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Acil Servisteki Yaşlı 
Hastalar
Uzm.Dr Mehmet Mahir KUNT*, Prof. Dr .Bülent SİVRİ**
*	 H. Ü. Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi
** H. Ü. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Ünitesi

Özellikle gelişmiş ülkelerde yaşlı insanların oranı önemli bir oranda 
artmaktadır. 2030 yılında Amerika’da yaşayan her beş insandan 
biri 65+ gruptan olacaktır. Türkiye’de 1995 yılındaki nüfus 
sayımına göre 65+ insanların oranı % 4,7’dir ve 2015 yılında % 
5,7 olacağı tahmin edilmektedir. 
Acil servisler acil hastalıkların tedavisi yanında, 24 saat hizmet 
veren birinci basamak sağlık hizmetleri, yoğun bakım hizmetleri ve 
sağlık hizmetlerinin çeşitli nedenlerle aksadığı durumlarda emniyet 
bölgesi olarak görev almaktadır. Amerika’daki yaşlılar, acil servise 
başvuruların % 15’ini ve ambulansla gelen hastaların % 36’sını, 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Acil 
Servisi’nde ise %12,2’sini oluşturmaktadırlar. 
Hastaneye yatma oranlarının ve yoğun bakım ihtiyaçlarının yaşlı 
popülâsyonda daha fazla olduğu görülmüştür. 
Yaşlı hastaların acil servislerde muayenesi güçtür. Yaşlanma ile 
beraber kronik hastalık sayısı artar. Yapılan bir araştırmaya göre 
yalnız yaşayan yaşlılarda ortalama olarak 3 tane problem varken, 
bakım isteyen hastalarda problem sayısı 10’a kadar çıkmaktadır. 
Yaşlı hastalarda hastalık seyrinin atipik olması, belirtilerin geç 
çıkması ve altta yatan hastalıkların çok olması nedeniyle yardımcı 
teşhis metodlarının kullanılması % 50 daha fazladır ve de acil 
serviste hatalı teşhis koyma ihtimali daha fazladır.
Yaşlılıkta fizyolojik bir takım değişiklikler olur ve bunlar yaşlının 
sağlığını ve kendine bakımını etkiler ve de medikal problemlerin 
teşhisinde zorluklar çıkarabilir. Ayrıca tedavi şekli ve ilaç dozları da 
değişecektir. Yaşlı hastalarda olan fizyolojik değişikler laboratuar 
değerlerine yansımaz. Anormal değerler yaşlılığın bulguları 
değildir. Anormal değerlere sahip yaşlı insanlar mutlaka ayrıntılı 
olarak değerlendirilmelidir. 
Yaşlı hastalarda birden çok ilaç kullanımı gerekmektedir ve 
bu durum yaşlı hastalarda yan etkilerin daha çok görülmesine 
sebep olmaktadır. Gastrointestinal motilite ve kan akımında 
azalma, vücut kitlesinde azalma, yağ dokusu oranında artma, 
kreatinin klerensinde azalma, hepatik kan akımında azalma, 
ilaçların emilimini, dağılımını ve klerensini değiştirebilir. Bütün bu 
değişikliklere rağmen pek çok ilacın biyoyararlanımında değişiklik 
olmaz. 
Narkotikler ve sedatif-hipnotikler kazalara maruz kalma ve 
düşme riskini arttırmaktadır. Diüretikler, ciddi elektrolit 
dengesizliği ve dehidratasyona yol açabilirler. Nonsteroid 
antiinflamatuar toksisitesi azotemiden sodyum tutulumunun 
artması ile hipertansiyonun alevlenmasi ve kalp yetmezliği veya 
gastrointestinal kanama ve\veya perforasyona kadar geniş bir 
yelpaze içinde görülebilir. 
Psikiyatrik hastalıklar yaşlılarda atipik semptomlarla başlayabilir. 
Depresyon ilaç yan etkisi veya tiroid hastalığı ve malnütrisyon gibi 
geri dönüşlü bir fizyolojik olaya bağlı olarak da ortaya çıkabilir. 
Fizik Muayene
Yaşlılıkta oluşan birtakım fizyolojik değişiklikler yüzünden fizik 
muayene daha dikkatli yapılmalıdır. Yaşlı hastanın belli belirsiz 
bir karın ağrısı ciddi hayatı tehdit eden ve cerrahi gerektiren bir 
hastalığın tek belirtisi olabilir ve böyle bir hastanın muayenesinde 
hiç bir patolojik bulguya rastlanılamayabilinir. 
Kullanılan bir takım ilaçlar bazı hastalıkların belirti ve 
bulgularını gizleyebilir. Örneğin β blokör ajan kullanan yaşlı bir 
hastada hipovolemi, sepsis vb durumlarda beklenen taşikardi 
görülmeyebilir. Hipotansiyonun düzeltilmesi daha güç olabilir. 
Laboratuar / Yardımcı Testler
Yaşlı hastalardan benzer şikâyetleri olan genç hastalara oranla 
daha fazla test istenme eğilimi doktorlar arasında yaygındır. Hafif 
semptomların arkasında ciddi sorunlar olması muhtemel olduğu 
için, yaşlı hastalarda kaynakların maksimum kullanımı doğru kabul 
edilebilir. 
ÖZEL KONULAR	
Mental Durumda Değişme
Acil servise gelen ve mental durumunda değişme olan hastaların 
% 30-40’ını delirium ya da kognitif disfonksiyon mu olduğu 
tam olarak ayırdedilemez. Yaşlı hastalar rutin olarak kognitif 

disfonksiyon açısından taranmalıdır. Bu oryantasyon ve üç adet 
nesnenin hatırlanması istenerek basitçe yapılabilir. Eğer bunlar 
normal ise ileri bir test yapılmasına gerek yoktur. 
Fonksiyonel Zayıflama
Fonksiyonel zayıflama hastanın tekbaşına yaşantıdaki bir takım 
fonksiyonları gerçekleştirmesindeki azalmayı ifade eder. Activities 
of Daily Living (Günlük yaşam Aktiviteleri) ölçeği hastanın banyo, 
giyinme, tuvaletini yapma, yer değiştirme, kontinans, ve beslenme 
işlerini kendi başına yapıp yapamadığını sorgular. Fizyolojik olan 
bozulma yukarıdaki sırayı izler. Bunun dışında bozulma organik bir 
hastalığı işaret eder.
Travma
Amerika’da 65 yaş ve üzeri hastalar tüm travma vakalarının % 
25’ini oluşturmaktadır. Bu hastaların mortalitesi genç hastalara 
göre oldukça yüksektir. Motorlu araç kazaları geçici bilinç 
kaybından felce veya miyokart infarktüsüne kadar ciddi medikal ek 
problemlere de yol açabilir.
İnfeksiyon
Yaşlılarda infeksiyon hastalıklarında mortalite ve morbidite 
daha fazladır. Genelde yaygın olan mikroorganizmalarla infekte 
olunurken yaş ilerledikçe daha nadir görülen enfeksiyonlar ortaya 
çıkabilir. Ateşten çok hipotermi olur. 
Karın Ağrısı
Yaşlı hastalarda karın ağrısı semptomları tipik olmadığı halde 
altında ciddi cerrahi durumlar olabilir. Bu yüzden karın ağrısı olan 
yaşlı hastalar değerlendirilirken laboratuvar imkanları biraz daha 
fazla önem kazanır.
Miyokard İnfarktüsü 
Yaşlı hastalarda atipik yerleşimli veya ağrısız infarktüs geçirme 
ihtimali daha yüksektir. Bayan hastalarda ağrısız infarktüs geçirme 
oranı erkeklere göre daha fazladır. 
Acil Servisten Taburculuk
Acil servise gelen yaşlı hastalar taburcu edilirken ilaçları, 
kontrolleri vb hastanın anladığına emin oluncaya kadar anlatılmalı 
ve yazarak eline verilmelidir. Ayrıca yakınları da bu konuda 
uyarılmalıdır.
Koruyucu Hekimlik
Pnömoni, influenza, kazalar ve ilaç yan etkileri yaşlı hastaların 
başlıca ölüm sebeplerindendir. Amerika Birleşik dan 45.000 /yıl 
yetişkin ölmektedir. İmmunizasyonla influenza ve pnömoniye bağlı 
komplikasyonlar önlenebilir
Düşmeler yine önlenebilir bir mortalite ve morbidite nedenidir. 
Düşmelerin önemli bir kısmı verilen ilaçların yan etkilerine bağlı 
gelişmektedir. Aile hekiminin ilaçlarını yakından takip etmesi ve 
bilişsel düzeyi etkileyen ve ya dehidratasyona sebep olan ilaçların 
olup olmadığına bakması ve bu ilaçlara hastanın gerçekten 
ihtiyacı olup olmadığına karar vermesi, düşmeleri büyük oranda 
azaltacaktır.
Özetle;
1. Yaşlı hastayı değerlendirme sabır ve özel gayret gerektirir.
2. Yaşlanmaya bağlı fizyolojik değişiklikler ileri yaştaki hastaları 

değerlendirmeyi zorlaştırır ve değerlendirme yaparken mutlaka 
dikkate alınmalıdır.

3. Reçeteli veya reçetesiz alınan ilaçların yan etkileri ve birden fazla 
ilaç kullanımı yaşlı hastalarda mutlaka hatırlanmalıdır.

4. Yaşlı hastaların infeksiyon hastalıkları esnasında ateşlerinin 
düşük seyredebileceği ve beyazküre sayılarının artamayabileceği 
unutulmamalıdır. 

5. Miyokart infarktüsü belirtilerinin sıklıkla atipik seyredebileceği 
unutulmamalıdır.

6. Yaşlı hastalarda karın ağrısının sıklıkla cerrahi sebepli olduğu 
ve teşhisi için daha uzun araştırmalar gerektirebileceği 
unutulmamalıdır.

7. Yaşlı travma hastaları altta yatan hastalıkları itibarıyla 
daha yüksek mortalite ve morbiditeye sahip oldukları 
unutulmamalıdır.

