3; 3 santimetreden fazla boy kaybının görülmesi %18,3;
düzenli olarak aşırı alkol (günde 2 kadehten fazla) alanların
oranı %0, günde 20 sigaradan fazla içilmesi %2,8; çölyak ya
da crohn hastalığı nedeniyle sık ishal olma %0; ve 45 yaş öncesi menopoz gelişimi %31 olarak saptandı. Olguların KMY
ölçümlerinde: T skoru ortalaması (SOS) (-0,84±2,26), Z skoru
ortalaması (-0,30±1,76) olarak bulundu. Olgular; risk faktörü
0 olanlar (risk yok) (%39,4), 1 risk faktörü olanlar (%36,6), 2
ve daha fazla risk faktörü olanlar (%23,9) olarak gruplandı.
Bağımsız değişkenlerle oluşturulan bu risk grubu karşılaştırıldı. Risk gruplarına göre T skoru ortalamaları arasındaki ilişki
istatistikî olarak anlamlı bulunmadı (p>0.05). Yaş gruplarına
göre T skoru ve Z skoru ortalamaları arasındaki ilişki istatistikî
olarak anlamlı bulundu (p=0,029 ve p=0.045).
Sonuç: Yaş ile KMY ölçümleri arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. 1 dakikalık ORT’nin KMY ölçümleri ile ilişkisi açısından ileri çalışmalara gerek vardır.

P-36
Sistemik Lupus Eritematozuslu Yaşlı Erkekte
Steroid Tedavisi İle Düzelen Ritim Bozukluğu
Maksat Sarıbayev1, Fatih Tufan2, Tahsin Özpolat1, Gülistan
Bahat Öztürk2, Sibel Akın2, Burak Erer3, Bülent Saka1, Nilgün
Erten1, Mehmet Akif Karan2
1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı
3 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Romatoloji Bilim Dalı
Giris: Sistemik Lupus Eritematozus (SLE), cilt, eklem, böbrek,
perikard ve plevra gibi birçok doku ve organları etkileyebilen
sistemik bir hastalıktır. Erkeklerde kadınlara göre çok daha
seyrek görülür. Kalp tutulumunun en sık şekli perikardittir.
Özellikle transplasental olarak geçen anti-Ro antikorları yeni

doğanlarda kalp blokları ile karakterize olabilen neonatal
lupus tablosuna neden olabilir. Son dönemde yapılan araştırmalarda anti-Ro antikorlarının erişkin döneminde de belirli aritmiler ile ilişkili olabileceği bildirilmiştir. QT uzaması,
anti-Ro antikorları ile ilişkili olarak en sık görülen sorundur.
Patogenezde özellikle kalsiyum kanalları olmak üzere çeşitli iyon kanallarının etkilenmesi ile birlikte ritim sorunlarının
oluşabileceği düşünülmektedir.
Olgu: Beş yıldır kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve üç yıldır
hipertansiyon tanıları ile takip edilmekte olan 77 yaşındaki
erkek, nefes darlığı ve bacaklarda şişlik nedeni ile başvurdu.
Olmesartan, asetil salisilik asit, nifedipin ve lansoprazol kullanmaktaydı. Fizik muayenesinde bilateral pretibial ödemi
mevcuttu. Kan basıncı 120/70 mmHg, nabız dakika hızı 78 ve
aritmikti. Kalp sesleri doğaldı, ek ses duyulmadı. Hepatomegali veya venöz dolgunluğu yoktu. Diğer sistem muayeneleri
normaldi. EKG’sinde Mobitz tip 1 blok saptandı ve düzeltilmiş QT mesafesi uzundu (0,48 sn). Akciğer grafisinde bilateral kostofrenik sinüsleri künttü. Kan sayımında anemi (Hb 9
g/dl) ve trombositopeni (24000/mm3) saptandı. Retikülosit
düzeyi %1 idi. Demir, folik asit ve B12 vitamini düzeyleri normaldi. Kreatinin 1,5 mg/dl, albumin 2,6 g/dl, LDL kolesterol
178 mg/dl, HDL kolesterol 49 mg/dl, eritrosit sedimantasyon
hızı 57 mm/saat ve C reaktif protein 13 mg/L idi. Karaciğer
fonksiyon testleri ve elektrolitleri normaldi. İdrar tahlilinde 7
g/gün proteinüri saptandı. Holter EKG incelemesinde aralıklı
Mobitz tip 1 blok, 2:1, 3:1 ve 4:1 AV bloklar olduğu görüldü
ve kardiyoloji tarafından kalıcı pacemaker takılması önerildi.
Ancak hemodinamisinin stabil olması ve belirgin trombositopenisi nedeniyle takılamadı. Kemik iliği biyopsisi normoselüler olarak sonuçlandı. İmmun trombositopeni nedeniyle
48 mg/gün metilprednisolon başlandı. SLE açısından istenen
antinükleer antikor 1/100 homojen pozitif ve anti-Ro antikoru pozitif saptandı. Anti dsDNA, antikardiyolipin antikorları
ve lupus antikoagulanı negatifti. Ekokardiyografide ciddi sol
ventrikül hipertrofisi, aort ve mitral kapaklarda dejeneratif
değişiklikler ve 2+ mitral ve 1+ aort yetersizliği saptandı. Steroid tedavisi altında trombosit sayısı 130000’e yükseldi, Mobitz tip 1 bloğu düzeldi ve düzeltilmiş QT mesafesi normale
(0,43 sn) döndü. Kontrol Holter EKG incelemesinde atrial flutter saptandı ve bloklarının düzelmiş olduğu görüldü. Nefrotik sendrom nedeniyle yapılan böbrek biyopsisi lupus nefriti
ile uyumlu olarak değerlendirildi. Üç gün 1 g/gün pulse metilprednisolon ve 500 mg siklofosfamid uygulandı. Bu tedaviden üç gün sonra solunum sıkıntısı gelişti. Nazokomiyal
pnömoni ön tanısı ile sefepim başlandı. Solunum yetersizliği
nedeniyle entübe edilerek yoğun bakım ünitesine sevk edildi ancak kısa süre içinde kaybedildi.
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Sonuç: SLE’de kalp tutulumu perikardit, miyokardit, kapak
lezyonları ve ritim/ileti bozuklukları şeklinde görülebilir.
Anti-Ro antikorlarının erişkinlerde QT uzaması ve ritim/ileti
bozuklukları ile ilişkisi son zamanlarda tanımlanmıştır. Yaşlı
erkeklerde SLE oldukça nadir görülse de olgumuzda olduğu
gibi anemi ve trombositopeni gibi hematolojik bulgular ve
nefrotik sendrom tablolarında SLE akla getirilmelidir. Olgumuzun QT uzunluğunun ve Mobitz tip 1 bloğunun steroid
tedavisi sonrasında düzelmesi bu bulguların SLE ile ilişkili
olduğunu düşündürmektedir. Anti-Ro pozitifliği olan SLE’li
olgular ritim ve ileti bozuklukları açısından değerlendirilmeli
ve takip edilmelidir.

P-37
Toplumda Yaşayan Bireylerde Öz Bakım Gücü
Değerlendirmesi ve Demografik Veriler ile
İlişkisi
Sumru Savaş1, Fulden Saraç1, Yasemin Tokem2, Mehmet Akif
Yalçın1, Filiz Gümeli3, Fehmi Akçiçek1  
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı, İzmir
2
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir
3
Konak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Konak Belediyesi, İzmir
1

Amaç: Bireylerin temel gereksinimlerini karşılayabilmeleri için
yeterli bir öz bakım güçlerinin olması gerekir. Özbakım Gücü
Ölçeği (ÖBG) ölçeği bireylerin kendi kendilerine bakma güçlerini belirtmede kullanılır. Ölçekte puanlar 0-4 arasında değişmekte ve yüksek puanlar öz bakım eylemlerinin en yüksek
değerini göstermektedir. Bu çalışmada İzmir-Konak bölgesinde kendi evlerinde yaşayan 50 yaş üstü kişilerin kendi kendine bakma yeterliliklerini ölçmek amacı ile ÖBG kullanılarak
değerlendirme yapılmış ve kişilerin eğitimi, medeni durumu,
çocuk sayısı, yaşadığı ortam, kronik hastalık varlığı ve mevcut
kronik hastalıklar ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: İzmir Konak bölgesinde semt merkezlerine devam eden, rastgele seçilmiş 50 yaş üzeri 37 kişiye ÖBG
uygulanmıştır. Anket katılımcılarla yüz yüze görüşülerek aynı
kişi tarafından uygulanmıştır. Katılımcılar 64 ≥ yaş ve ≥65 yaş
olmak üzere 2 yaş grubuna ayrılmıştır. Katılımcıların eğitim
durumu (Okuma bilmiyor, okuma biliyor-okula gitmemiş, ilköğretim–5 yıl, ilköğretim–8 yıl, lise, üniversite), medeni durumu (Evli, bekar, dul, diğer), çocuk sayısı (Yok,1 çocuk, 2- 3
çocuk, 4 ve üstü), yaşadığı ortam (eşi ile, çocukları ile, yalnız,
eş ve çocukları ile, akrabaları ile), kronik hastalık varlığı (var,
yok) ve mevcut kronik hastalıklar kaydedilmiştir. Elde edilen
verilerin analizi SPSS 15.0 programı ile sayı, yüzde, aritmetik
ortalama, t test ve varyans analizi kullanılarak yapılmıştır.
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Bulgular: Çalışmaya 50 ile 82 yaş arası 37 kişi alınmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 60,48±7,48 bulunmuştur. Çalışmaya katılan kişilerin %94,6’sı kadın, %5,4’ü erkektir. Bireylerin %51,4’ü
evli; % 40,5’i dul; %2,7’si okuma-yazma bilmiyor; %24,3’ü ilköğretim (5 yıl); %51,4’ü ilköğretim (8 yıl); %10,8’i lise ; %10,8’i
üniversite mezunu olduğu saptanmıştır. % 81,1’inde kronik
hastalık mevcut iken; %40,5’i eş ve çocuklar ile; %24,3’ü yalnız;
% 27’si çocuklar; % 8,1’i eş ile beraber yaşamaktadır. Bireyler
%13,5 oranında 4 ve üstü; %54,1 oranında 2-3; %21,6 ‘sı ise bir
çocuk sahibidirler. ÖBG ölçeği ortalama puanı 87,08±9,13; 64
yaş ve altı grubun puan ortalaması 88,72± 7,66; 65 yaş ve üstü
grubun puan ortalaması 81,12± 11,95 olarak saptanmıştır. Yaş
grupları arasındaki ÖBG puan farkı istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur (t=2.189; p=0.035; p<0.05).
Sonuç: İlerleyen yaş özbakım gücünde azalma ile ilişkilidir.
Toplum sağlığı konusundaki çalışmalar bu konu üzerinde yoğunlaşmalıdır.