Mitokondri Yaşlanması 
Yüksek Enerji Elde Etmenin Faturası
Prof.Dr. Ali Demirsoy	
H.Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Bugün yaygın olarak benimsenen simbiyotik kurama göre,	
bakteri nitelikli bazı hücrelerin, daha büyük bir hücrenin içine 
girmesi ve zamanla simbiyotik yaşama uyum yapmaları ile, 
öykaryotik dediğimiz, sırası ile çekirdekli, bitkilerde fotosentezi 
gerçekleştiren kloroplastlı ve en son aşamada ise hem bitkilerde 
hem de hayvanlarda oksijeni kulanarak yüksek verimli enerjinin 
elde edilmesini sağlayan mitokondrili hücreler oluşmuştur.
Mitokondri, çekirdeksiz canlılarda (prokaryotlarda) bizzat bireyin 
kendisidir, yaşamsal işlevlerin tümüne katılır. Gerek ışınım yolu 
ile, gerekse kimyasal ajanlarla ya da kendiliğinden ortaya çıkan 
mutasyonların zararlı etkileri, çekirdeksiz canlılarda, konjukasyon, 
transformasyon, transduksiyon yoluyla dışarıdan gen aşılanarak 
ortadan kaldırılabilir. Eğer meydana gelen değişiklik, yeni bir 
ortama daha iyi uyumu sağlarsa, korunarak, gelecek kuşaklara 
aktarılır. Kural olarak, bu canlılar sonsuz yaşarlar; ancak yaşam 
sürecleri içerisinde, şu ya da bu nedenle, kayıtsal materyali ya da 
bireyin tümüne yönelik meydana gelecek hasarlar, başta enerji 
yetersizliğine neden olarak, sonsuz yaşam sınırlar.
Birçok bulgu, mitokondrilerin simbiyotik bakterilerden köken 
aldığını gösterir. Bu bulgulardan en önemlisi, mitokondri 
DNA’sının (mtDNA) replikasyonunun hücre döngüsünden 
bağımsız yürütülmesi ve prokaryotik DNA metabolizma 
inhibitörlerine duyarlı olmasıdır.
Ancak geçen bunca uzun süre içerisinde, mitokondrinin bağımsız 
yaşaması önlenmiş; en önemlisi, hücrenin dışına çıkamadığı için, 
başka bir bireyle teması önlenmiş, konjugasyon, transduksiyon 
olanağı tümüyle ortadan kalkmış, transformasyon yeteneği 
ise, başta çekirdekten gelen DNA kırıntılarını ya da başka bir 
yolla hücre içine ulaşmış olabilen farklı kökenli DNA kırıntılarını 
kapma özelliğiyle sınırlı kalmıştır. Bu eklemeler de kararlı 
kalıtsal materyalin bozulması anlamına gelir. Eşeyli çoğalma 
yeteneklerini yitirdikleri için, kalıtsal materyallerini yenileme ve 
değiştirme yeteneklerini önemli ölçüde yitirmişlerdir. Dolayısıyla 
hasara uğrama, bir zamanların bağımsız bireyleri olan; ancak, 
ökaryotlarda mitokondri ünvanını olmış olan bu organellerin 
yaşlanması anlamına gelir. Böylece, bir taraftan mitokondrileri 
de bünyesine alarak karmaşık ve çoğunlukla yetkin hücre yapısı 
kazanmış olan ökaryotların ortaya çıkması, birhücreli (Prokaryot) 
de olsa, yaşlanmayı hazırlayan ikinci bir faturayla ödenmeye 
başlamışır.
Evrimleşme sürecinde, büyük bir olasılıkla, mitokondriden çekirdeğe 
bazı genler geçmiştir ve bu yüzden mtDNA’nın büyüklüğü ve kodlama 
kapasitesi düşüş göstermiştir. Ya da mitokondride şu ya da bu nedenle 
ortadan kalkan genlerin görevini çekirdekteki genler yüklenmiştir. 
Bu aşamaya kadar, mikondrisi olmayan canlılar, her glukoz 
molekülü için sadece 2 net ATP elde ediyorlardı, mitokondrileri 
bünyelerine alanlar, oksijenli solunuma geçince. bir glukoz 
molekülünden artık 38 net ATP elde etmeye başlamışlardı. Ancak 
mitokondrilerlerin kalıtsal materyali, tek zincirli DNA’lardan 
oluştuğu işin, yani komplementerleri olmadığı için, hasarları tamir 
etme mekanizması geliştirilememiştir; ayrıca hücre içerisinde 
eşeyli üreme ya da başka bir yolla gen alışverişi yapamadıkları 
için, yani rekombinasyon olanakları ortadan kalktığı için, bireyin 
(hücrenin) yaşam süreci içerisinde dış koşulların etkisiyle 
mutasyona (lara) uğrayıp, işlevlerinde gittikçe aksamaların 
ortaya çıkması kaçınılmaz olmuştu. İşte proglamlanmamış hücre 
yaşlanması, büyük bir olasılıkla ilk defa bu aşamada ortaya 
çıkıyordu. Nitekim bir amipin sitoplazması, uygun yöntemlerle, 
büyüdükçe kesilmiş ve sitoplazmasını tamire kalkışan amipin, 
bölünmeksizin çok uzun bir süre (bir deneyde 600 gün) 
yaşadığı saptanmıştır. Eğer herhangi bir mutasyon oluşmaz ise, 
amip, süresiz denilebilecek bir zaman diliminde, bölünmeden 
yaşamını sürdürebilir. Fakat gözlemler, er ya da geç, özellikle 
mitokondirilerdeki mutasyonların kaçınılmaz olduğunu ve 
mitokondiri kazanmış her canlının yaşadığı gibi, proglamlanmamış 
bir yaşlanma sürecine girdiği saptanmıştır. Halbuki, ilkel 
canlılarda, telomeraz tüm yaşam boyu korunduğu için, telomeraza 
dayalı bir yaşlanma gözükmez.
Böylece programlanmamış olsa bile, çekirdekli birhücreliler yani 
Protozoa türleri kaçınılmaz ölümle karşı karşıya kalmışlardır. 
Fazla enerji elde etmenin faturası, bunlarda da yaşlanma ve ölüm 
gerçeğiyle ödenmeye başlanmıştı.
Canlılık, benzer enerji mekanizmasını geliştirip, bunun denetimini, 
çekirdek içerisine yerleştirebilirdi; ancak bu durumda, burada, yani 
çekirdek kalıtım materyalinde meydana gelebilecek bir mutasyon 
hücrenin tüm geleceğini tehdit edecekti. Halbuki hücrenin en 
önemli mekanizması olan enerji mekanizmasının kalıtsal yapısı, 
çekirdek dışına çıkarılarak ve çok sayıda, mitokondri denen 
birimlere dağıtılarak, kendini güvenceye almıştır.
Mitokondrilerin sitoplazma içerisinde bulunması, onların 
mutasyona uğrama riskini azaltmamıştır; aksine, koruyucu kılıf 
görevi yapan histonlardan yoksun olduğu için ve genomunun 
mutajenik ajanlara doğrudan açık olmasından dolayı, çekirdek 
materyaline göre en az 16-20 kat daha yüksek sıklıkta mutasyona 
uğramasına zemin hazırlamıştır.
Somatik mitokondrilerin yaşlanması: Bu aksaklığın gidirilebilmesi 
için, ilk önlem olarak, özellikle enerjiye gereksinmesi olan 
hücrelerde, örneğin karaciğer ve kalp hücrelerinde, mitokondrilerin 
sayısının çoğaltılması yoluna gidilmiştir. Böylece 1000 kadar 
mitokondiri taşıyan hücreler oluşmuştur. Zaman içerisinde bu 
mitokondrilerin bağımsız bireyler olarak bir kısmı 
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ya da mitokodrinin işlevsel olarak bir kısmı hasara uğrasa 
dahi, enerji elde edilmesi, sağlam mitokondirilerin katkısıyla 
düşük randımanla sürdürülebilir. Yaşamın sürdürülebilmesi için 
enerji elde edilmesinde bir eşik değer vardır; bu eşik değerlerin 
altına düşünce hastalık septomları ortaya çıkmaya başlar. 
Tipik yaşlanmalarda, vücudun yavaş yavaş iflas etmesinin 
nedenlerinden biri de budur; belki de en önemlisidir.
Ancak bir hücrede mutasyona uğrayan mitokondrilerin ve sağlam 
mitokondrilerin yavru hücrelere aktarılması tamamen rasgele 
yürütülür. Eğer, bir yavru, mutant mitokondirileri fazla alırsa, 
ölür ve ayıklanır; sağlamları alanların yararına doğal seçilim 
yürütüldüğü için, hızlı bölünen hücrelerde ve bir hücrelilerde 
zamanla sağlıklı mitokondri saflaştırılması ortaya çıkabilir.
Eşeysel hücrelerdeki mitokondirilerin korunması: Ancak, bu 
harabiyet vücut hücrelerinde (somatik hücrelerde) bulunan 
mitokondrilerin başına gelen acıklı öyküdür; sadece bireyin 
kaderini etkiler ve onu ölüme sürükler. Evrimsel olarak büyük 
bir öneme sahip değildir. Eşey hücrelerinde meydana gelecek 
harabiyet, kalıtsal olarak gelecek kuşaklara aktarılacağı için tüm 
soyu ölüme sürükleyecektir. Bunun önüne geçebilmek için belirli 
bir mekanizmayı geliştirenler ayakta kaldı; geliştiremeyenler büyük 
bir olasılıkla ortadan kalktı.
Eşeysel hücrelerdeki mitokondrilerin sağlıklı olarak ayakta 
kalmasını sağlayan gelişmeler, organizasyon bakımından gelişmiş 
canlılarda, özellikle uzun yaşayan çokhücrelilerde, garip bir 
biyolojik mekanizmanın ve özellikle insanlarda sosyal yaşamı 
derinden etkileyen birçok gelişmenin temelini oluşturmuştur.
İçinizden çoğu, mitokondirilerin neden sadece yumurta ile 
kalıtıldığını, spermlerin bu işten ne için arındığını, merak etmiştir. 
Ayrıca, yine birçoğunuz, birçok hayvanda ve keza insanda, 
spermlerin yaşam boyu üretilmesine karşın, yumurtaların neden 
ana karnında ilk 3-4 ay içerisinde birinci mayoz evresini geçirerek, 
beklemeye geçtiğini ve daha sonraki evrelerde yeni yumurta 
üretilmediğini merak etmiştir. İşte bu farklılığın temelinde, 
mitokondirilerin DNA’sının korunması kaygusu yatmaktadır. 
Eğer ömür boyu mitokondiri üretimi yapılmış olsaydı, yaşam 
süreci boyunca alınacak zararlı etkilerin mitokondrilerde ortaya 
çıkaracağı mutasyonların (zararlı bozulumların) yeni kuşaklara 
aktarılması kaçınılmaz olacak ve yetersiz bireylerin ortaya çıkması 
ile büyük bir enerji israfına neden olacaktı. İşte bu nedenle, 
yumurta hücrelerindeki mitokondriler, embriyonik gelişmenin ilk 
evrelerinde oluşturularak, bir çeşit inaktif durumda, korunmaya 
alanmakta ve bu haliyle zigota aktarılmaktadır. Böylece, bir 
mitokondri kural olarak ilkin halini koruyarak, “mitolojik bir 
yaklaşımla, Havva Anamız’dan aldığımız şekliyle” kuşaklar 
boyu değişmeden aktarılmanın yolunu bulmuştur. Spermlerle 
mitokondri kalıtımı olmadığı için, yaşam boyu üretilmelerinde 
sakınca olmamıştır. Bu görev bölüşümü, dişiler ile erkekler 
arasındaki fizyolojik, davranış ve sosyal farkılaşmalara önemli 
katkılar yapmıştır. 
Sperm Üretimi, Sayısı ve Mutasyon
Özünde spermlerin ömür boyu üretilmesi biyolojik bir gerekliliğin 
sonucudur. Çünkü, yumurtalar ömür boyu sürekli yeniden 
meydana getirilmediği için, hücre çekirdeğindeki kalıtsal 
materyalin mutasyona uğrama riski “yüksek enerjili ışınlara 
tutulmamış ise” çok azdır. Halbuki canlıların yeni ortamlara uyumu 
için mutasyona uğramaları da gereklidir; böylece az sayıda da 
olsa, yeni özellikler soyların geleceğine katılacaktır. İşte bu görevin 
önemli bir kısmını, sperm çekirdeği yüklenmiştir. Ancak meydana 
gelecek spermlerin, yaşın da ilerlemesine bağlı olarak (alınacak 
kimyasal ve fiziksel etkilerin üst üstü biriktiğini de düşünürsek), 
önemli bir kısmı hasarlı oacaktır. Bu sakıncanın giderilmesi için 
ilk önlem olarak sperm sayısı yükseltilmiştir; ikinci olarak da, 
döl yatağında, spermler, zorlu bir yarışa sokularak, anormal ve 
yetersiz olanların, yumurtaya ulaştıran yolda, fiziki ve kimyasal 
olarak ayıklanması sağlanmıştır. 
Bu yolla germinatif (kalıtıma ilişkin) mitokondri kalıtımı güvenceye 
alınmıştır. Fakat somatik mitokondriler sürekli tehlikeye maruz 
kaldıkları için, birçok anomalinin yanısıra, mikondriyal yaşlanma 
ve somatik ölüm kaçınılmaz olmuştur. 
Mitokondrilerin Bozulmalarına Genel Bakış
Mitokondriler oksidatif fosforilasyonun merkezidir; hücre için 
gerekli ATP’lerin çoğu bu organellerde üretilir bu nedenle 
mitokondrilerde hemen hemen sadece ATP üreten genler vardır 
ve bunlar da çember replikasyonla, telomer kısmı olmadığı için, 
sürekli kendilerini çoğaltabilirler. 16.596 kb.lık kalıtsal materyal, 
yaklaşık 13 genin oluşumunu sağlar. D-lob dediğimiz kısım hızlı 
çoğalma yeteneğindedir.
En önemli kodlama işlevi, iç mitokondri zarındaki solunum 
zincirinin çok alt-üniteli enzimlerinin bileşenleri olan 13 peptidi 

kodlamaktır. Memelilerde mtDNA, dış etki olmasa bile çekirdek 
DNA’sından daha hızlı mutasyon geçirir; çünkü histonlar ile 
örtülü olmayan mtDNA, kendini çoğaltma sırasında, en azından 
geçici olarak, iç zara tutunur. Mitokondri iç zarı ise, oksidatif 
fosforilasyondan ötürü, reaktif oksijen türevlerinin (ROS) büyük 
ölçüde üretildiği yerdir. Normal metabolizma ürünleri olan reaktif 
oksijen türevleri, özellikle bu tutunma sırasında şimşek çarpmış 
gibi, DNA’da çeşitli bozulmalara, özellikle kopmalara yol açar. 
Mitokondri DNA’sında, normal durumdakinden farklı olarak ortaya 
çıkan oksitlenmiş bazların, çekirdek DNA’sındakinlerden 16 kat 
daha fazla olduğu bulunmuştur. Bu durum, ROS’ların, mtDNA’da 
çok sayıda hasar meydana getirebileceğini göstermektedir. Önemli 
reaktif oksijen türevleri, süper oksit (O2), hidroksil radikali (OH), 
hidrojen peroksit (H2O2) ve atomik oksijendir (O). Mitokondrideki 
süperoksit ve hidrojen peroksit, sırasıyla, Mn içeren süperoksit 
dismutaz (SOD) ve Se (selenyum) içeren glutatyon peroksidaz 
tarafından metabolize edilir. Ayrıca antioksidant özelliği gösteren 
vitaminler (A ve E vitamini), keza renkli sebze ve meyveler 
(portakal, domates, havuç vs gibi) hatta , özellikle taze otlarla 
beslenmiş hayvanlardan elde edilen tereyağı vs. ROS’ları özellikle 
oksijenin yıkıcı etkisini ortadan kaldırır. Soyulduktan sonra 
hemen kararan (oksitlenen) meyve ve sebzelerin hemen hepsi bu 
korumayı sağlar.
Reaktif oksijen türevleri (ROS) dışında, alkilleyici maddeler ve çok 
halkalı aromatik hidrokarbon bileşikleri de, büyük bir olasılıkla 
ekzos dumanları, baca gazları, sigara dumanı, tatlandırıcılar, besin 
koruyucu katkı maddeleri (benzoatlar gibi), mtDNA’yı çekirdek 
DNA’sına oranla daha çok fazla tehdit etmektedir. 
Yaşlı hayvanlarda mitokondrilerin ürettiği ROS miktarı, gençlere 
oranla daha yüksektir. Bu nedenle, oksidatif DNA hasarı büyük 
bir olasılıkla yaşlanmanın başlıca nedenlerinden biridir. Reaktif 
oksijen türevlerinin, DNA’da, hem şeker fosfat iskeleti üzerinde 
kırma ya da koparma hem de bazlar üzerinde nokta mutasyonları 
biçiminde etkileri vardır. Mitokondriye çeşitli kaynaklardan gen 
katılımı ya da çekirdekten gelen genlerin mitokondrilerin yapısını 
bozduğu; mitokondriyal DNA’dan kopan parçaların da çekirdek 
genlerine girdiği bulgulanmıştır. İnsanda, bu fragmentler, ilk kez 
HeLa hücrelerinde gözlenmesine karşın, diğer hücre tiplerinde 
de çekirdek genlerine giren diziler saptanmıştır. Yaşla birlikte 
insan dokularında büyük oranda mtDNA kopmaları meydana 
gelmektedir. Fragmentlerin sitoplazmaya geçişine olanak veren 
etmenler arasında, bakteri enfeksiyonu ile endotoksin salınması, 
hücrelerin aşırı alkol ve sıcaklık değerleri ile karşıkarşıya kalmaları 
sayılabilir. Bu etkiler doğrultusunda, mitokondri zarı zayıflayıp 
yıpranmaktadır. Mitokondriden çekirdeğe olan gen akışının 
tersine, bazen çekirdek DNA’sından köken almış diziler de 
mtDNA’ya girebilmektedir; Öyleki, ters transkripsiyon ile mRNA, 
DNA’ya dönüşmekte ve daha sonra bu molekül mitokondri 
genomuna eklenmektedir. 
Ayrıca, mtDNA’nın tüm organel ile birlikte, mitotik bir 
hatanın sonucunda, bozulmadan çekirdeğe girmesi mümkün 
gözükmektedir. Böylece bir kez çekirdeğe giren mtDNA’nın 
parçalanarak, bir kaç fragmentinin DNA’ya katılması mümkündür. 
Mitokondriyal DNA’dan kopan parçaların çekirdek genlerine (ya da 
tersi) girmesi patolojik sorunlar yaratmaktadır. Kodlayıcı bir gene, 
regülatör bir diziye hatta bir intron segmentine dahi fragment 
girişinin patolojik bir sonucu vardır. Göğüs, kolon, prostat ve 
akciğerdeki pek çok neoplazi, genellikle yaşa bağımlı olarak artar 
ve en azından kanserlerin bir kısmının, mtDNA kökenli dizilerin 
onkogenlere ve tümör süpressörlere girmesiyle ortaya çıktıkları 
düşünülmektedir. 
Yine, yaş ilerledikçe, yetişkin insanlarda, kalp kası, beyin, 
karaciğer ve iskelet kası hücrelerinde mtDNA kopmalarının 
meydana geldiği bulunmuştur. 
ROS’lar istenmeyen bazlar oluşturur: ROS’lar, kopmaların dışında, 
DNA ile reaksiyona girdiklerinde, bir çok baz modifikasyonu 
oluşturdukları da gözlenir. En iyi bilinen ROS kaynaklı oksitlenmiş 
baz, 8-hidroksideoksiguanozindir (8OHdG). Bu bileşiğin 
duplikasyon sırasında pek çok mutasyon oluşturduğu da 
bilinmektedir ve bu mutasyon düzeyi bazı organların çekirdek 
DNA’sındaki yaşlanma ile yükselir. Mitokondriyal enzim düzeyleri 
de yaşla birlikte değişebilmektedir; insan kalbinin, diyaframının ve 
bacak kasının histokimyasal analizi, sitokrom c oksidaz miktarı, 
gittikçe azaldığı, hatta tümüyle ortadan kalktığını göstermektedir.i
Sonuç olarak, mtDNA tamir düzeyinin çekirdek genlerindekinden 
çok daha düşük verim gösterdiği düşünülürse, mitokondriyal 
genlerdeki bozuklukların yaşlanma ile ilgili olarak ciddi etkilerinin 
olduğu çok açıktır. Çok sayıdaki deney, mtDNA modifikasyonları 
ile doğal ya da patolojik yaşlanma arasında güçlü bir ilişkinin 

bulunduğunu açığa çıkarmıştır. Mitokondri DNA’sında etkileri nötr 
olmayan mutasyonların birikmesinin organizma yaşlanmasında 
önemli yeri olduğu saptanmaktadır. 