P-38
İç Hastalıkları Kliniğindeki Geriatrik Hastalarda
Malnütrisyon Oranının Nütrisyonel Risk
Skorlama-2002 İle Saptanması
Aynur Özdener1, Sumru Savaş2, Fulden Saraç2, Merve Örnek1,
Mehmet Akif Yalçın2, Fehmi Akçiçek2
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri BD/İZMİR

1
2

Amaç: Yaşlı bireylerde kilo kaybı ve malnütrisyon hastanede kalış süresinde artma, enfeksiyonlar, kötü yara iyileşmesi,
düşme ve kırıklar gibi diğer kötü sonuçlarla da ilişkili olduğu
için hastanede yatan yaşlılarda beslenme durumunun değerlendirilmesi önemlidir. Nütrisyonel Risk Skorlama-2002
(NRS 2002) ile beslenme değerlendirmesi yaparken hastalık şiddeti, nütrisyon durumundaki bozulma ve yaş da göz
önüne alınmaktadır. Bu çalışma ile İç Hastalıkları Kliniğine
yatan 65 yaş ve üstü hastaların NRS 2002 testi ile beslenme
durumunun değerlendirilerek malnütrisyon oranlarının belirlenmesi ve beslenme durumunun; albümin, yüksek duyarlı
C-reaktif protein (hs-CRP) seviyeleri, vücut analiz ölçümleri
(yağ yüzdesi, yağsız vücut kütlesi, sıvı yüzdesi) ve yatış süresi
ile ilişkilendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem ve gereçler: İç Hastalıkları Kliniğine 1-28 Şubat 2011
tarihleri arasında yatan 65 yaş ve üstü tüm hastalar çalışmaya alınmıştır. Hastalara ilk yatışlarında NRS 2002 testi uygulanarak, albümin ve hs-CRP değerleri kaydedilmiştir. Tüm
hastaların boy, kilo, beden kitle indeksi (BKİ) ölçümleri ve yağ
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yüzdesi, yağsız vücut kütlesi, sıvı yüzdesi tayinleri biyoimpedans analiz yöntemi kullanılarak TBF-300 model vücut analiz
monitörü ile yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı ile
değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya alınan 32 hastanın %56’sı erkek, %44’ü
kadın olup, hastaların yaş, kilo, boy , BKİ, albümin , hs-CRP
, yatış süresi ortalamaları sırasıyla; 71.6±5.2 yıl, 71±15.0 kg,
163±8.7cm, 26,7±5.3 kg/m2, 3.6±0.5 gr/dl, 5.8±7.03 mg/dl,
16±9.2 gün olarak saptanmıştır. Hastaların %21.9’u hematolojik , %15.6’sı nefrolojik, %15.6 sı diyabetik, %12.5’i romatolojik, %34.4 ü diğer (alerji, astım, hipertansiyon, KOAH) hastalıklar sebebiyle interne edilmiştir. NRS 2002 skoruna göre
hastaneye ilk yatış malnütrisyon oranı %71.8 (skor ortalaması: 3.21) olarak tespit edilmiştir. NRS skoru ile yaş (p=0,003),
BKİ (p=0,038) ve kilo ölçümleri (p=0,012) arasında anlamlı
ilişki saptanmıştır. NRS skoru ile albümin, hs-CRP, yağ yüzdesi, yağsız vücut kütlesi, sıvı yüzdesi, hastane kalış süresi ve
cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Hematoloji hastalarının tümünde NRS skoru ≥3 olarak saptanmıştır.
Sonuç: Hastaneye yatış anında yaşlı hastalarda malnütrisyon
oranı yüksektir. Hastaneye yatan hastalarda yaş, BKİ ve kilo
ölçümleri malnütrisyon açısından önemli risk faktörleri olarak kabul edilebilir. Yağsız vücut kütlesi, hs-CRP, hastane yatış
süresi ile NRS 2002 skorları arasında anlamlı ilişki saptanamamıştır, daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

P-39
Aile Hekimliğinde Demans Hastalarının Online
Konsültasyonu: TAÇ Projesi Örneği
Nil Tekin1, Görsev Yener2
SGK Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi, Aile Hekimliği Uzmanı, İzmir
2
Dokuz Eylül Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir; İstanbul Kültür Üniversitesi
Beyin Dinamiği ve Kognisyon Merkezi, İstanbul
1

Amaç: Demans yaşlıda bilişsel fonksiyon kaybı ile seyreden
hastalıklar arasında en sık görülenidir. Demans hastalarının
prevelans oranının 80 yaşın üstünde %20 ‘lerden başlayıp
%60’lara kadar ulaştığı bilinmektedir. En yaygın görülen demans nedeni ise Alzheimer Hastalığıdır (AH). Birinci basamak
sağlık hizmeti sunumunda yer almaları ve bu hizmetin süreklilik içermesi nedeniyle Alzheimer hastalarının izlem ve bakımında aile hekimleri önemli bir rol almaktadır. Ancak AH’nın
erken dönemde tanınması, ayırıcı tanısı ile izlem ve bakımında aile hekimlerinin, konsültan hekim desteğini zamanında
ve etkin şekilde alabilmeleri gerektiği açıktır. Bu çalışmada
Turkuaz Alzheimer Çalışma Grubu (TAÇ) Projesi kapsamında