Andropoz 
Yard.Doç.Dr. Kubilay İnci	
H. Ü. Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Genel halsizlik ve isteksizlik yanında esas olarak cinsel istekte 
azalma ile kendini gösteren ve özellikle 40-55 yaşları arasında 
görülen testosteron seviyesinde düşme ile karakterize duruma 
“andropoz” ya da yaşlanmakta olan erkeklerde ilerleyici androjen 
eksikliği (PADAM [Progressive Androjen Deficiency of the Aging 
Male]) adı verilmektedir. Yaşlanma ile birlikte gözlenen duygusal 
ve fiziksel değişimlerde testosteron seviyesinin düşmesinin 
de önemli bir payı olduğu gerçektir. Ancak kimlerin, ne zaman 
tedavi gerektiren andropoza ait belirtiler göstereceğini öngören 
bir yöntem yoktur ve belirtiler her bireyde farklı şekilde ortaya 
çıkabilir. 
Yaşlı Erkeklerde Testosterondaki Düşüşün Mekanizması Nedir?
Genç erkeklerde testosteron düzeyi sabahları daha yüksek 
gözlenirken öğleden sonra düşmeye başlar. Bu değişim 
hipotalamo-pitüiter bölgeden pulsatil LHRH ve LH salınımına 
bağlıdır. 50 yaş üzeri erkeklerin yaklaşık 1/3’ünde erken sabah 
testosteron düzeyleri anlamlı şekilde düşerek normalin altına iner. 
Yaşlanma ile birlikte oluşan androjen seviyelerindeki düşmenin bir 
kısmı bu ritim bozukluğuna bağlı olsa da bir kısmı da testislerden 
yetersiz üretime bağlıdır. Bunun yanında ilerleyen yaşla beraber 
dolaşımında testosterona bağlanan seks hormon bağlayıcı 
globülin düzeyleri artmakta ve böylece dolaşımda bioyararlanımı 
mümkün olan serbest testosteron seviyesi düşmektedir.
Yaşlanma ile birlikte testosterondaki düşme ile beraber diğer 
hormon seviyelerinde de belirgin oynamalar söz konusudur. 
Daha önceden testosteron azalmasına bağlanan birçok kliniğin 
gözlenmesinde bu hormonların da rol oynadığı bilinmektedir. 
Bunlar; Dehidroepiandrosteron, Büyüme hormonu, Melatonin, 
Prolaktin, Östradiol, Kortikosteroidler ve Leptindir.
Andropoz Nasıl Ortaya Çıkar?
40–55 yaş aralığındaki erkekler kadınlardaki menopoza benzer bir 
süreç içine girerler. Bu sürece girişin kadınlarda menstrasyonun 
kesilmesi gibi kesin bir işareti yoktur ancak benzer şekilde 
hormonlarda (kadınlarda östrojen, erkeklerde testosteron) 
düşme görülür. Kadınlarda ortaya çıkan kliniğin tersine androjen 
düşüklüğü son derece yavaş ilerleyen ve her erkekte belirti 
yaratmayan bir durumdur. Bu geçiş dönemi erkeklerde çok 
uzun bir döneme yayılabilir. Psikolojik stres, alkol, yaralanma 
ya da cerrahi girişimler, ilaçlar, şişmanlık ve enfeksiyonlar 
bu dönemin kısalmasına katkıda bulunabilir. Vücut yapısında 
değişiklik çok yavaş ortaya çıkarken beraberinde davranışlarda 
ve ruhsal durumda değişiklik, bitkinlik, enerji kaybı, cinsel istek 
ve hareketlerde yavaşlama görülebilir. Testosteron seviyelerinde 
azalma aynı zamanda kalp hastalığı ve kemiklerde zayıflamaya da 
yol açmaktadır. 
Testosteron Düşüklüğü Neden Önemlidir?
Dolaşımdaki testosteron düşüklüğü testosteronun hedef 
organlarda gösterdiği etkinin azalmasına neden olmaktadır. Klinik 
bulgular kolaylıkla yaşlanmanın sonucu olarak yorumlanabilir. 
Tipik olarak testosteron seviyesinde azalma
• Cinsel istekte azalma
• Özellikle gece ereksiyonlarında olmak üzere ereksiyon 

kalitesinde azalma
• Duygusal, psikolojik ve davranışsal değişikler, entelektüel 

kapasitede azalma, yorgunluk, depresyon ve sinirlilik hali
• Kas yoğunluğunda ve gücünde azalma
• Vücudun üst ve gövde kısmındaki yağ miktarında artma
• Osteoporoz ve sırt ağrısı
• Artmış kardiyovasküler riske neden olmaktadır.
Tanı koymak için tüm bu bulguların hepsinin bir arada olması 
gerekmediği gibi bulgulardan herhangi birinin şiddetli olması 
diğerlerinin şiddetini de belirlemez. Yaşla birlikte gözlenen 
androjen düşüklüğü bireyler arasında oldukça farklılık gösterir.	
Bu farklılığa neden olan faktörler hakkında henüz net bir bilgi 
yoktur. 
Cinsel istekte azalma, ereksiyonlarda zayıflama ve kısa sürme, 
orgazm hissinde ve ejakülat hacminde azalma yaşlanma ile ortaya 
çıkan androjen düşüklüğünün cinsel sistemdeki belirtilerini 
oluşturur. Ayrıca, uyku ve erken sabah ereksiyonu sayıları ve bu 
ereksiyonlardaki sertlik azalır.
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Sağlıklı bir erişkinde kemik dokusu sürekli olarak yıkılıp, tekrar 
yapılmaktadır. Osteoporozu olanlarda ise yapılandan daha fazla 
doku yıkılmaktadır ve sık kırık ve kemik ağrıları görülmektedir. 
Erkeklerde testosteron bu dengenin sağlanmasında rol 
oynamaktadır. Artan yaşla beraber testosteron düzeyinde azalma 
erkeklerde artmış osteoporoz riskine neden olmaktadır. Özellikle 
40–70 yaşlar arasındaki erkeklerde kemik dansitesi yaklaşık %15 
oranında düşmektedir. Elli yaşın üzerindeki her 8 erkeğin birinde 
osteoporoz görülmektedir. Erkekte osteoporozun ikinci sıklıkta 
rastlanılan nedeni androjen eksikliğidir. Femur (uyluk kemiği) başı 
kırığı olan yaşlı erkeklerin %50’sinde androjen eksikliği bulunur. 
Femur boynu kırığı erkekte önemli bir morbidite nedenidir. 
Yapılan anjiografik çalışmalarda ileri derecede koroner hastalığı 
olan erkekler koronerleri daha az daralmış olanlara göre daha 
düşük testosteron düzeyine sahip olma eğilimi göstermektedirler. 
Diğer çalışmalarda testosteronun insülin direnci ve hipertansiyon 
üzerine faydalı etkilerini bildirmiş, yağ sentezini azalttığı, karın 
yağlarında ise yağ yıkımını arttırdığı gösterilmiştir.
Tanı Nasıl Konulur?
Klinik olarak androjen eksikliği tanısını koymak oldukça güçtür. İlk 
planda hastalardan sağlıklı bir öykü alınması gereklidir. Mümkünse 
belirti skalası ile değerlendirme yapılabilir. Bu grup hastada 
sıkça rastlanan diabet, damarsal hastalıklar ve malign hastalıklar 
mutlaka sorgulanmalıdır. Fizik muayenede küçük testisler ve testis 
kıvamının yumuşak olması ve kıllanmada azalma sık rastlanan 
androjen eksikliği bulgularıdır. Risk grubu olan ya da androjen 
eksikliğinden şüphelenilen hastalarda sabah 8-11 saatleri arasında 
testosteron düzeylerine bakılmalıdır. En iyi parametre serbest ve 
proteine bağlı kesimin ölçümüdür. Orta yaş üstü erkeklerde seks 
hormon bağlayıcı protein yüksekliği ve ritim bozukluğu nedeniyle 
total testosteron ölçümleri yanıltıcı olabilir. Bu hastalarda tedavi 
planlamadan önce prostat mutlaka değerlendirilmeli ve serum 
prostat spesifik antijen (PSA) düzeylerine de bakılmalıdır.
Tedavisi Nasıl Yapılır?
Androjen eksikliği medikal olarak (testosteron yerine koyma 
tedavisi) tedavi edilebilir. Tedavi ile kemik yoğunluğu 
düzenlenmekte, büyüme hormonu seviyesi normale 
dönmekte, kas gücü ve zihinsel fonksiyonlar belirgin derecede 
düzelmektedir. Ayrıca bu tedavi ile birlikte cinsel hayatın yeniden 
yapılandırılmasının yanında, libido ve kendini iyi hissetme hali 
yeniden hastaya kazandırılmaktadır. 
İdeal hormon tedavisinde kanda fizyolojik testosteron seviyesi 
sağlanmalıdır. Tedavide testosteron içeren oral tabletler ve 
kapsüller, intramusküler ajanlar, kısa veya uzun etkili implantlar, 
transdermal ajanlar kullanılmaktadır. Ritmik salınım yalnızca 
transdermal ajanlarla veya doz ayarlaması yapıldığında oral 
ajanlarda sağlanabilmektedir.

Yaşlı Hastada Bası Yaraları 
Nasıl Önlenir?
Prof.Dr. Fethiye Erdil*, Doç.Dr. Sevilay Şenol Çelik**
* H.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 
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** H.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Yaşlılık nedeniyle deride meydana gelen değişiklikler, deri 
bütünlüğünün bozulmasına; deri bütünlüğünün bozulması 
yaraların iyileşmesinin uzun sürmesine neden olmaktadır. Bu 
yazıda yaşlı hastanın derisinde meydana gelen bazı değişiklikler ve 
bası yaralarının önlenmesine ilişkin bazı girişimler yer almaktadır. 
Yaşlılıkta Meydana Gelen Bazı Deri Değişiklikleri
Yaşlanmayla birlikte derinin dermis kalınlığı %20 azalmakta olup, 
derinin D vitamini sentez yeteneği ve mikroorganizmalara karşı 
koruyuculuğu da azalmaktadır. Derinin kılcal damar yapısında 
azalma nedeniyle deriye besin maddeleri daha az taşınmakta ve 
artık ürünler deriden daha az uzaklaştırılmaktadır. Ayrıca derideki 
ter bezleri yeterince ter üretemediği için deri kurumaktadır. 
Yaşlılıkla birlikte kollajen yapımı her yıl yaklaşık % 1 azalmakta 
olup, üretilen kollajen daha ince ve esnekliği daha azdır. Yaşlı 
hastanın vücudundaki yağ dağılımı karın ve üst bacak bölgesine 
doğru olduğundan, kuyruk sokumu gibi kemik çıkıntılarının olduğu 
alanlar basıya karşı daha az oranda korunmaktadır. 	

Ayrıca yaşlı hastanın basınç ve dokunma duyularında azalma 
meydana geldiğinden uzun sureli oturma ya da yatma 
nedeniyle bası altında kalan bölgelerde kolaylıkla bası yaraları 
gelişebilmektedir. 
Yaşlanmaya bağlı deride meydana gelen bu değişiklikler; dokunun 
sürtünme, tahriş ve basıya karşı direncini azaltarak bası yaralarının 
oluşumunda önemli rol oynamaktadir.
Bası Yaralarının Önlenmesine İlişkin Girişimler
Yaşlı hastanın deri bütünlüğünün korunmasına yönelik girişimlerin 
hastalığın akut döneminde başlatılması ve rehabilitasyon 
süresince sürdürülmesi önemlidir. Bası yaralarının önlenmesine 
ilişkin bazı girişimler şunlardır:
Derinin Değerlendirilmesi 
Yaşlı hastanın derisi günde iki kez baştan- ayağa kadar gözlenerek 
ve dokunularak değerlendirilmelidir. Derinin değerlendirilmesinde, 
hastanın deri rengi de önemlidir. Koyu renkli deriler dikkatli 
değerlendirilmelidir. Hastanın derisindeki kılların dağılımı kontrol 
edilmelidir. Kılların azalması uç bölgelerdeki dolaşım hastalığına 
işaret etmektedir. Ayrıca derinin rengi, ısısı ve esnekliği kontrol 
edilmelidir. Hastanın yatağa temas eden bölgelerinde sivilce, 
sıvı dolu kesecik, döküntü, şişlik ve ezilmeler gibi doku hasarına 
işaret eden bulgular tespit edilip, kaydedilmelidir. Deride 30 
dakikadan uzun süreli renk değişikliği gözlenirse, deri normal 
rengine dönünceye kadar hasta bu bölge üzerine yatırılmamalıdır. 
Yaşlı hastanın dolaşım ve duyu fonksiyonları azaldığı için özellikle 
ayakları da deri bütünlüğü yönünden kontrol edilmelidir. 
Pozisyonun Değiştirilmesi
Yaşlı hastaya yeniden pozisyon verme ve döndürme, deri 
bütünlüğünün korunması ve sürdürülmesinde etkili ve kolay 
girişimlerdir. Hasta döndürülmeden önce, hastaya uygun 
pozisyon verilmelidir. Yaşlı hastaya uygun pozisyon verilmezse, 
deri bütünlüğünün korunmasında sık döndürmenin bir etkisi 
olmayacaktır. Hastaya verilecek pozisyonun, hastanın sorunlarına 
göre olması gerekebilir. Hastalar 24 saat içinde 2 saatte bir sağ 
yan, sırt üstü ve sol yan olacak şekilde döndürülmelidir. Yaşlı 
hasta için bazen 2 saatte bir döndürmek yeterli olmayabilir, bu 
nedenle hasta ihtiyacına göre döndürülmelidir. Bu süre genellikle 
1.5 saatte bir olarak önerilmektedir. Yaşlı hastanın yatak içinde 
döndürülmesi ve pozisyon verilmesi için bir liste yapılmalı ve 
hastaya bu liste doğrultusunda pozisyon verilip döndürülmelidir. 
Tekerlekli sandalye kullanan yaşlı hastaya saatte bir pozisyon 
verilmelidir. 
Deri Bakımı
Yaşlı hastanın derisi temizlenirken sabun, alkol ve sıcak su 
kullanmaktan kaçınılmalıdır. Sabun ve alkol deriyi kurutarak, 
bası yaralarının açılmasını kolaylaştırır. Deri ılık su ile 
temizlenip kurulandıktan sonra deriyi koruyan bir nemlendirici 
ile yağlanmalıdır. İdrar ve gaita tutamama sorunu olan yaşlı 
hastada idrar ve dışkılama ihtiyacını karşıladıktan sonra 
bu alan zaman geçirmeden temizlenmeli ve bu alanın deri 
temizliği sık yapılmalıdır. İdrar ve gaita kaçırma sorunu olan 
hastalarda kullanılabilecek emici pedler ıslaklığı ilettiği için 
sık değiştirilmelidir. İdrar kaçırma deride tahrişe neden olup 
bası yaraları için bir risk oluşturmasına karşın, yaşlı hastada 
yalnızca idrar kaçırma için idrar sondası kullanımı, idrar yolu 
enfeksiyonuna neden olabileceğinden idrar kaçırmadan daha fazla 
risk oluşturmaktadır. Ayrıca; yatak takımlarının düzgün, çarşafların 
kırışıksız olmasına ve yatak içinde yemek kırıntısı, iğne kabı gibi 
atıkların olmamasına dikkat edilmelidir. Islak ve nemli giysiler 
değiştirilmeli, dar giysiler ve ayakkabılar giyilmemelidir. 
4.Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi
Deri bütünlüğünün sürdürülmesi için yeterli ve dengeli beslenme 
önemlidir. Yaşlı hastalarda meydana gelen fizyolojik değişiklikler 
nedeniyle beslenme yetersizliği gelişme riski fazladır. Hastanın 
yemek yeme alışkanlığı, ağız ve dişleri değerlendirilmeli, dengeli 
ve yeterli beslenmesi için düzenleme yapılmalıdır. 

Bası Yaralarını Önlemenin, 
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Araştırmalar yaşlı bireylerin kronik medikal problemleri nedeniyle 
tıp doktorlarına çok sık başvurduklarını göstermektedir. Bu 
yüzden, yaşlıda ağız ve dişlerle ilgili hastalıkların teşhisinde 
genel fizik muayene sırasında yapılan ağız muayenesinin önemi 
büyüktür. 
Yaşlılarda sık olarak karşımıza çıkan hastalıklardan iskemik kalp 
hastalığı; aterosklerozis ve trombogenezis ile ilişkilidir. Kanın 
vizkozitesi artınca trombus formasyonu riskinin artmasıyla majör 
iskemik kalp hastalığı ve felç gelişebilir. Sistemik enfeksiyonlar 
aşırı koagülasyonu indükler ve kan viskozitesini artırırlar. 
Periodontal hastalıklı bireylerde fibrinojen seviyesi ve beyaz küre 
sayısı genellikle yüksektir. Ağız hijyeni kötü olanlarda koagülasyon 
faktörü VIII seviyesi yüksektir. Bu durum da trombus formasyonu 
riskini arttırır. Bu yüzden, periodontal enfeksiyon kan viskozitesini 

ve trombogenezisi arttırarak, santral veya periferal vasküler 
hastalık riskini arttırır. 
Rutin günlük aktiviteler (Örnek: besinlerin çiğnenmesi ve ağız 
hijyeni işlemleri) çok sık bakteriyemiye neden olur. Bakteriyemiye 
neden olan günlük aktivitelerin süresi dental işlemlerden daha 
uzundur. Periodontal hastalıklarda, bakteriyemi insidansı 
artar. Enfektif endokardit vakalarının % 8’inin periodontal veya 
dental kökenli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle Amerikan 
Kalp Cemiyeti bakteriyel endokarditten korunmak için ağız 
sağlığının mümkün olan en iyi düzeyde olmasının gerekliliğini 
vurgulamaktadır.
Kronik gram-negatif periodontal enfeksiyonlar insülin 
rezistansında artışa ve zayıf glisemik kontrole neden olabilir. 
Yapılan çalışmalar bu durumun mevcut periodontal hastalığın 
daha da ilerlemesine yol açtığını ortaya koymaktadır. Bakteriyel 
uyarıyı azaltmak ve inflamasyonu kaldırmayı amaçlayan 
periodontal tedavi, insülin sensitivitesini zaman içinde sağlayabilir, 
böylece glisemik kontrol artar.
Periodontitis, periodontal yıkım akut bulgular verene kadar, 
sessiz bir hastalıktır. Bu yüzden gözden kaçabilir. Birçok tıp 
doktoru, ağız boşluğundaki bu potansiyel enfeksiyonu atlayabilir. 
Oral mikroorganizmalar, riskli hastalarda kalp, karaciğer, beyin, 
plevra, akciğerler ve eklemleri etkileyerek çok ciddi sistemik 
enfeksiyonların oluşumuna neden olabilir. AIDS, tüberküloz, 
lösemi, trombositopeni, pemfigus ve diabet gibi hastalıklar 
ilk önce ağızda bulgu verebilir. Sistemik hastalıklar ve onların 
tedavisinde kullanılan ilaçlar, ağız kuruluğu, koku ve tat 
hassasiyetinde bozukluk, mukozal yanma ve ağrı, dişeti büyümesi, 
alveoler kemik rezorpsiyonu gibi klinik tablolara yol açarak ağız 
sağlığını negatif yönde etkiler. 
Artrit, yaşlıda çok sık görülen kronik hastalıklardan birisidir. 
Temporomandibuler eklem tutulumu da görülebilir. Artritte 
en sık görülen ağız problemi hastaların ağız hijyeni ile ilgili 
işlemleri gerçekleştirmesindeki zorluk nedeniyle ortaya çıkan 
kötü ağız hijyenidir. Bu hastaların bir dişhekimine yönlendirilmesi 
gerekir. Sık profesyonel kontroller ve hastaya uygun ağız hijyen 
materyallerinin kullanılması, ağız hijyeninin daha iyi seviyeye 
getirilmesine olanak sağlar. 
İnme, yaşlı popülasyonda ekstremitelerde paralizi ve konuşma 
bozuklukları ile sık olarak karşımıza çıkar. İnmenin ağızdaki 
etkileri, hem dişsiz ve hem de doğal dişleri olan hastalarda 
görülür. Bunlar; yutma bozuklukları, oral motor fonksiyonlarda 
azalma, ağız hijyeni işlemlerinin gerçekleştirilmesindeki güçlük, 
protez kullanımının problemli hale gelmesi, kapanışın değişmesi 
ve ağızda hissizlik olarak özetlenebilir. Bu hastalarda yutma 
güçlüğü aspirasyon riskinde ve aspirasyon pnömonisinde artışa 
neden olur. Genel kural olarak, inme geçirmiş hastalar ancak 
kendi kendine yemek yiyebildikleri zaman, ağız hijyeni işlemlerini 
gerçekleştirebilirler. Rehabilitasyon süresince bu işlemleri 
yardımcı sağlık personeli üstlenmelidir. Diğer yandan, inmeden 
sonraki dönemde ağızda hissizlik olabileceği için, hastalar ilgili 
bölgede besin biriktiğini farkedemez. Bu yüzden periyodik olarak 
ağız muayenesi yapılarak enfeksiyon ve ağız lezyonlarının oluşumu 
önlenmelidir.
İnme geçirmiş hastalarda ağız hijyeninin çok iyi seviyede 
olmasına dikkat edilmelidir. Parenteral beslenen hastalarda 
bile ağız bakımının önemi büyüktür, çünkü bu hastalarda her 
zaman aspirasyon riski vardır. Dişlerini fırçalayamayan yatağa 
bağımlı hastalarda, bakıcılar ağız ortamını antibakteriyel ajanlarla 
temizlemelidir.
İnme sonrası dönemde yutma güçlüğü olan olan ve ağız 
solunumu yapan hastalarda ağız mukozası ve sekresyonları kurur. 
Bu hastalarda en az günde iki defa kuruyan sekresyonlar ıslak bir 
gazlı bez ile temizlenmeli, ardından da mukozal nemlendiriciler 
uygulanmalıdır.
Demans ile zihinsel fonksiyonların azalmasıyla birlikte hastalar, 
ağız hijyeni ile ilgili işlemleri unutmaya başlarlar. Ailenin ya da 
bakımevlerinde kalan hastalar için bakıcıların bu konuda devamlı 
hastayı uyarması gerekir. Demansın ilerleyen safhalarında ağız 
hijyeni işlemlerini hasta gerçekleştiremez. Bu işlemler hastanın 
bakımında primer rol oynayan kişiler tarafından yapılır. Bu 
yüzden ailenin ve/veya bakıcı personelin ağız hijyeni konusunda 
çok iyi eğitilmeleri gerekir. Demansı olan hastalarda yanakların 
içinde üst çene hizasında gıda birikimi olur, hasta bu durumun 
farkında değildir. Ancak, bu eklentiler dişlerde çürük oluşumuna 
ve oral enfeksiyonlara neden olur. Hastaların hijyen işlemlerini iyi 
yapamamaları ve çürük riskindeki artış gibi faktörler, bu hastalarda 
çok radikal bir tedavi planlamasını gerektirir. Ayrıca, bu hastalara 
çürük profilaksisi için florid içeren jeller ve yüksek florid içeren 
diş macunları ile oral ve periodontal enfeksiyonlara karşı korunma 
amacıyla klorheksidinli ağız gargaraları önerilir. 
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Yaşlılık depresyonu bariz üzüntü, günlük aktivitelere ilginin 
kaybolması, kilo değişiklikleri, uyku problemleri, halsizlik ve 
konsantrasyon sorunları ile karakterize olan klinik bir tablodur. 
Hastalar ağız bakımına olan ilgilerini kaybetmiştir, karyojenik 
diyetle beslenirler, tükürük akış hızı azalmıştır, dişler çok hızlı 
çürür, ileri periodontal yıkım vardır, Depresyon tedavisinde 
kullanılan ilaçların çoğunluğu ağız kuruluğunu ve dolayısıyla diş 
çürüklerini daha da artırır. Hastaların ağız hijyeni açısından çok 
iyi motive edilmeleri gerekir. Tedavide yapay salya preparatları, 
antiseptik ağız gargaraları ve günlük kullanım için florid içeren ağız 
gargaraları önerilir.
Salyanın mekanik temizleme ve nemlendirici etkisi azaldığında 
kandida tipi enfeksiyonlar oral kavitede sık görülür. Özellikle 
yaşlılarda ve protez kullananlarda görülen ve dudak köşelerinde 
fissürlerin oluşumu ile karakterize olan anguler cheilitise 65 yaşın 
üzerindeki bireylerin % 10-25’inde rastlanır. Etyolojisinde candida 
albicans önemli rol oynar. Dudak köşeleri hastaların protezlerinde 
bulunan candida ile infekte olur. 
Yaşlıda, ağız içi yumuşak dokularda, lökoplaki, eritroplaki, 
atrofik–eroziv liken planus ve aktinik elastozis gibi prekanseröz 
oluşumlara sık rastlanır. Yaşlıda, ağız boşluğunda görülen malign 
oluşumların %90’ını skuamoz hücreli karsinom oluşturur. Kalan 
%10’unu ise, adenokarsinom ile sarkomlar teşkil eder. Ağız 
kanserlerinde risk faktörü olarak birinci sırada sigara ve alkol gelir. 
Karsinom etyolojisinde prekanseröz mukoza değişikliklerinden 
başka mekanik iritasyon ve dudak karsinomu içinde ultraviyole 
ışınlar önemlidir. 
Sekonder karsinom (metastaz) daha çok mandibulada görülür. 
Özellikle meme, bronş- akciğer, böbrek, tiroid bezi, prostat 
karsinomu çene kemiğinde metastaza neden olan primer 
kanserlerdir. Yaşlıda ağrısız ağız lezyonları ve uzun süre 
iyileşmeyen lezyonlar, aksi biyopsi ile kanıtlanana kadar malign 
oluşumlar olarak değerlendirilmelidir.
Sonuç olarak, ağız sağlığı ile sistemik hastalıklar arasındaki 
ilişkileri inceleyen çalışmalar, yaşlıya yaklaşımda tıp ve diş 
doktorlarının dayanışma içinde olmaları gerektiğini ortaya 
koymaktadır. 

Yaşlıda Obezite 
Durumunun 
Değerlendirilmesi 
Prof.Dr. Neslişah Rakıcıoğlu
H.Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi	
H.Ü. GEBAM Yönetim Kurulu Üyesi

Tüm dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde vücut ağırlığı ve beden 
kütle indeksi (BKİ) yaşlanma ile birlikte artmaktadır. Gençler 
ile karşılaştırıldığında yaşlı bireylerde obezitenin (şişmanlığın) 
morbidite ve mortalite üzerine farklı etkilerinin olması nedeniyle, 
bu soruna daha fazla dikkat edilmesi gereklidir. 
Şişmanlık, harcanandan fazla enerji tüketilmesi nedeniyle 
oluşmaktadır. Enerji alımı ve harcaması arasındaki dengesizliğin 
uzun süre devam etmesi sonucu, enerjinin gereksiniminden 
fazlası yağ olarak depolanmaktadır. Yaşın ilerlemesi ile birlikte 
enerji tüketimi aynı kalmasına veya azalmasına rağmen şişmanlık 
gelişebilmektedir. Yaşlılarda fiziksel aktivitenin ve bazal metaboliz 
hızın azalması en yaygın şişmanlık nedenidir. Genç bireyler ile 
karşılaştırıldığında yaşlılarda toplam enerji harcaması % 20 
oranında azalmaktadır. Yaşlıların çok az bir kısmında şişmanlığın 
nedeni, endokrin bozukluklar (hipotroidizm), Cushing sendromu, 
ventromediyal hipotalamustaki tümörler veya ilaç kullanımına 
(steroidler vb.) bağlıdır. Yaşlı bireylerde düşük sosyo-ekonomik 
ve kültürel düzey, şişmanlık görülme prevalansını etkileyen 
önemli faktörler arasındadır. Ayrıca cinsiyet de önemli bir 
faktördür. Özellikle 50 yaş sonrası, kadınların erkeklere göre daha 
çok şişmanlama eğilimleri vardır. Yine evli olan bireyler, yalnız 
yaşayanlara göre daha iyi beslenmeleri nedeniyle şişmanlık riski 
taşıyabilmektedirler.
Yaşlılarda; sarkopenik şişmanlık (kas kütlesindeki azalma ile 
ilişkili vücut bileşiminde değişim) ve intra-abdominal yağ birikimi 
gözlenmektedir. Yaşlanmaya bağlı olarak vücut bileşimi ve yağ 
dağılımındaki değişikliklerin bilinmesi; yaşlılarda şişmanlık, 
morbidite ve mortalite arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılmasına 
yardımcı olacaktır.
Genellikle erkek ve kadınlarda yaklaşık 60-65 yaşlarında vücut 
ağırlığındaki artış en üst düzeydedir. Kas kütlesindeki kayıp 	
30-40’lı yaşlarda başlar ve yaş ilerledikçe devam eder. Tersi olarak 
vücut yağı artar. Yaşlandıkça yağ, yağsız kütlenin yerini alır. Bu 
nedenle aynı beden kütle indeksine sahip yaşlı bireyler gençlere 
göre daha fazla yağ oranına sahiptirler. Ayrıca, toplam yağ miktarı 
aynı olduğunda bile visseral vücut yağı ve abdominal yağ oranı 
daha fazladır. 
Beden kütle indeksinin mortaliteye etkisi yaşlı ve genç bireylerde 
nicel olarak farklılık göstermektedir. Yaşlılarda şişmanlığın 
değerlendirilmesindeki BKİ sınır değerleri veya antropometrik 
uygulamalar, Dünya Sağlık Örgütü tarafından tam olarak 
tanımlanmamıştır. Yine birçok klavuzda yaşlılardaki şişmanlık 
sorununa çok az değinilmiştir ve gençlerde olduğu gibi yaşlılarda 
da aynı BKİ sınır değerlerinin kullanılabileceği düşünülmektedir. 
Bununla birlikte yaşlılarda şişmanlığın açık bir şekilde 
tanımlanması halen tartışılan bir sorundur. Çözümlenmemiş iki 
sorudan biri yaşlıda şişmanlığın tanımı, diğeri ise düşük mortalite 
ile ilişkili olan BKİ değeridir. Bu henüz cevaplanmamış sorular yine 
cevaplanamayan iki soruyu gündeme getirmektedir. 	
Bunlar yaşlılarda şişmanlığın komorbidite, yetersizlik ile ilişkisi ve 
istekli ağırlık kaybının sağlık için yararlarıdır. Yaşlılarda şişmanlık 