oluşturulan hasta kayıt sisteminde online uzman konsültasyonu uygulama örneğinin ortaya konulması amaçlanmıştır.
Yöntem ve Gereç: Bu çalışmada Türkiye’nin farklı bölgelerindeki demans hastalarını izleyen birimlerin yer aldığı TAÇ Grubunun online hasta kayıt sistemi kullanılmıştır. SGK Narlıdere
Dinlenme ve Bakımevi’nde kalan sakinlerin hasta kayıtları bu
sisteme girilmiştir. Verilerin oluşturulmasında hemşirelerin,
yaşlı bakıcıların ve psikologların değerlendirmelerine yer
verilmiştir. Çalışma grubunun diğer üyesi olan ve kuruma en
yakın nöroloji birimi özelliğindeki Dokuz Eylül Üniversitesi
Nöroloji Anabilim Dalı ile bu verilerin paylaşımı sağlanmıştır.
Oluşturulan veriler ve online konsültasyonün sonuçları değerlendirmeye alınmıştır.
Bulgular: Veri girişi yapılarak poliklinik kontrolüne gönderilen 91 kişide kognitif kayıp bulguları belirlenmiştir. Bu hastaların 67’si (%73,6) kadın, 24’ü (%26,4) erkek idi. Demans olduğu belirlenen 74 hastanın 60’ı (%81,1) AH, 7’si (%7,7) vaskuler
demans tanısı almış idi. Kognitif kayıp bulguları olan diğer 17
(%18,7) sakinde ise hafif kognitif bozukluk belirlenmiş idi. Bu
hastalarda başlangıçtan itibaren en fazla değişen durum olarak ilaç takibi zorluğu gözlendi. Daha sonra sırasıyla sevdiği
uğraşlara ilgisinde azalma, para idaresinde zorluk ve öz bakımın bozulması mevcut idi. Alzheimer hastalarının yaşlarına
bakıldığında 52 (%86,7) kişinin 80 yaş ve üstü olduğu bulunmuştur. Bu kişilerin Global Bozulma Ölçeği’ne göre yapılan
değerlendirmede 31’inde (%51,7) orta ve orta-ağır evrede
kognitif bozukluk belirlenmiştir. Nöroloji Polikliniğe giden
20 (%33,3) hastada antidemansiyel ilaç değişikliği yapıldığı
gözlenmiştir.
Sonuç: Kurumsal alanda çalışan aile hekimi ile en yakın üçüncü basamak nöroloji kliniği arasında etkin bir online konsültasyon sistemi kurulmuştur. Bu sistemin verilerine göre beklendiği üzere en sık demans tipi olarak AH görülürken, ikinci
sıklıkla vasküler demans gözlenmiştir. Alzheimer hastalarının
yaş grubunun yüksekliği dikkat çekerken, yaklaşık yarısının
orta evre düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Bu sistemle erken kognitif bozukluğu olan yaşlılar tespit edilebildiği gibi,
demansiyel sürecin uygun izlemi ve tedavisine olanak sağlanmıştır. Böylesi bir uygulamanın özellikle bakımevlerinde
kalan yaşlıların doğru zaman diliminde tanı almalarını ve
uygun dozda ilaç kullanımlarını sağladığı düşünülmektedir.
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P-40
Yeni Kurulan Bir Geriatri Polikliniğinin
Geropsikiyatri Tarama ve Değerlendirme
Sonuçları
Burcu Balam Yavuz1, Dilek Gürel2, Yeter Ekmekçi3, Dr. Özden
Şahingeri4, Dr. Süheyla Aydoğmuş4, Dr. Giray Gül5
SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Geriatri Uzmanı
SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uzman Psikolog
3:
SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sosyal Hizmet Uzmanı
4:
SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı
4:
SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum
5:
SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
1:
2:

Giriş: Kapsamlı geriatrik değerlendirme dahilinde yapılan
geriatrik psikiyatri değerlendirmesi, taranmadığı takdirde
gizli kalacak ve yaşlının morbiditesini etkileyecek kognitif
bozuklukların ve duygu durum bozukluklarının erken dönemde tanı almasını sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı
yeni kurulan bir geriatri polikliniğinde interdisipliner geriatri
ekibinin uyguladığı kapsamlı geriatrik değerlendirme dahilinde yapılan geropsikiyatri değerlendirmesinin sonuçlarını
incelemektir.
Metod: Geriatri polikliniğine başvuran 65 yaş ve üzeri hastalardan 182 kişi çalışmaya alındı. Hastalara doktor, psikolog,
sosyal hizmet uzmanı ve beslenme uzmanından oluşan interdisipliner geriatri ekibi tarafından kapsamlı geriatrik değerlendirme ve bunun dahilinde geropsikiyatrik değerlendirme uygulandı. Kognitif fonksiyonların değerlendirilmesi
için Mini Mental Durum Değerlendirme testi (MMSE) ve saat
çizme testi, duygu durum değerlendirmesi için Geriatrik
Depresyon Skalası (GDS) uygulandı. Hastaların demografik
bulguları not edildi. Demans tanısı için DSM-IV, NINCDSARDRA, NINS-ARIEN kriterleri, hafif kognitif bozukluk tanısı
için Petersen kriterleri kullanıldı.
Bulgular: Değerlendirilen 182 hastanın yaş ortalaması 76±7
idi ve 133’ü (%73.1) kadındı. Hastaların eğitim durumları
incelendiğine %14.3’ünün okur yazar olmadığı, %39’unun
ilk ve orta eğitim mezunu, %14.8’inin lise mezunu olduğu,
%27.5’unun üniversite ve yüksekokul mezunu olduğu tespit
edildi. MMSE puanları ortalama 25.8±5.4, GDS puanı 4 (0-15)
olarak tespit edildi. Yapılan geropsikiyatrik değerlendirme
sonrası 21 (%11.6) hasta demans, 56 (%30.9) hasta hafif kognitif bozukluk, 102 (%56.4) hasta depresyon tanısı aldı. Demans hastalarının 13’ü (%61.9) erken evre, 6’sı (%28.6) orta
evre, 2’si (%9.5) ileri evre idi. Bu hastaların 11’i (%52.4) demans tanısı olan ve tedavi almakta olan hastalar iken 10’unda
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(%47.6) demans tanısı kapsamlı geriatrik değerlendirme sonunda konuldu. Depresyon hastalarından 25’i (%24.5) tanı
almış ve tedavi almakta olan depresyon hastalarıyken 77’sinde (%75.5) tanı kapsamlı geriatrik değerlendirme sonucunda konuldu.
Sonuç: Geropsikiatrik değerlendirme yaşlı hastanın değerlendirmesinin önemli bir parçasıdır. Bu sayede önemli geriatrik sendromlardan olan demans, depresyon ve hafif kognitif
bozukluk hastaları tanı alabilmektedir.