ile ilişkili sağlık risklerin saptanmasında; merkezi yağlanma ve 
yağsız vücut kütlesindeki kaybın, beden kütle indeksinden daha 
önemli olduğu düşünülmektedir.
Yetişkin bireylerde BKİ değerlerinin 18.5-24.9 kg/m2 arasında 
olması normal vücut ağırlığına sahip olunduğunu göstermektedir. 
BKİ’nin 25-24.9 kg/m2 olması fazla kilolu, 30 kg/m2’nin üzerinde 
olması ise şişman olarak sınıflandırılmaktadır. Yaşlılarda da 
şu an için aynı değerlendirme kullanılmakla birlikte, bu beden 
kütle indeksi aralıklarının yaşlılar için fazla sınırlayıcı olabileceği 
düşünülmektedir. Yaşlılarda “şişman” ve “fazla kilolu” olma 
durumunun sınıflandırması halen tartışılmaktadır ve yaşlı bireyler 
için aşırı ağırlık riskinin tanımlaması zordur. Genç bireylerde 
BKİ’nin artması vücut yağlanmasının bir göstergesi olmakla birlikte, 
yaşlılar için durum farklıdır. Kas kütlesi azalma, yağ kütlesi artma 
eğiliminde olduğu için yaşlılarda vücut ağırlığının çoğunluğunu 
yağdan gelmektedir. Vücut içi yağın dağılımı ve miktarındaki 
değişme, yaşlılarda BKİ ile adipozitenin tahminini azaltmaktadır. 
İlave olarak özellikle kadınlarda kemik mineral yoğunluğundaki 
azalma sonucu boy uzunluğunun kısalması, BKİ ölçümünü etkiler. 
Bu durumun BKİ değerinde erkeklerde 1.5 kg/m2, kadınlarda 
2.5 kg/m2 artışa neden olabileceği bildirilmiştir. Dolayısıyla hafif 
şişman olan bireylerde ağırlık gerçek ağırlıktan daha düşük, zayıf 
olan bireylerde ise gerçek ağırlıktan daha fazladır. 
Yaşlılarda BKİ’nin düşük olması, fonksiyonel güçteki azalma ve 
mortalite artışı ile ilişkili bulunmuştur. Bu ilişkide sigara içimi, 
fiziksel aktivite, sahip olunan hastalıklar vb. faktörlerin etkili olduğu 
bildirilmektedir. Beden kütle indeksi ve mortalite arasındaki ilişki 
iyi tanımlanmasına karşın, yaşlılar için en iyi BKİ sınır değerler 
konusunda tam bir fikir birliği yoktur. BKİ’nin 21 kg/m2’nin 
altında olmasının yetersiz beslenmenin göstergesi olabileceği 
kabul edilmektedir. BKİ’nin erkeklerde 23 kg/m2, kadınlarda 24 
kg/m2 olması yaşamda kalma ile ilişkili bulunmuştur. Yine sağlıklı 
yaşlılarda beden kütle indeksinin 23-27 kg/m2 olması takip eden 
on yılda fonksiyonel kapasite ve bilişsel kayıp riskindeki azalma 
ile ilişkilidir. Bu nedenle; hafif şişman ve şişman olma sınırlarının 
her yaşlı için bireysel değerlendirmesi yapılarak, iyi tanımlanması 
gereklidir. 
Yaşlılarda şişmanlık tanısının konulmasında, vücut bileşiminin 
(vücut yağ ve kas oranları) düşünülmesi gereklidir. Bel çevresi 
ölçümü, abdominal yağ dağılımını saptamada kullanılmaktadır.	
Bel çevresi değerinin tek başına veya BKİ ile birlikte artış 
göstermesi yaşlılarda şişmanlığın daha iyi tanımlanmasını 
sağlamaktadır. Bel çevresinin erkeklerde 102 cm, kadınlarda 88 
cm’in üzerinde olması aşırı yağlanmanın göstergesidir. Yine yaşlıda 
şişmanlık tanısının konulmasında; skinfold deri kıvrım kalınlığı ve 
biyoelektrik empedans analizi gibi vücut bileşimini değerlendirme 
yöntemlerinin kullanılması yararlı olacaktır.
Yaşlılarda tanısı konulmuş şişmanlık; miyokardiyal enfarktüs, 
felç, hipertansiyon, tip 2 diyabet, osteoartrit ve bazı kanser türleri 
için risk faktörüdür. Hastalık oranında ve mortalitede artışa neden 
olur, fonksiyonel kapasiteyi azaltır ve sağlık harcamalarında artışa 
neden olur. Önyargılı olma, kötü beden imajı, kendine olan saygı 
ve güvenin kaybolması gibi nedenler; şişman yaşlılarda sosyal, 
ekonomik ve psikolojik açıdan sorunlara neden olabilmektedir.

Yaşlıda Ağrı
Prof.Dr.Yeşim Gökçe-Kutsal
H.Ü. Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, 

H.Ü. GEBAM Müdürü

	
Sensörial bir uyarı veya nörojenik bir hasara bağlı olarak ortaya 
çıkan ve bireyin hafızasına, beklentilerine ve duygusal yapısına 
göre değişiklikler arz eden karmaşık bir fenomen olarak tanımlanan 
ağrının, değerlendirilmesinde veya ölçülmesinde rutinde kullanılan 
biyolojik belirleyiciler olmadığı için, kişinin tanımlamaları ağrının 
varlığı ve  yoğunluğu konusunda güvenilir kanıt olarak kabul 
edilmektedir.
Ağrı yaşlıların en yaygın sorunlarından biri olmakla birlikte, 
ilerleyen yaşlarda eklemlerde lokalize olanlar  dışındaki ağrılarda 
azalma olduğuna  dair bilgiler de mevcuttur. Yaşlılardaki 
pek çok ağrılı durumla, örneğin kanser ağrısı ile, ilgili olarak  
beklenen yaşam süresinin kısıtlı olması gerekçesiyle kontrollü, 
karşılaştırmalı araştırmalar yapılamamaktadır. Diğer ağrılı 
durumlar ise, postherpetik nevralji, hemipleji sonrası santral ağrı 
gibi, hasta gruplarının yetersizliği sonucunda kapsamlı olarak 
araştırılamamaktadır.Yine aynı gerekçe ile; ağrının lokalizasyonu, 
süresi, şiddeti, sürekliliği, niteliği, ağrıyı artıran ve azaltan faktörler 
konularında detaylı bilgiler derlenememektedir. Yaşlılar için özel 
olarak kurgulanmış güvenilir ölçüm teknikleri, skalalar, fonksiyon ve 
davranış değerlendirme yöntemleri de mevcut değildir. 
Pek çok araştırma toplum içinde yaşayan yaşlılarda %25-50  oranında 
ciddi ağrı sorunu yaşandığını bildirmektedir.Huzurevlerinde veya 
bakımevlerinde kalan yaşlılar açısından da ağrı önemli bir problemdir 
ve tam olarak tedavi edilemeyen ağrıya rastlanma oranı %45-80 
dir. Bu yaş grubunda birkaç hastalığın bir arada olması, ağrının 
da birkaç nedene bağlı olarak gelişmesine zemin hazırlamakta, 
ayrıca yaşlılardaki demans, duysal bozukluklar ve yeti kayıpları da 
ağrının değerlendirilmesini ve tedavisini güçleştirmektedir. Ağrı ve 
depresif semptomlar yaşlılarda sıklıkla birlikte görülmekte ve zaman 
içinde belirgin bir özellik kazanmaktadırlar.Depresif semptomlar 
ağrıya bağlı yeti kaybının gelişmesinde de rol oynamaktadırlar ve 
minör dahi olsalar bu semptomların ayırd edilmesi ağrıya bağlı yeti 
kaybının giderilmesinde yararlı olacaktır.
Yaşlılarda sık rastlanan ağrılı durumlar pek çok uzmanlık alanının 
kapsamına  girmektedir.Değerlendirme çok boyutlu olmalı; hastanın 
sadece medikal değil, psikolojik ve sosyal özellikleri de göz önüne 
alınmalıdır.

Yaşlılarda İnatçı ve Süregen Ağrı
Yaşlılar ayrıca inatçı ve süregen ağrı açısından da önemli bir risk 
grubunu oluşturmakta ve bu yaş grubunda ağrı ciddi sorunların 
ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır.Bu sorunların başında 
depresyon, anksiyete, sosyal izolasyon, uyku bozuklukları, 
ambulasyon sorunları dikkati çekmekte ve  sağlık hizmetlerinin 
kullanımında ve tedavi maliyetlerinde belirgin artışlar olmaktadır.
İnatçı ağrının yaşlılarda yürüme bozukluklarını artırdığını, 
rehabilitasyon çalışmalarını yavaşlattığını ve ağrıya yönelik olarak 
kullanılan ilaçların da pek çok yan etkiye neden olduklarını göz 
önünde bulundurmak gerekmektedir.
Sorunlar ile başa çıkabilme yetisine sahip yaşlılarda ağrı şiddetinin 
ve psikolojik yeti kayıplarının daha az olduğunu gösteren 
çalışmalar vardır.Buna karşın özellikle huzurevlerinde kalan 
yaşlılarda daha belirgin olmak üzere ağrıya ikincil depresyon bu 
yaş grubunda çok sık rastlanan bir sorundur.Kanser ağrısı başta 
olmak üzere inatçı ve süregen  ağrı sorunu yaşayan yaşlıların 
bakımını üstlenen kişiler, aileler ve bizzat yaşlı hasta açısından 
ölüm bir metafor halini almaktadır.Yaşlılarda süregen ve inatçı 
ağrıların patofizyolojik açıdan sınıflandırılması pronozun tayini ve 
tedavi şemasının hazırlanması açısından yararlı olabilir.
Yaşlılarda ağrının değerlendirilmesine özgün öneriler:
I. Sağlık kuruluşuna ilk başvuru aşamasında yaşlı kişi hekim 

tarafından inatçı ağrının varlığı ile ilgili kanıtlar açısından 
değerlendirilmelidir.

II. Fiziksel veya psikolojik fonksiyon kaybına neden olan veya 
yaşam kalitesini etkilediği gözlemlenen her inatçı ağrı ciddi bir 
sorun olarak kabul edilmelidir.

III. İnatçı ağrı ile baş vuran tüm yaşlılar kapsamlı ve çözüm üretici 
bir yaklaşım ile ele alınmalıdır.Değerlendirme; ağrıya neden 
olabilecek olaylar dizisinin irdelenmesi, tanı, tedavi-bakım planı 
ve prognozun öngörüsü temellerine dayandırılmalıdır. 

A.Öykü 
1-Ağrının karakteristiği (yoğunluğu, sıklığı, lokalizasyonu, 

süresi,azaltan veya artıran faktörler)
2-Ağrının tanımı, günlük yaşam aktivitelerine, uykuya, iştaha, 

enerjiye, egzersize,kognitif fonksiyonlara, sosyal yaşama etkisi
3-Daha önce uygulanan tedavi yaklaşımları
4-Hastanın tutumu, davranışları ve inançları, tedavi ile ilgili bilgi 

düzeyi
5- Daha önceki tedavilerin etkinlikleri
6-Hastanın tedavi ile ilgili doyum ve tatmini üzerine 

yoğunlaşılmalıdır.
B. Fizik inceleme
1. Ağrının belirtilen yeri, yayılma alanları,
2. Kas iskelet sistemi (miyofasial ağrı, fibromiyalji, inflamasyon, 

deformite, postür, alt ekstremite uzunluk farkları vb)
3. Nörolojik sistem (kuvvet kaybı,hiperaljezi,parestezi ve diğer 

bulgular)
4. Fiziksel fonksiyonların gözlenmesi (Günlük yaşam aktivitelerinin 

değerlendirilmesi,eklem hareket açıklıklarının ölçülmesi, ayağa 
kalkıp yürümeyi temel alan testler)

C. Tanısal Testler
Görüntüleme veya laboratuara dayalı testler tedaviyi yönlendirecek 
ise yaptırılmalıdır.



D.Psikolojik Fonksiyonların Değerlendirilmesi
Depresyon, anksiyete gibi ruhsal değişiklikler, ağrı ile başa 
çıkabilme yetisi, kendine güven,ağrı ile ilgili korkuların varlığı, 
çaresizlik gibi durumlar değerlendirilmelidir.
E-Sosyal Destek Sistemlerinin İncelenmesi
Bakımı yapan kişi, kurum, aile ilişkileri, çalışma öyküsü, kültürel 
çevre, ruh hali ve bakım durumu değerlendirilmelidir. 
F. Kognitif Fonksiyonun Değerlendirilmesi
Konfüzyon gelişmesi veya kötüleşmesi açısından önemlidir.
G. Hastanın Direkt Olarak Sorgulanması
Kognitif bozukluğu olmayan, hafif veya orta düzeyde deemanslı 
yaşlılarda hekim ağrı ile ilgili olarak direkt hastadan bilgi almalıdır.
a. Hasta sorununu bizzat ifade edebiliyorsa ağrı ölçeklerine gerek 

kalmayacaktır.
b. Hastanın ağrıyı tanımlamasını kolaylaştıracak terimler (yanma, 

rahatsızlık,acı, ağırlık hissi vb) kullanılmalıdır.
c. Ağrının tanımlanmasına yönelik sözel veya rakamsal ölçekler, 

ağrı termometreleri veya yüz ifadesine dayalı ölçekler 
kullanılabilir.

d. Çok amaçlı , çok boyutlu ölçekler ile ağrıya bağlı yeti kayıpları 
değerlendirilebilir.

e. Yaşlılardan sorulara yanıt dikkat, konsantrasyon ve kognitif 
sorunlar nedeniyle zor alınabilir. Bu nedenle genç erişkin 
hastalara oranla yaşlılara daha fazla zaman ayrılarak ve 
tekrarlara yer vererek  incelenmesi uygun olacaktır.Gerekirse 
birkaç adımda  ilerlenmeli ve yaşlının bakımını üstlenen 
kişilerden de yardım alınmalıdır.

f. Ağrıyı artıran, tetikleyen faktörler araştırılmalıdır. Bu amaçla 
hastanın sözel beyanı yanında gözlemlenmesi de önem taşır.

g. Yaşlı hastalara son bir hafta içindeki en kötü ağrı deneyimleri 
sorulmalıdır.

h. Kognitif bozukluğu olan yaşlılarda bellek sorunları nedeniyle 
yakınmalar ile ilgili sorgulamalar geniş zaman çerçevesi içinde 
alınmalıdır.