P-41
Sık Düşen Yaşlıda Pulmoner Emboli Tedavisi: Ne
Yapalım?
Sibel Akın1, Fatih Tufan1, Gülistan Bahat Öztürk1, Bülent Saka2,
Nilgün Erten2, Mehmet Akif Karan1
İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı1
İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı2
GİRİŞ: 65 yaş ve üstü hastaların üçte birinden fazlası her yıl
düşmektedir ve bunların yarısında düşme rekürrendir. Düşmeler, yaşlıda mortalite ve morbiditeyi artıran, yaşam kalitesini bozan, kalça ve diğer bölge kırıkları, subdural hematom,
kafa travması veya ciddi yumuşak doku travmasına neden
olmaktadır. Sık düşmeleri olan, yalnız yaşayan pulmoner emboli geçiren olgumuzda tedaviyi nasıl modifiye etmek gerekebileceğini vurgulamak istedik.
OLGU: 79 yaşında kadın hipertansiyon, geçirilmiş iskemik
SVO, glokom, polistemia vera ve Parkinson hastalığı tanıları ile geriatri polikliniğimizde takip edilmekteydi. Metoprolol 50mg 1*1, L-Dopa-benserazid 125 mg 3*1, hidroksiüre
500mg 1*1 (5/7), perindopril/hidroklorotiyazid 1*1, asetilsalisilik asit 150 mg 1*1, essitolopram 10 mg 1*1, rasajilin 1 mg
1*1, pribedil 50 mg 3*1 tedavisi almaktaydı. Günlük yaşam
aktivitelerinde bağımsız olan hastamızın kapsamlı geriatrik
değerlendirmesinde son bir yıl içinde ciddi yaralanma ile
sonlanan düşmelerinin olduğunu öğrendik. Poliklinik takibimizde evinde baş dönmesi ve göz kararmasının eşlik etmediği düşme hikayesi oldu. Ritm ve tansiyon holter ve karotis
arter Doppler ultrasonografi görüntülemelerinde patoloji
tespit edilmedi. Nöroloji ile konsülte edildi ve düşmelerinin
Parkinson hastalığının sebep olduğu postural instabilitesine
bağlı olabileceği kararına varıldı. Düşmemesi için sekonder
düşme nedenlerine dikkat etmesi konusunda bilgilendirildi. Takibimiz sırasında sağ bacakta şişlik ve nefes darlığı yakınması ile başvurdu. Fizik muayenesinde sağ ve sol bacak
arasında çap farkı belirgindi. Alt ekstremite venöz Doppler
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USG incelemesinde sağ bacakta subakut derin ven trombozu, spiral toraks BT’de sağ akciğer de masif olmayan emboli
tespit edildi. Göğüs hastalıkları bölümünde yatırılarak warfarin başlanmıştı. Polistemia vera tanısı olduğu için ömür boyu
warfarin kullanılması önerilmişti. Polikliniğimizde değerlendirdiğimizde ciddi kafa travmaları ile sonlanan sık düşmelerinin olması nedeni ile warfarin tedavisinin uygun olmadığı
düşünülerek kesildi. Düşük molekül ağırlıklı heparin tedavisine geçildi. Yalnız yaşayan ve görme problemi olan hastamızın uzun süreli bu tedaviyi de uygulamayacağı düşünüldü,
Göğüs hastalıkları ile birlikte değerlendirilerek vena cava inferior filtresi takılması planladı.
SONUÇ: Düşmeler mobilitenin kısıtlanmasına, günlük yaşam aktivitelerinde bağımlılığa ve bakım evine yerleştirilme sıklığında artışa neden olmaktadır. Yaşlı hastalar düşme
konusunda kendiliğinden bilgi vermediklerinden, her yaşlı
hastaya en az yılda bir kez düşme anamnezi sorulmalıdır.
Düşmelerin önlenmesi için yaşlının yaşam alanı ve aldığı
ilaçlar gözden geçirilmelidir. Olgumuzda pulmoner embolinin uzun dönemdeki klasik tedavisi olan warfarin, sık düşme
anamnezi ve yalnız yaşaması nedeniyle kullanılamadı. Vena
cava inferior filtresi takılması ise klasik endikasyonları dışında
postüral instabilite ile ilişkili sık düşme nedeniyle planlandı.
Çoğul sorunları olan geriatrik olgularda klasik tedaviler bu
yaş dönemine has sorunlar nedeniyle uygulanamayabilir
veya modifiye edilmek zorunda kalınabilir.

P-42
Geriatrik Bireylerde Sarkopeninin Günlük Yaşam
Aktiviteleri Üzerindeki Etkisi
Huri, M.3, Uyanık, M.1, Halil, M.2, Kayıhan, H.1
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü, Öğretim Üyesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD ,Geriatri Ünitesi, Öğretim Üyesi
3
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü, Doktora Öğrencisi
1
2

Giriş: Çalışmamızın amacı, geriatri servisinde yatan yaşlı bireyleri sarkopeni açısından değerlendirmek, fiziksel performansı arttırmaya yönelik önerilen ev programları sonucunda
değişimleri kaydetmek ve bu değişimlerin kişinin günlük yaşam aktiviteleri üzerindeki etkisini araştırmaktır.

mans Ölçümü (KFPÖ) ile değerlendirildi. Kas kütlesi alt ve üst
ekstremitede kasların en şişkin noktasından yapılan çevre
ölçümleri ile değerlendirildi. Bireylerin günlük yaşam aktiviteleri ve yardımcı günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlık
seviyeleri Geriatrik Bireylere Yönelik Genel Ergoterapi Değerlendirmesi ile kaydedildi. Katılımcılara fiziksel performansı
arttırmaya yönelik ev programları önerildi. Taburculuktan 4
hafta sonra bireyler telefon görüşmesi yolu ile tekrar değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya 9 erkek, 11 kadın olmak üzere toplam
20 kişi dahil edildi. Yaş ortalaması 74,9 idi. Ortalama BKİ kadınlarda 26.kg/m2, erkeklerde 23kg/m2 idi. KFPÖ 2 bireye
uygulanamadı. Uygulananların %72’inde ciddi (KFPÖ puanı
<7), % 19’ unda orta (KFPÖ=7), %8’inde hafif (KFPÖ puanı˃7)
derecede fiziksel performans sıkıntısı tespit edildi. Katılımcıların alt ekstremite ortalama kas çevresi 58 cm iken, üst
ekstremite ortalama kas çevresi 34 cm. idi. Katılımcılara ev
programı olarak kas kuvvet ve elastikiyetini arttırmaya yönelik, günde 3 kez 15-20 tekrarlı yapılacak egzersiz programı
gösterildi. Telefon ile yapılan değerlendirmelere göre 4 katılımcı ev programını uygulamadığını belirtti. Ev programını
düzenli olarak yerine getirenlerden 15’inde BKİ değişmemiş
olsa bile, alt ekstremite çevre ölçümleri ortalama 1.5 cm, üst
ekstremite ise 0.4 cm artmıştır. Önerilen ev programları sonrasında katılımcıların temel ve yardımcı günlük yaşam aktivitelerinin birçoğunda bağımsızlık seviyeleri çeşitli derecelerde arttı (Tablo1). KFPÖ sonuçları ile temel ve yardımcı günlük
yaşam aktivitelerindeki bağımsızlık seviyesi (r: 0.62) ve çevre
ölçümleri (r:0.573) arasında anlamlı ilişki bulundu (p<0.01).
Sonuç: Geriatrik bireylerde sarkopeninin fiziksel performansı etkilediği bilinmektedir. KFPÖ, bireyin temel ve yardımcı
günlük yaşam aktivitelerindeki performansı hakkında bilgi
verebilir. Bu nedenle kişiye özel aktivite değerlendirme ve
eğitimlerinin sarkopeni takip ve tedavisinde kullanımını incelemeye yönelik ileri seviye çalışmaların yapılması gerektiği
düşünülmektedir

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Aralık 2010- Mart 2011 tarihleri arasında geriatri servisinde yatan, fizyoterapi/ergoterapi
istemi yapılan 20 kişi dahil edildi. Demografik bilgiler kaydedildi. Katılımcıların beden kitle indeksleri (BKİ) hesaplandı,
fiziksel performansları 4 metre yürüme süresi, denge ve sandalyede oturup-kalkma testlerini içeren Kısa Fiziksel Perfor-
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Tablo 1: 1. ve 2. Değerlendirmeye Göre GYA Bağımsızlık Değişim Tablosu
Temel GYA
Bağımsız
Yardımlı
Bağımlı
%25
%50
%75
Banyo/duş
*
Giyinme
Giyinme
*
Soyunma
*
Tuvalet
*
Traş( saç, diş, tırnak)
*
Yemek yeme
*
İçme
*
Yardımcı GYA
Yemek hazırlama
*
Yemek planlama
*
Yatak düzeltme
*
Çamaşır yıkama
*
Alış-veriş
*
Para idaresi
*
Temizlik
*
Ulaşım
*
Telefon Kullanma
*
Sağlıkla İlgilenme
*

P-43
Yaşlı Popülasyonda Hepatit-B Taşıyıcılığı
Depresyon Riskini Arttırır Mı ?
Yusuf Yeşil, Mustafa Cankurtaran, Mehmet Emin Kuyumcu,
Zekeriya Ülger, Meltem Halil, Burcu Balam Yavuz, Servet
Arıoğul
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Ünitesi
Giriş ve Amaç: Hepatit B dünya genelinde kronik hepatit, siroz, ve hepatoselüler kanserin en sık nedenlerindendir. Daha
önce Hepatit B ile özellikle depresyon ve anksiyete olmak
üzere psikiyatrik hastalıklarla ilişkili olabileceği iddia edilmiştir. Fakat bunun virüsün kendisine mi yoksa hastalık korkusuna mı bağlı olduğu açık değildir. Bu çalışmada hepatit- B
taşıyıcısı olan yaşlılarda depresyon sıklığına bakılmıştır.
Metot: Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Geriatri polikliniğine başvuran, 65 yaş ve üzeri, karaciğer fonksiyon testleri
normal olan 90 HBs taşıyıcısı, 90 kontrol olmak üzere toplam
180 hasta alınmıştır. Hastalara Yesavage geriatrik depresyon
skalası özenle uygulanmıştır. HBs antijeni (+) ve Anti-HBs antikoru (-) olan hastalar HBs taşıyıcısı olarak belirlenmiştir. İstatistiksel analiz için SPSS 11.0 programı kullanılmıştır. Hepatit
B ile depresyon arasındaki ilişkiyi belirlemek için Ki-kare testi
kullanılmıştır.