IV.Demanslı yaşlılarda hekim direkt olarak gözlemlerine dayanan 
değerlendirmesi sırasında yaşlının bakımını üstlenen kişilerden 
de bilgi almalıdır.

V. Değerlendirme ve tedavinin riskleri hasta ve ailesi ile  
tartışılmalı ve tercihleri sorulmalıdır.

VI. Ağrılı yaşlı hastalar ağrının ilerlemesi veya komplikasyonların 
ortaya çıkması açısından dikkatle ve sık aralıklarla takip 
edilmelidir.Bu amaçla ağrının yoğunluğunun, kullanılan 
ilaçların, ruhsal değişikliklerin kaydedilmesi, aynı 
değerlendirme ölçeklerinin kontrollerde de kullanılması, 
analjeziklerin ve farmakolojik olmayan yöntemlerin 
etkinliklerinin, yan etkilerinin ve hasta uyumunun ele alınması 
ve bu süreçte hastanın tercihlerinin de göz önüne alınması 
uygun olacaktır.

Temel Tedavi Ilkeleri
1. Mümkün ise altta yatan sorunun çözümlenmesi,

Özellikle kanser ağrısında önemlidir. Ayrıca konservatif tedaviye 
yanıt vermeyen eklem osteoartritinde eklem replasmanı da bir 
başka örnektir.

2. Fonksiyonel yetersizliklerin ve psikolojik faktörlerin belirlenmesi,
3. Birkaç tedavi seçeneğinin gözden geçirilmesi ve hastaya 

hangisinin uygun olduğuna karar verilmesi gerekir.
Tedavi seçenekleri farmakolojik,  fiziksel tıp yaklaşımları, minimal 
invaziv girişimler, cerrahi yaklaşımlar  ve psikiyatrik  tedavi olabilir.
Tanı ve tedavinin etkinliğinde kullanılan fiziksel ve organik 
ölçütleri etkileyen kişisel faktörler yanında, psikolojik ve çevresel 
faktörler de standart testlerin öngörülen veya beklenen sonuçları 
vermesini engellemektedir.”Uluslararası ağrı çalışma birliği” 
ağrıyı biyopsikososyal bir olgu olarak ele almakta; gerek tanı 
ve gerekse tedavi yaklaşımlarının multidisipliner bir anlayış ile 
gerçekleştirilmesinin önemini vurgulamaktadır.

Çalışma Hayatında Yaşlılar
Prof.Dr. Nazmi Bilir
H.Ü. Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi	
H.Ü. GEBAM Yönetim Kurulu Üyesi

	
Yaşlılık tanımı bakımından çeşitli yaklaşımlar olmakla birlikte 
genel kabul gören bir yaklaşım, 65 yaş ve üzerinde olan kişilerin 
yaşlı olarak kabul edilmesidir. Bilim ve teknolojideki gelişmeler 
sonucunda insan ömrü uzadığı için günümüzde çok sayıda 
kişi 65 yaşın üzerine ulaşmakta ve daha uzun yıllar yaşamını 
sürdürmektedir. Konuya çalışma hayatı açısından yaklışıldığında 
ise yaşlılık tanımı bakımından farklı bir sınır belirlenmesi gereği 
ortaya çıkmaktadır, zira 65 yaş çoğu ülkede emeklilik yaşıdır. Bu 
nedenle çalışma hayatı bakımından yaşlılık sınırı olarak 45 veya 50 
yaş alınır. Bununla birlikte özellikle profesyonel meslek sahipleri 
arasında 65 yaşın üzerinde olup aktif olarak çalışan çok sayıda kişi 
de vardır. İşgücüne katılım oranları da 1979-2002 yılları arasında 
45-54 yaş grubunda %70’ten %80’lere, ve 55-64 yaş grubunda 
ise %43’ten %51’e yükselmiştir. Dünyada toplam işgücünün üçte 
birine yakın bölümünün 45 yaş ve üzerindeki kişilerden oluştuğu 
bilinmektedir. 

45 veya 50 yaş ve üzerindeki kişiler
çalışma hayatı bakımından yaşlı 
çalışandır.
Yaşlanma ile birlikte vücutta bazı değişiklikler olur. Görme ve 
işitmede, hareket yeteneğinde azalma, zihinsel fonksiyonlarda 
yavaşlama bunların başlıcalarıdır. Öte yandan yaşın ilerlemesi ile 
birlikte bazı hastalıklar da ortaya çıkar. Bunların sonucu olarak 
yaşlılıkta iş görme kapasitesinde bir miktar azalma meydana 

gelir. Finlandiya’da yapılan bir çalışmada yöneticilik yapmakta 
olan 55 yaşında bir erkeğin iş görme kapasitesinde %8 oranında 
azalma olduğu saptanmıştır. İş görme kapasitesindeki azalma 
öğretmenlerde %9, diş hekimlerinde %23 ve boyacılık ve tamir 
işleri yapanlarda %24 oranında bulunmuştur. Öte yandan 
işyerinde düzenlemeler ve çalışma koşulları genellikle yaşlılara 
göre değil daha genç yaştaki kişilere göre düzenlenmiştir. Yaşlılar 
işyerindeki gürültü, titreşim, aydınlatma, aşırı sıcak ve soğuk gibi 
ortam faktörlerine gençlere göre daha duyarlıdırlar. Bütün bu 
konular dikkate alındığında çalışma hayatında yaşlı kişilerin özel 
bir grup oluşturmakta olduğu düşünülmelidir.
Yaşlı kişilerin sayısının giderek artmakta olduğu dikkate 
alındığında, zaman içinde daha fazla sayıda yaşlı kişinin çalışma 
hayatında yer alması kaçınılmazdır. Esasen Dünya Sağlık Örgütü 
uzmanları tarafından hazırlanan “Yaşlanma Eylem Planı”nda 
yaşlıların, istedikleri ve verimli olarak çalışabildikleri sürece 
çalışma hayatında olmalarının sağlanması gerektiği ifade 
edilmiştir. Yaşlıların çalışma hayatının içinde olmaları bir yandan 
onların bilgi ve deneyimlerinden yararlanma olanağı verirken, 
diğer taraftan yaşlıların sağlıklı ve mutlu olmaları yönünde olumlu 
etki yapar. Ancak yaşlılar çalışma hayatında yakından izlenmeli, 
ortaya çıkabilecek sağlık sorunları erken dönemde saptanarak 
tedavi altına alınmalıdır. Tedavi amacı ile kullanılan ilaç, diyet 
vb. uygulamaların işyerindeki fiziksel, kimyasal vs. çeşitli ortam 
faktörleri ile etkileşimi konusuna dikkat edilmesi gerekmektedir. 
Yaşlının daha güvenli bir şekilde çalışmasına olanak vermek 
bakımından gerektiğinde iş değişimi de yapılabilir. 
Yaşlanmaya paralel olarak ortaya çıkan sağlık sorunlarının yanı 
sıra yaşlıların işyerinde kazaya uğrama olasılıkları da fazladır. Her 
ne kadar iş kazası ile ilgili istatistiklerde yaşlı çalışanlarda kaza 
görülme sıklığı daha düşük olarak görülüyorsa da, bu durumun, 
yaşlıların gençlere göre kaza riskinin daha düşük olduğu işlerde 
çalışıyor olmasına bağlı olduğu da düşünülebilir. Buna karşılık 
yaşlıların işte deneyimli olmaları, kazaya uğrama olasılığını azaltıcı 
bir faktör olabilir. Ancak deneyimli olmak, bazan yaşlıda gereksiz 
bir güven duygusunun oluşmasına yol açabilir, ki bu durum 
kazaya uğrama olasılığı bakımından olumsuz etki yapar. Yaşlıda 
kaza sıklığı daha az olmakla birlikte, yaşlıların kaza geçirmesi 
durumunda daha ciddi yaralanmalar ortaya çıkmaktadır. Kaza 
sonucunda gençlerde daha çok el-ayak ve göz yaralanmaları 
görülürken yaşlılarda sırt yaralanmaları daha sık görülmektedir. 

Yaşlıları çalışma hayatında aktif 
olarak tutabilmek için işyeri 
ortamı ve çalışma koşulları 
yaşlıların özellikleri dikkate alınarak 
düzenlenmelidir.
Türkiye’de Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında 65 yaş ve 
üzerinde 20 binden, 45 yaş üzerinde ise 500 binden fazla kişi 
çalışmaktadır. Ülkemizde patlayıcı madde üretimi yapılan bir 
fabrikada çalışmakta olan 45 yaş ve üzerindeki işçilerin %80’inin 
bir sağlık sorunu olduğu ortaya konmuştur. Yaşlı çalışanların 
bulunduğu işyerlerinde çalışma koşullarının düzenlenmesinde 
yaşlıların bu özellikleri dikkate alınmalıdır.

Yaşlı Tüketiciler Pazarında 
Üretici ve Satıcılara Öneriler
Prof.Dr.Müberra Babaoğul
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 	
Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi

Bugüne kadar ülkemizde tüketici konusunda yapılan araştırmalar 
çoğunlukla genç tüketiciler üzerine yoğunlaşmaktadır. Dünyada 
ve ülkemizde yaşanan demografik değişimler dikkate alındığında, 
yaşlı pazar bölümüne yönelik bilimsel çalışmaların gerekliliği 
ortaya çıkmaktadır. Özellikle yaşlılık döneminde önem kazanan 
ve incelenmesi gereken konulardan biri de, yaşlıların satın alma 
sırasında karşılaştıkları sorunlardır. Çünkü yaşlılar pazardaki 
tutumları, görüşleri ve deneyimleri ile nüfusun diğer bölümleri 
kadar değişiklik gösteren, tüketim kararlarını kendileri veren 
bireylerdir.
Ancak yaşlılar; bir yandan ortaya çıkan fiziksel gücün ve 
bağışıklığın azalması, duyuların zayıflaması ya da kaybı, eklem 
romatizması nedeniyle el, parmak ve eklemlerin rahat hareket 
ettirilememesi, felç, doku sertleşmesine bağlı olarak hareketlerde 
meydana gelen yavaşlama ve bu nedenle bir işi yapmak için 
gereken hareket sayısının artması ile zihinsel süreçlerde meydana 
gelen algılama, kavrama ve koordinasyonda güçlükler vb. sağlık 
sorunları nedeniyle günlük yaşam aktivitelerini yerine getirirken 

zorlanabilmekte ve çevrelerine daha bağımlı hale gelmektedirler.
Diğer yandan da, bu dönemde yaşlıların işten ayrılmaları ve 
emeklilik dönemine girmeleri ile birlikte gelir düzeyleri diğer yaşam 
dönemlerine göre düşmektedir. Bu durum fiziksel ve zihinsel 
yetersizliklerinin yanı sıra, piyasada üretilen çok çeşitli mal ve 
ürün arasından seçim yapmalarını ve uygun fiyatta, kaliteli ürün, 
bulabilmelerini de zorlaştırmaktadır. Ayrıca üreticilerin, yaşlıların 
vücutlarında olan değişiklikleri ve ihtiyaçlarını dikkate almadan 
üretim yapmaları, mağaza içi düzenlemeler de bu değişikliklerin 
dikkate alınmaması ile mağaza personelinin tutum ve davranışları 
da yaşlıların giyim, gıda, dayanıklı tüketim malları vb. çeşitli mal 
ve hizmetleri satın alırken, farklı sorunlarla karşılaşmalarına neden 
olabilmektedir. Karşılaşılabilecek bu sorunlardan bir çoğu tüm yaş 
grupları için söz konusu olmakla beraber, yaşlıların özel durumları 
nedeniyle onlar için daha fazla önem kazanmakta olup, diğer 
tüketici gruplarına göre de daha fazla sorun yaşamaktadırlar.Bu 
bağlamda üretici ve satıcılara ve ayrıca yaşlı tüketicilere yönelik 
bazı önerilerde bulunulması yararlı olacaktır.
Üretici ve Satıcılara Öneriler
1. Üretici ve satıcılar; yaşlı bireylere yönelik pazarlama 

faaliyetlerini gerçekleştirirken rahatlık, güvenlik, uygunluk, 
sosyal değerlerle bağdaşma gibi faktörleri göz önünde 
bulundurarak, bu grubun ihtiyaçlarına, mal ve hizmet 
taleplerine yönelik üretim, pazarlama ve satış teknikleri 
uygulamalıdırlar.

2. Yaşlı bireylerin satın alma sırasında zorlanmaması için mal ve 
ürünler üzerindeki etiketlerin mutlaka açık, anlaşılır ve okunaklı 
harflerle yazılmış olması ve yaşlıların kolaylıkla görebilecekleri 
ve rahatlıkla okuyabilecekleri yerlere konulması gereklidir.

3. Yaşlı bireylerin fiziksel özellikleri, rahatsızlıkları ve tercihleri 
dikkate alınarak; rahat giyilip çıkarılabilen, kullanımı kolay, 
bedenlerine uygun, istenilen renk ve modelde giyim eşyaların 
pazara sunulmalıdır. 

4. Yaşlı bireyler farklı sağlık sorunları nedeniyle özel diyet 
ürünlerine ihtiyaç duyabilmektedir. Yaşlıların bu ihtiyaçlarını 
karşılayacak ürünlerin üretimi ve piyasaya sunulması teşvik 
edilmelidir.

5. Yaşlıların fiziksel rahatsızlıkları göz önünde bulundurularak 
ürünlerin, kolay taşınabilecek şekilde ve gramajı az olan 
paketler halinde ambalajlanması sağlanmalıdır.

6. Yaşlıların daha az güç sarf ederek ve zorlanmadan 
kullanabilecekleri, basit düzeneklere sahip araçlar dizayn 
edilmelidir.

7. Yaşlıların alışverişi daha rahat ve zorlanmadan yapabilmeleri 
için, mağaza içinde; havalandırma ve aydınlatmanın yeterli 
olmasına, zeminin kaygan ve parlak olmamasına ve çabuk 
yorulan yaşlılar için mağaza içinde çeşitli bölümlerde dinlenme 
alanları oluşturulmasına özen gösterilmelidir. 