Bağımsız
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%75
*
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*
*
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*
*
*
*
*
*
*
*
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*

olan grupta sırayla depresyon sıklığı 20.6% ve 20.0% idi. Bu
fark istatistiksel olarak anlamlı saptanmamıştır (p:0,85).
Sonuç: Çalışmamızda yaşlı hastalarda HBs antijen pozitifliği ile depresyon arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.
Daha önceki çalışmalarda Hepatit B virus taşıyısı olmanın
hastaların %90’nının hayatını sosyal, ailesel, mesleksel olarak
negatif etkilediği gösterilmiştir. Bunun nedeni olarak, hastaların büyük bir kısmında Hepatit B virus taşıyıcılığı asemptomatik olsa da hastalığın kronik doğası ve ilerleme olasılığı
nedeniyle hastaların ciddi bir hastalığı olma algısına neden
olması ve depresif semptomlara yol açması olabileceği düşünülmektedir.
Kaynaklar:
1. Altindag, A., D. Cadirci & F. Sirmatel (2009) Depression and health related quality of life in non-cirrhotic
chronic hepatitis B patients and hepatitis B carriers.
Neurosciences (Riyadh), 14, 56-9.
2. Atesci, F. C., B. C. Cetin, N. K. Oguzhanoglu, F. Karadag
& H. Turgut (2005) Psychiatric disorders and functioning in hepatitis B virus carriers. Psychosomatics, 46,
142-7.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşları 72.09±5.73 (min-max:
65-98), 56.7%’si kadın hasta idi. HBs antijeni pozitif ve negatif
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P-44
Yüksek Ortalama Trombosit Hacmi Değerleri
Alzheimer Hastalığında Vasküler Risk
Faktörlerinin Belirteci Olabilir Mi?
Yusuf Yeşil1, Mehmet Emin Kuyumcu1, Mustafa Cankurtaran1,
Burak Uz2, Atilla Kara3, Mustafa Kemal Kılıç3, Meltem Halil1,
Zekeriya Ülger1, İbrahim C. Haznedaroğlu2, Servet Arıoğul1

•
•

rın 44’ü (34,9%) erkek, kontrol grubunun 123 (43,0%)
erkek idi.
AH olanların mini-mental test skorları ortalaması:
20,1±7,2 idi.
OTH değerleri AH olanlarda istatistiksel olarak daha
yüksek saptandı (8,46±1,15 vs 8,17±0,90; p=0,011) (Figür 1).

Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Ünitesi
Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Ünitesi
3
Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
1
2

Giriş ve Amaç:
• Vasküler risk faktörlerinin Alzheimer Hastalığının (AH)
patogenezinde ve progresyonunda rol aldığı bilinmektedir (1).
• Trombosit aktivasyonunun da bir göstergesi olan Ortalama Trombosit Hacminin (OTH) koroner arter hastalığı, kronik vasküler hastalıklar ve tromboembolik
hastalıklar gibi vasküler hadiselerde yükseldiği ve bu
olayların öncesinde ve sonrasında belirleyici olabileceğine dair çalışmalar mevcuttur (2, 3).
• OTH birçok klinisyen tarafından rahatlıkla bakılabilen
bir parametredir (4). AH’da vasküler hasarı göstermede bir belirleyici olabilir.
• Bu çalışmada AH ile OTH arasındaki ilişkiye bakılmıştır.
Metod:
• Geriatri polikliniğine başvuran, kapsamlı geriatrik değerlendirme ve kognitif değerlendirme yapılan hastalardan Alzheimer hastalığı tanısı konan 126 hasta ve
kognitif fonksiyonları normal bulunan 286 kontrol
hastası incelenmiştir.
• Alzheimer hastalığı tanısı kognitif değerlendirme ve
tarama testleri sonrası DSM-IV ve NINCDS-ARDRA tanı
kriterlerine göre konmuştur.
• Malignitesi olan, diyalize giren, karaciğer yetmezliği,
derin ven trombozu, koroner arter hastalığı, konjestif
kalp yetmezliği, serebrovasküler olay, diabetes mellitus, hipo-hipertiroidisi ve morbid obezitesi olan hastalar çalışmaya alınmadı.
• Hastalardan alınan kan örnekleri standart dipotasyum
etilendinitrotetra-asetik asitli (EDTA) tüplere alınıp çalışılmıştır.
• Çalışmanın istatistiksel analizler SPSS 15.0 programında yapılmıştır
Bulgular:
• Değerledirilen 126 AH’nın yaş ortalaması 76,2±6,8,
kontrol grubunda ise 75,2±6,3 idi (p:0,176). AH olanla-

Figure-1. Alzheimer Hastalığı ve normal kognitif fonksiyonu
olan hastaların Ortalama Trombosit Hacmi değerleri
Sonuç:
• AH geriatrik populasyonda her geçen gün önemi
daha da artan bir sağlık sorunudur.
• Çalışmamızda AH’ında OTH değerleri anlamlı olarak
yüksek bulunmuştur. Etyopatogenezin de birçok mekanizma üzerinde durulan AH’ında OTH’nın yüksek
saptanması vasküler hipotezi desteklemekle beraber
bu konuda daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.
Kaynaklar:
1. Dickstein, D. L., Walsh, J., Brautigam, H., Stockton,
S. D., Gandy, S. and Hof, P. R. (2010). Role of vascular
risk factors and vascular dysfunction in Alzheimer’s
disease. Mt Sinai J Med, 77, 82-102.
2. Sharp, D. S., Benowitz, N. L., Bath, P. M., Martin, J.
F., Beswick, A. D. and Elwood, P. C. (1995). Cigarette smoking sensitizes and desensitizes impedancemeasured ADP-induced platelet aggregation in whole blood. Thromb Haemost, 74, 730-735.
3. Slavka, G., et al. (2011). Mean Platelet Volume May
Represent a Predictive Parameter for Overall Vascular Mortality and Ischemic Heart Disease. Arterioscler
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P-45
Hipertansif Yaşlı Bireylerde Tedavi ve Sağlıklı
Yaşam Biçimine Uyum:
Öz Yeterlilik Modeli
Hülya Eskiizmirli1, Sevnaz Şahin2, Fisun Şenuzun3
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bornova /İzmir
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç hastalıkları AD, Geriatri Anabilim Dalı, Bornova /İzmir
3
Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Bornova/İzmir
1
2

Koroner kalp hastalıklarının %50’sinden ve inmelerin % 60’ından sorumlu tutulan hipertansiyon dünyadaki ölümlerin en
önemli nedenidir. Yaşlanmayla birlikte büyük damarlardaki
elastik liflerde yıkım ve damar sertliğindeki artış, sistolik kan
basıncı ve nabız basıncında artışa neden olmakta ve beraberinde diyastolik kan basıncında düşüşle karakterize, izole
sistolik hipertansiyona yol açmaktadır. Son kılavuzlarda İSH,
sistolik kan basıncının (SKB)≥140 mmHg, diyastolik kan basıncının (DKB) <90 mmHg olması olarak tanımlanmaktadır.
Epidemiyolojik veriler hipertansiyon prevalansının, yaşla
birlikte belirgin artış göstererek 60 yaş ve üzerinde %50’lere
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çıktığını göstermektedir. Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları derneğince gerçekleştirilen Patent Çalışmasıda 65
yaş ve üstü bireylerde hipertansiyon prevalansı %75.1 olarak
bildirilmiştir.
Hipertansiyon tanı, tedavi ve bakım sürecinin temel amacı;
kan basıncı yüksekliğinin yaratabileceği komplikasyonları ve
bu komplikasyonlara bağlı morbidite ve mortaliteyi azaltmak, kan basıncını normal sınırlar içinde tutmak ve en önemlisi yüksek kan basıncı ile sağlıklı yaşam biçimini sürdürebilmektir. Bu neden ile; yaşlı hipertansif bireylerin yüksek kan
basıncını etkili bir şekilde düzenleyebilmesi için açık, pratik,
ulaşılabilir, hastalığa ve tedaviye uyumu sağlayıcı bakım yönetimi çok önemlidir. Hipertansif yaşlı biteyin bakım yönetiminde sağlıklı yaşam biçimine uyumda öz yeterlilik modeli
kullanılan etkin modellerden biridir. (Tablo 1).
Tüm bu düşüncelerden yola çıkılarak amaç; Öz yeterlilik kuramı çerçevesinde hipertansif yaşlı hastalara yönelik bakım
yönetimi örneği geliştirmektir.
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P-46
Enürezis Noktürna: Davranışsal Terapinin Yaşlı
Hastalarda Etkinliği
Hasret Topaç , Şenay Topaç , Ayşe Beşikçi , Sevilay Örs* , Ahmet
Önder Örs*
Konya Asker Hastanesi Üroloji Servisi
Aksaz Asker Hastanesi Üroloji Servisi*
Giriş: Son yıllardaki çalışmalar, davranışsal terapinin enürezis tedavisindeki etkinliğini göstermektedir. Biz de enürezisi
olan yaşlı hastalarda davranışsal terapi deneyimlerimizi sunduk.
Materyal ve Metod: Enürezisi olan 60-75 yaş arası, 46 hastayı
6-12 ay takip ettik. İşeme ile ilişkili ayrıntılı anamnez her hastadan alındı ve her hastaya enüretik gelişimin açıklanması,

enüretik epizodları ve diürezis sıklığını gösteren kartlar, mesane distansiyonu farkındalığını atırmak için egzersizler, ve
işeme sıklığını artırmayı içeren mesane eğitim seansı uygulandı. Davranışsal terapi seçenekleri ise, sıvı alımının monitörizasyonu, mesane hacim egzersizleri ve uyandırma olarak
uygulandı.
Sonuçlar: 42 hasta çalışmayı tamamladı. 6 ay içerisinde, 42
hastanın 20’si (%47.6) tedaviye olumlu cevap verdi, 42 hastanın 4’ü (%9.5) kısmi cevap verdi ve 18 hasta (%42.8) tedaviye
cevap vermedi.
Tartışma: İdrar kaçırma için çok sayıda tedavi ve durum yönetimi bulunmaktadır. Davranış terapisinin etkinliği, bizim
çalışmamızda da görüldüğü üzere, benzerdir ve yaşlılarda da
enürezisin tedavisinde ilk olarak değerlendirilmelidir.
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