8. Yaşlı bireylerin rahat hareket etmeleri için kutular, özel 
tezgahlar, raflara ürün götürmede kullanılan arabalar 
ve bölümlerde bulunabilecek vb. eşyaların ortalıkta 
bırakılmamasına özen gösterilmelidir.

9. Tezgah ve raflar yaşlıların zorlanmadan rahatlıkla 
uzanabilecekleri yükseklikte olmalıdır. Çok sayıda mal ve ürün 
üst üste konmamalı, ağır ürünler mümkün olduğunca rahatlıkla 
uzanılabilecek ve alınabilecek şekilde yerleştirilmeli, ürünlerin 
yerlerini gösteren işaretlerin kolaylıkla görülebilecek ve uzaktan 
rahatlıkla okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır.

10. Mağaza içinde yaşlı bireylerin giyim eşyalarını rahatlıkla 
deneyebilmeleri için giyinme kabinlerinin; rahatlıkla hareket 
edebilecek genişlikte ve oturma yerlerinin planlanmasına, 
elbise asma yerlerinin rahat uzanılabilecek yükseklikte olmasına 
ve yeterli aydınlatmanın sağlanmasına dikkat edilmelidir.

11. Yaşlı bireylerin mağaza içinde rahatlıkla alışverişlerine devam 
edebilmeleri için, satın aldıkları eşyaları koyabilecekleri 
düzenlemeler yapılması, yaşlılar için özel bölümler ve ayrı 
ödeme kasaları hazırlanması ve satın alma sırasında gereksiz 
yere bekletilmemeleri önemlidir.

12. Mağaza içinde tuvaletler yaşlıların rahatlıkla ulaşabilecekleri 
yerlerde düzenlenmelidir. 

13. Satın alma sırasında yaşlılar herhangi bir sorunla 
karşılaştıklarında (örneğin; raftan ürün almak gerektiğinde, 
satın alınan eşyaların taşınmasında, ürünlerin yerleri 
bulunamadığında vb.) mutlaka mağaza personelinin yardımcı 
olması sağlanmalıdır.

14. Mağaza personelinin, mal ve ürünler hakkında bilgi sahibi 
olması, yaşlıların fiziksel ve psikolojik ihtiyaçları konusunda 
eğitilmiş olması, güler yüzlü ve saygılı davranması yaşlıların 
daha rahat bir alışveriş yapmalarını sağlayacağından bu konuya 
özen gösterilmelidir. 
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15. Yaşlıların rahatlıkla mağazalara gitmelerini ve alışveriş 
yapmalarını sağlama için, onları evlerinde veya evlerine yakın 
bir yerden alabilecek ve tekrar evlerine bırakacak ulaşım 
hizmetleri mağazalar tarafından düzenlenmelidir.

16. Yaşlılar için piyasaya mevcut olan ve yeni çıkan ürünler 
hakkında tanıtıcı programlar yapılmalı ve bilgi verilmelidir.

17. Ülkemizdeki yaşlı grubun antropometrik ölçüleri belirlenerek 
gerek giyim eşyaları, araç-gereçler, gerekse fiziksel çevre 
düzenlemeleri konusunda belirli standartlar oluşturulmalı 
ve bu ölçümlere yönelik araştırmalarda, belli zaman 
dilimleri içinde tekrar edilmelidir. Üretici ve satıcılarında bu 
araştırmalardan elde edilen antropometrik ölçümleri göz 
önünde bulundurarak yaşlı bireylerin istek ve ihtiyaçlarına 
yönelik üretim ve düzenlemeler yapılmalıdır.

18. Pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi sürecinde yaşlı pazar 
bölümüne yer verilmelidir ve ülkemizde bu pazar bölümüne 
yönelik bilimsel çalışmalar yaygınlaştırılmalıdır.

19. Yaşlı tüketiciler için güven duygusu çok önemlidir. Bu nedenle 
risk almak istemezler. Yaşlı tüketicilere yönelik olarak finans, 
sigorta, yatırım, sağlık ve ev bakım hizmetleri konusunda 
çalışmalar yapılmalıdır.

20. Yaşlı tüketiciler genellikle emekli oldukları için alışveriş ve 
diğer faaliyetler için daha fazla zamana sahiptirler. Bu durum 
dikkate alınarak, hedef alınan yaşlı pazar bölümüne yönelik 
olarak (özellikle emekli kesime) boş zaman değerlendirme 
fırsatı sunabilir. Örneğin yaşlıların alışveriş yaptığı sabah 
saatlerinde onların ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetlerde 
indirimler yapılabilir.

21.Yaşlı tüketicilere yönelik en etkili kitle iletişim aracı 
televizyondur. TV’de yaşlı tüketicilere yönelik eğitici ve bilgi 
verici programlar yapılabilir.

22. Yaşlıların fiziksel açıdan hareketleri yavaş ve sınırlı olduğu 
için ürün ve hizmet geliştirilirken karmaşık olmayan, kullanımı 
kolay, taşıması kolay ürünler geliştirilmelidir.

23. Yaşlı tüketicilere yönelik uygun fiyat, ürün güvencesi, kullanım 
kolaylığı (yürümekte zorlananlar için tekerlekli sandalye veya 
yürüyen merdivenler) park ve dinlenme alanları gibi ekonomik 
ve sosyal olanaklar sunulmalıdır. Diğer taraftan çalışanlar iyi 
davranmalı ve onlara iyi ilişkiler kurmalıdırlar. Çünkü yaşlılar 
kişisel ilişkilere büyük önem vermektedirler. 

24.Yaşlıların alışveriş yapmaya eğilimleri olan ve ön plana çıkan 
torunlara ve çocuklara hediyedir. Buna yönelik yani torunlara 
ve çocuklara yönelik hediyelik eşyalar en uygun şekilde onlara 
sunulmalıdır.

25. Yaşlı tüketicilerinde demografik özelliklerine bağlı olarak 
tercih ettikleri ürün ve hizmetler farklılık göstermektedir. Bu 
nedenle farklı tüketiciler için farklı ürün ve hizmet grupları 
geliştirilmelidir.

26. Yaşlıların yaşlarına, yaşam tarzlarına ve psiko-sosyal 
özelliklerine göre pazar bölümleri oluşturulmalı ve buna 
yönelik pazarlama stratejileri geliştirilmelidir. Örneğin; 
kullanımı kolay (fiziksel yetersizlikleri nedeniyle) ve basit, 
renkleri canlı (görme güçleri zayıf olduğu için) ürünler 
geliştirilerek bunlar kısa ve anlaşılır reklamlarla tanıtılmalıdır.

Yaşlılarda Artmış İnfeksiyon 
Sıklığının Nedenleri 
Prof.Dr.Yeşim Çetinkaya Şardan
H.Ü. Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı	
İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi Öğretim Üyesi

21. yüzyılda modern tıbbın önündeki en önemli sorunlardan biri 
giderek yaşlanan hasta popülasyonuna optimum sağlık hizmetini 
sunabilmek olacaktır.. Yaşlı hastalarda birçok hastalık gençlere 
oranla daha sık görülmekte ve daha ağır seyretmektedir. Bunlar 
arasında infeksiyon hastalıkları özel bir yere ve öneme sahiptir. 
Mevcut literatür bilgileri, infeksiyon hastalıklarının yaşlılarda 
daha sık görüldüğünü ve bu yaş grubunda prognozun daha kötü 
olduğunu göstermektedir. Pnömoni, influenza ve bakteremi ile 
ilişkili komplikasyonlar, yaşlılarda en sık görülen ilk 10 ölüm 
nedeni arasında yer almaktadır.
Yaşlılarda Infeksiyon Hastalıklarının Artma Nedenleri
1. Bağışıklık Sisteminde Meydana Gelen Değişiklikler

Yaşla birlikte bağışıklık sisteminde gelişen disfonksiyon, 

artmış infeksiyon riskinin en önemli nedenlerinden biridir 
(immunosenescence). Her ne kadar yaşlılığa bağlı immün 
disfonksiyonun mekanizmaları tam olarak anlaşılamamış olsa 
da hem antikor üretiminde, hem de T hücrelerinin proliferasyon 
yanıtında azalma olduğunu gösteren kanıtlar bulunmaktadır. 
Tüberküloz reaktivasyonundaki artış ve influenza aşısının 
etkinliğindeki azalma bu değişikliklerin sonucudur.

Yaşlılarda doğal immüniteden (granülositler, monosit/makrofajlar 
ve “natural killer” hücreler) ve adaptif immüniteden sorumlu 
hücrelerin (B ve T lenfositler) sayısında önemli bir değişiklik 
yoktur. Ancak bazı fonksiyonel değişikliklerin meydana geldiği 
düşünülmektedir.
2. Malnütrisyon	

Malnütrisyon, dünya genelinde bağışıklık sistemi 
fonksiyonlarında bozulmaya yol açan en önemli faktörlerden 
biridir. Gelişmekte olan ülkelerde malnütrisyon daha çok 
çocukları etkilerken, gelişmiş ülkelerde ise daha çok geriatrik 
yaş grubu etkilenmektedir. Herhangi bir nedenle hastaneye 
yatırılan yaşlı hastalarda nütrisyonel eksiklik saptanma 
sıklığı %50’ye kadar çıkarken, yaşamlarını kendi evlerinde 
sürdüren yaşlılarda bu oran %10-25 civarındadır. Yaşlılarda 
malnütrisyon, genel kalori eksikliği, protein eksikliği ve/veya 
vitamin-mineral eksikliği şeklinde kendini gösterebilir. 
Malnütrisyonun, infeksiyon için bir risk faktörü olduğu 
bilinmektedir. İnfeksiyon atağı sırasında ortaya çıkan artmış 
metabolik ihtiyaç ve atağın süresi de malnütrisyona neden olan 
veya varolan malnütrisyonu ağırlaştıran önemli bir faktördür. 
Özellikle yeterli nütrisyonel rezervi olmayan geriatrik hastalarda 
infeksiyon, bu yönüyle de önem taşımaktadır. Malnütrisyon-
infeksiyon arasındaki iki yönlü ilişki yaşlılarda sıklıkla bir kısır-
döngü gelişimine neden olmaktadır. 	
Bu nedenle yaşlı hastaların mutlaka malnütrisyon yönünden 
değerlendirilmesi ve özellikle infeksiyon varlığında uzman bir 
ekipten destek alınarak hızla tedavi edilmesi gereklidir.

3. İnfeksiyona Yatkınlık Yaratan Anatomik ve Fizyolojik 
Değişiklikler	
Vücudun infeksiyonlara karşı korunmasında bağışıklık 
sistemine ek olarak önemli rol oynayan çeşitli mekanizmalar 
bulunmaktadır. Cilt, mesane, solunum sistemi ve 
gastrointestinal sistemi örten epitel hücreleri, infeksiyona 
karşı önemli bir fiziksel bariyer oluşturarak bakterilerin vücuda 
girişini engeller. Solunum sisteminde mukosiliyer temizlik 
mekanizması, üriner sistemde hızlı idrar akımı, infeksiyona karşı 
korunma sağlayan önemli mekanizmalardır. Yutkunma sırasında 
larinkse yemek kaçışının önlenmesi akciğerlerin korunması 
açısından önemlidir. Midedeki asit ortam ise hem ince 
barsaklara patojen bakterilerin ulaşmasını engeller, hem de geri 
kaçış (reflu) yoluyla akciğerlerin kolonze olma riskini azaltır.

Bu organlarda ve sistemlerde yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan 
değişiklikler sonucunda infeksiyona yatkınlık artmaktadır. 
Tanısal Girişimler
Yaşlı hastalarda çeşitli girişimlerin tanısal değeri genç ve 
erişkin yaş grubundaki ile aynı olmayabilir. Örneğin transtorasik 
ekokardiyografinin duyarlılığı erişkinlerde %75 iken yaşlılarda 
ekojenik kalsifikasyonlardan kaynaklanan interferans nedeniyle 
bu oran %45’e düşer. Geriatrik hastalarda tanısal duyarlılığı 
%90’a çıkarabilmek amacıyla transözefagial ekokardiyografi 
yapılması gerekir. Diğer birçok tanısal girişimin yaşlı hastalardaki 
kullanılabilirliğini gösteren yeterli sayıda çalışma yoktur ve bu tür 
analizlere ihtiyaç duyulmaktadır.
Tedavi
Yaşla birlikte ilaç metabolizmasında önemli değişikler meydana 
gelmektedir. Ancak bu değişiklerin çoğu tedavi etkinliğini 
değiştirecek nitelikte değildir. Yaşlı hastalarda böbrek 
fonksiyonlarındaki bozulma ilaç metabolizmasını etkileyen en 
önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle ilaç yan etkilerinin ve 
ilaçlararası etkileşimlerin görülme sıklığı artmaktadır.
Geriatrik hastalarda intravenöz (IV) tedavi uygulamaları önemli 
bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşlanmayla birlikte 
dokularda meydana gelen değişiklikler nedeniyle genellikle IV 
tedavi için uygun damnar bulmak oldukça güçtür ve kateter 
infeksiyonları oldukça sıktır. Ayrıca delirium ve/veya demansı 
olan yaşlı hastalar çoğunlukla tedavi amacıyla kullanılan damar 
yollarını tolere edemez ve kateterleri zorlayarak çıkartmaya çalışır. 
Hospitalize edilen geritrik hastalarda delirium ve/veya demans 
oranının %50’ye kadar çıkabildiği dikkate alındığında bu sorunun 
ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılabilir. Bazı antibiyotikler 
için bu sorunu intramusküler uygulanma ile çözmek mümkündür. 
Ancak en ideal çözüm ilaçların oral yoldan verilmesidir (baştan 
itibaren veya kısa süreli parenteral tedaviyi takiben). Yaşlılarda 
oral antibiyotiklerin emiliminin oldukça iyi olması da bu yaklaşımı 
desteklemektedir. Ancak bu noktada tedavi uyumu önemli bir 
sorun olarak karşımıza çıkabilir. Yaşlılarda genellikle çok sayıda 
ilaç kullanma zorunluluğu nedeniyle tedavi uyumu %50’ye kadar 
düşebilir. Hastanelerde ve bakımevlerinde ‘direkt gözetim altında 
tedavi’ uygulaması ile bu sorunun aşılması mümkündür. 
Geriatrik yaş grubunda ilaç yan etkileri daha sık görülür ve daha 
şiddetlidir. Antibiyotikler sıklıkla gastrointestinal yakınmalara 
(bulantı, antibiyotik ilişkili ishal, vb.) neden olur. Yaşlılarda 
antibiyotik ilişkili ishal sıklığı artmıştır (kullanılan antibiyotiğe 
göre %2-25). Ayrıca yukarıda da belirtildiği gibi böbrek 
fonksiyonlarındaki bozulma nedeniyle ilaç yan etkilerinde ve 
etkileşimlerinde artış söz konusudur.
Yaşlılarda infeksiyon hastalıklarının prognozu genç-erişkindekine 
oranla daha kötüdür. Ancak bu noktadan yola çıkarak yaşlı 
hastalarda antimikrobiyal tedavinin daha az etkili olduğunu 
söylemek mümkün değildir. Geriatrik yaş grubunda infeksiyon 
hastalıklarının artmış morbidite ve mortalitesinde rol oynayan 
faktörler şunlardır:

• Klinik belirti ve bulguların silik olması veya atipik klinik 
prezentasyon nedeniyle tanı ve tedavide gecikme

• Demans veya terminal hastalık varlığında daha az diagnostik 
girişim uygulanması

• Fazla sayıda eşlik eden hastalık bulunması
• İntravenöz tedavinin iyi tolere edilememesi
Multivariate analiz yönteminin uygulandığı çeşitli çalışmalar, eşlik 
eden hastalıkların ve beslenme durumunun yaşa oranla antibiyotik 
tedavisine yanıtsızlık yönünden daha önemli risk faktörleri 
olduğunu göstermektedir.
İnfeksiyon Kontrolü ve Aşılama
Hastanede veya bakımevinde yatan geriatrik hastalarda 
hastane infeksiyonu gelişme riski (özellikle pnömoni, üriner 
sistem infeksiyonu, cilt ve yumuşak doku infeksiyonu) ve bu 
infeksiyonların morbidite-mortalitesi yüksektir. Bu nedenle bu tür 
kurumlarda infeksiyon kontrolü özel önem taşımaktadır. Ancak 
standart infeksiyon kontrol önlemleri uygulanırken geriatrik 
hastaların özellikleri mutlaka dikkate alınmalıdır. Bu noktada 
infeksiyon kontrolünden sorumlu ekiple klinisyenin iyi iletişim 
halinde olması gereklidir. Örneğin, klasik infeksiyon kontrol 
yöntemlerinden biri olan izolasyon, yaşlı hastalarda önemli bir 
delirium nedenidir. Ayrıca demansı olan hastalarda izolasyon 
mevcut rezidüel kapasitenin hızla yitirilmesine neden olabilir.
Aşılama geritrik yaş grubunda da özel önem taşımaktadır.Altta 
yatan ağır hastalığı olan yaşlılarda aşıların etkinliği azalmıştır. 
Ancak azalmış etkinliğe rağmen belirli endikasyonlarda önemli 
oranlarda korunma sağlamak mümkündür. Tüm yaşlı (≥65 yaş) 
hastalara yılda bir kez influenza aşısı yapılmalıdır. Bu uygulamanın 
influenzaya ve toplum kökenli pnömoniye bağlı hospitalizasyon 
oranını azalttığı bildirilmiştir. Ayrıca influenza aşısının bu hastalığa 
bağlı mortaliteyi %40-50 azalttığı , maliyet-etkin ve yan etkiler 
yönünden güvenilir olduğu gösterilmiştir. Her yaşlı hastaya 70 
yaşına gelmeden önce bir doz pnömokok aşısı yapılmalı ve 10 yıl 
sonra tekrarlanmalıdır. Sağlık çalışanlarına düzenli olarak influenza 
aşısının yapılması, hastanede veya bakımevinde yatmakta olan	
yaşlıların korunması açısından önem taşımaktadır.
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The twenty-first century is often called the age of ageing. 	
Since 1950, the proportion of the world’s population aged 60 and 
over has changed from one in thirteen to one in ten, with some 
developing countries ageing faster than developed countries. 
Marked differences exist between regions. In Europe, one in five is 
aged 60 and over as compared to one in 20 in Africa. 	
By the year 2050, every third person in the UNECE region of which 
Turkey is a part will be older than 60 years.
According to the United Nations Population Division, one in every 
ten persons is now aged 60 and over. It is projected that by the 
year 2050 this figure will increase to one in five and by 2150 it will 
be one in three. The older population itself is ageing. Currently 
octogenarians constitute 11 percent of the world’s older population. 
By 2050, 27 percent of the older population will be 80 years and 
over.
These demographic trends which every country is undergoing are 
having significant social, economic and political effects on society 
and on its institutions, such as the family, the labour force, social 
and health services, etc. The impact of the world’s ageing population 
growth on the socio-economic policies and the culture of societies 
is already presenting difficulties to governments. Moreover, as a 
result of the radical social and cultural changes that are taking place 
throughout the world in recent years, such as industrialisation, 
urbanisation and modernisation, the stability of society has 
been shaken in many countries and the scale of values altered. 
Furthermore, traditional approaches which used to meet the needs 
of older citizens are undergoing change.
Democratisation Of Longevity
The world of the twenty-first century is experiencing an 
extraordinary revolution in longevity. Although during the last 
five decades we have on average gained almost 20 years in our 
life expectancy, we must, at the same time, admit that, in spite of 
everything, there has not been a true democratisation of longevity. 
Is it not a fact that, while the world, especially the Western 
developed world, has succeeded in adding years to life, it has not 
yet succeeded in adding life to years?
Do older persons, especially those living in rural areas, really have 
an equal opportunity to a ‘healthy’ longevity? Can every citizen of 
the world, whether living in a developed or developing country, in an 
urban or rural setting, rich or poor, coloured or not, irrespective of 
his caste, class or creed, really enjoy a full life in all its stages? Or is 
it a myth to say that older persons really experience ageing as a time 
of fulfilment? In other words, are our societies full of man-made 
barriers and prejudices, as a result of which we are putting one age 
group against the other? Are our societies advocating a certain form 
of gerontocracy?
Victims of Professional Care	
In the Western world, our ageing populations are becoming victims 
of professional models of care. The older citizens are often viewed 
as making excessive demands on government expenditure. On their 
part, governments are encountering increasing difficulties in paying 
for the care of their older citizens. Older citizens are often seen 
as different from the young generation. We tend to look at older 
persons as slow, poor, weak and chronically sick. Consequently, we 
often tend to develop models of care to fit the image, little realising 
that the images are not the truth. Successful ageing will only occur 
when an older person’s personal dignity, sense of belonging and 
self-worth are maximised.
It is an undeniable fact that poverty and disease are the main 
opponents of longevity. However, equally, if not more destructive, 
are the passivity and the feeling of oneself as a parasite. Ageism 
and age discrimination are very insidious concepts. They are terms 
which are not only prejudice-laden, but they degrade. The issue of 

age discrimination not only takes many forms but it also occurs in 
various sectors of life. It was we in the urbanised West, with our 
highly depersonalised societies, who, notwithstanding the huge 
sums of money being spent on the care of older members of our 
societies, have, to a large extent, transformed the phenomenon of 
ageing, a natural process, into the problem of ageing. A problem 
which is mainly an economic problem whereby older citizens are 
seen as a burden, because, with advancing age, one normally 
becomes less productive.
The media often fails to differentiate between the frail older persons, 
a relative minority, and those who lead their lives independently. 
Unfavourable images of older persons appear in journals, brochures 
and newspapers depicting them sitting in wheelchairs while nurses 
stand beside them. 
Social Policies In the Field of Ageing
Many of the social policies and programmes prevalent in various 
countries are based upon the assumption that ‘society has a major 
responsibility to provide basic social welfare and support for all 
persons’. The pressing needs and demands of the older population 
are often viewed only from the country’s economic point of view. 
Consequently, the social welfare policies prevalent in a number of 
western countries had, in turn, led to the creation of the Welfare 
State ideology based on a complicated system of depersonalised 
social services. It tended to replace rather than to complement the 
traditional caring role of the family and of the community.
Many governments and voluntary agencies have, in the past, 
been more preoccupied with meeting the humanitarian issues of 
ageing. Where possible, they directed their programmes towards 
protecting and caring for the older members of their society. Very 
little emphasis was put on the developmental issues of ageing and 
on the participation and contribution of older persons in the very 
developmental process of their countries. Such a strategy resulted 
in creating a rigid age differentiation, a dependency syndrome of 
older persons and, worse still, their marginalisation. Sometimes 
society, and we ourselves, make them look forward to death as a 
release from rejection and indignity.
There is an urgent need for a radical change of perspective, 
breaking the policy of segregation of older persons and replacing 
it with a strategy of participation. Older persons must be enabled 
to participate in society to the greatest extent possible and not 
to be seen as a burden. This was reiterated a number of times in 
the Madrid International Plan of Action on Ageing which had 3 
Priority Directions, the first of which dealt with the subject of Older 
Persons and Development. The expectations of older persons 
and the economic needs of society demand that older persons be 
able to participate in the economic, social and cultural life of their 
societies. In this regard, the empowerment of older persons and 
the promotion of their full participation are essential elements for 
ACTIVE AGEING. No less than nine issues (the highest number in 
the whole document) were raised to ensure the implementation of 
this first Priority Direction. These included: The active participation 
of older persons in the development of their society; the ability of 
older persons to continue working; access to knowledge, education 
and training; intergenerational solidarity; income security, social 
protection/social security and poverty prevention.
Older persons want to be empowered to solve their own problems 
and difficulties. However, if they are to participate fully in society, 
they require independence, an adequate income, suitable housing, 
good health, adequate services and scope for participation in work, 
in education and in society. We must build a broader base than the 
Welfare State ideology.
Every member of society should be made to realise that ageing is 
a process. Consequently older persons should be seen as equal 
citizens of every society sharing the same rights as other citizens. 
All forms of discrimination based on age need to be eradicated. 
Forward-looking policies for older persons should directly concern 
the present population of young and middle-aged persons within 
every population. The youth of today will become the older persons 
of tomorrow.
Positive Image of Ageing
While every society is obliged to assist all those members who are 
in need of support, including the older members, it should equally 
explore the possibilities of utilising and benefiting from the various 
resources of older citizens. The resource is there.	
It needs only to be tapped and utilised. What older persons are 
craving for is not to be obstacled. 
We should not only promote the active participation of older 
persons in society by identifying and promoting opportunities for 
this to happen, but we should encourage and support them.	
We need to go a step further and manifestly appreciate the positive 
contribution of older persons to society. In so doing, we are helping 
them to maximise their feeling of self worth.	
This is what was meant by Solidarity between Generations, the 
motto which was chosen by the European Union for the European 
Year of Older Persons in 1999. This is what is meant by Towards a 
Society for All Ages, the slogan of the Madrid International Plan of 
Action on Aging.
The implications of population ageing need to be taken into account 
in developing educational and training policies and programmes for 
all ages, especially the younger generations. Inter-governmental and 
non-governmental organisations should strengthen their efforts to 
disseminate objective information on ageing.
Every country’s socialisation process and its educational system 
should be utilised to educate the population at large concerning 
the natural phenomenon of ageing on the one hand and removing 
the traditional stereotypes and prejudices on the other. Creating a 
positive image of ageing should focus in school books, programmes 
and curricula at all levels. Governments are to ensure that the 
general public is given ample and systematic information about 
the realities of old age, its social, psychological and economic 
consequences. It is also fundamental to create among the younger 
generations an awareness of respect and responsibility towards 
older persons.

Every Government needs to be encouraged to utilise the country’s 
educational system to educate the young concerning the positive 
values and contributions of older persons and to develop a realistic 
attitude about them. Depicting a positive image of older persons 
should focus more in the curricula of elementary and secondary 
schools. Even here the active role of older persons is of primary 
importance.
Older persons are the best advocates of their own cause. They 
provide an excellent platform to ensure that ageism is combated by 
making the public more aware of the positive contributions of older 
persons and of the positive aspects of ageing. The media need to be 
utilised better to portray older persons more often and to develop 
realistic portrayals of older persons. It is essential to have older 
persons themselves involved in the planning and running of radio 
and television programmes aimed at promoting objective attitudes 
of ageing. 
The participation of older persons within society necessarily 
and basically implies their actual involvement within their family 
and community. Consequently we ought to start thinking of 
partnerships, of networks in which older persons themselves, 
their families, the community and the general public are constantly 
interacting.
If governments were to look at the growing proportions of their 
older citizens within their populations merely from the point of view 
of the Welfare State ideology, then the situation will become more 
complex for the State itself and unbearable both for the younger and 
older generations. The latter will only be looked upon by the former 
as a tolerated burden.
The time has come for society as a whole, the general public, the 
local community, the family and the individual citizen whether 
young or old, to carry out a radical change of perspective. A positive 
image of older persons needs urgently to be promoted eradicating 
all negative stereotypes and attitudes leading to the segregation 
of older persons. In order to create a healthier and more active 
population of older persons, ageing needs to be regarded by one 
and all as an opportunity to be utilised.
Conclusion
Following the Second World War, a number of factors have led to 
an increase in years of life. The same, however, can not be said 
regarding the quality of life. It is largely the environment which 
handicaps older persons, creating obstacles to their full participation 
in the very society in which they were brought up and lived.
One here must be extremely careful not to place the whole blame on 
governments. The image of older persons in a society depends on 
social attitudes, traditional stereotypes, and prejudices. These are, 
in turn, based on different factors which, very often, constitute the 
greatest barrier to the participation and equality of older persons. 
It, therefore, calls upon the concerted attention of all the citizens 
in every society. What is needed is a commitment by society to 
overcome its self-made barriers. All resources must be utilised in 
such a way as to ensure an equal opportunity for participation.
To a large extent, in a number of countries, especially developed 
ones, there are physical, cultural and social barriers which do not 
only handicap older persons but in certain cases relegate them 
to the margins of society. The pervasiveness of prejudices and 
discrimination, of negative attitudes and behaviour, have not only 
hindered the integration of older persons but is often leading 
to their exclusion from social and cultural life.The physical and 
social barriers which are depriving older persons of enjoying what 
is basically theirs by right, are more often than not the result of 
ignorance and indifference, discrimination and prejudices.
What older persons of the future will experience during their lives 
is impossible to determine or control. But the manner in which they 
will come to terms with their experiences and with themselves is 
a bit more amenable to improvement. Certain people say that age 
does not depend upon years, but rather upon temperament and 
health. Some are born old while others never grow old. Yes, most 
people have, to a greater or lesser degree, the freedom to either 
flourish or to decay as they grow older. Most importantly it is our 
society that can enhance this freedom and the opportunities for 
flourishing.
It is our teachers and school systems, our life-skills programmes, 
our journalists’ depth of vision, our own training, creativity and 
sensitivity, our pre-retirement courses, our religious and spiritual 
guidance; it is all these that can bring young, middle-aged, and 
then older persons to inner freedom, and can escort every citizen to 
liberation.
It is possible to be overzealous in this area of active ageing and 
become infected with what I call ‘activit-is’. Old age can be the 
opportunity to seek satisfaction in daily deeds rather than in great 
designs. Achievements have their place, but at some point one has 
to become free from ambition and even from ordinary achievement 
orientation.
Every country should prepare its citizens for ageing, and do so in 
good time, not only just before retirement. Families and grown-
ups, sons and daughters, should ideally prepare the ‘young-old’ to 
manage their lives in a more effective, satisfying and fulfilling way. 
The growing rate of population ageing poses many challenges 
which have to be faced realistically. An efficient way to tackle 
this phenomenon is by keeping in mind the fact that the youthful 
population of today will become the elderly population of tomorrow. 
Consequently, forward-looking policies should concern the present 
population of young and middle-aged.
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