
8. YILINDA
HACETTEPE 
ÜNİVERSİTESİ
GERİATRİK BİLİMLER 
ARAŞTIRMA VE 
UYGULAMA MERKEZİ 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Uluslar arası Yaşlılar Yılı” ilan edilen 
1999 yılında kuruluş çalışmaları başlatılarak 2000 yılında faaliyete geçen  
Hacettepe Üniversitesi GEBAM tarafından gerçekleştirilen etkinlikler
      

YAYINLAR
A. Akademisyenlere Yönelik Yayınlar
 GEBAM Bültenleri (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007) 

 GERİATRİ 2002 Sempozyum kitabı (2002)

 “Yaşlanma 2002-Uluslar arası eylem planı” (2002)

 “Yaşlılık Gerçeği” Kitabı (2004)

 “Aging in Turkey” Kitabı (2006)

 “Geriatri ve Gerontoloji” Kurs kitabı (2006)

 “Geriatri ve Gerontoloji Kurs Kitabı (2007)

B. Halkın Eğitimine Yönelik Yayınlar
 “Yaşam Kalitesi Rehberi” 1. ve 2. baskı (2001 ve 2003)

 “Sağlıklı, Başarılı ve Üretken Yaşlanma” kitabı (2004)

 “Belediyeler ve Yaşlılar” Kitabı (2005)

 “Yaşlılıkta Kaliteli Yaşam” Kitabı (2007)

 “Sağlıkla ve Üretken Yaşlanalım” Kitabı (2008)

BİLİMSEL ETKİNLİKLER

“Geriatri 2002 Sempozyumu” (2002)

“Sağlıklı, Başarılı ve Üretken Yaşlanma” Sempozyumu (2004)

“Belediyeler ve Yaşlılar” kursu (2005)

HÜKSAM ile ortak etkinlik olarak “Yaşlanan Kadın” sempozyumu (2005)

International Institute on Aging ve Geriatri Derneği ile ortak etkinlik olarak; 
“1.Geriatri ve Gerontoloji Kursu” (2006)

Türk Eczacılar Birliği Eczacılık Akademisi ile birlikte ortak etkinlik olarak 
“Geriatri ve Gerontoloji Kursu” (2007)

AKADEMİK EĞİTİM ETKİNLİKLERİ

Mart 2008 Ulusal Yaşlılar Haftası’nda Konferans 
(Prof.Dr. Kaynak Selekler, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Unutmayın Bir Gün Siz De Unutabilirsiniz)

Haziran  2008 Multidisipliner Panel 
(Biz Yaşlanırken Derimiz Genç Kalsın H.Ü.Tıp Fakültesi ve H.Ü. Eczacılık Fakültesi) 

SANATA DESTEK ETKİNLİKLERİ

“Güle Güle” film ekibine takdir plaketlerinin verilmesi(2001)

Müşfik Kenter ve Oğuz Aral’a “Yaşam Boyu Başarı” plaketlerinin verilmesi (2003) 

ARAŞTIRMALAR

“Yaşlılıkta Yaşam Kalitesi” konulu tanımlayıcı multidisipliner çalışma(2003-2004)

“Yaşlıların Antropometrik Özellikleri, Ağız ve Diş Bulguları, Beslenme ve  Fiziksel 
Aktivite Düzeylerinin Incelenmesi” konulu araştırma  devam etmektedir.

HALK EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİ

Çağdaş Kadın ve Gençlik Vakfı 75.Yıl Toplum Merkezi’nde 

Halk konferansları-2008  “Yaşlılarda Sağlıklı beslenme”, 

“Ağız ve Diş Sağlığı” ve “Yaşlılıkta İlaç Kullanımı”  

Keçiören Belediyesi tiyatro salonunda “Sağlıkla ve Üretken 

Yaşlanalım Sempozyumu”-2008

GELECEKTEKİ  BİLİMSEL ETKİNLİKLER
KURSLAR 
“International Institute on Aging ve Geriatri Derneği ile ortak etkinlik olarak;  
“2. Geriatri ve Gerontoloji Kursu” (Ocak 2009) 

“Yaşlılara Hizmet Sunan Meslek Gruplarının Eğitim” kursları

 MULTİDİSİPLİNER ARAŞTIRMA 
“ALZHEIMER TİPİ DEMANSLI HASTALAR İLE TOPLUM İÇİNDE VE HUZUREVLERİNDE 
YAŞAYAN SAĞLIKLI YAŞLI TÜRK ÖRNEKLEMLERİNİN 

GENEL SAĞLIK DURUMU, PSİKOLOJİK SÜREÇLERİ VE SOSYAL HİZMETLERDEN 
MEMNUNİYET DURUMU AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI”

Yaşlanan nüfusun

   gereksinimlerini

en iyi şekilde karşılamak 

üm dünyada yaşlanan nüfusun artışı göz önüne 
alınarak, değişmekte olan mortalite ve morbidite 
paternlerine göre sağlık ve sosyal hizmetler ve bu 

bağlamda konu ile ilgili tüm mesleklerin eğitim programları 
yeniden düzenlenmektedir.

İlgili tüm meslek gruplarının yaşlanan nüfusun gereksinimlerini 
en iyi şekilde karşılamak üzere eğitim almaları ve bu konularda 
üniversitelerde ve eğitim hastanelerinde hizmet veren, 
araştırmalar yapan ünitelerin oluşturulması için akademik 
kadrolara destek verilmesi gerekmektedir.

Yirminci yüzyılda giderek artan ömür uzunluğu, yaşlıların 
yaşam kaliteleri artırılmadığı sürece anlamını ve değerini 
yitirmektedir. Kronik hastalıklara bağlı toplumsal sorunların 
maliyetinin de gerekli tedbirler alınmaması halinde hızla artacağı 
öngörülmektedir. Bütün bu gerekçeler üzerinden Avrupa ülkeleri 
ve ABD’de geriatrik hasta yaklaşımının hem birincil koruyucu 
hekimlik hizmetleri kapsamında, hem de yaşlı sağlığına hizmet 

veren tüm dallarda uzmanlaşmış hekimlerce ve ilgili tüm 
sağlık, psikolojik, sosyal ve iktisadi alanlarda çalışanlarca 
sağlanması konusunda çalışmalar yürütülmektedir.

Geriatri bilgi tabanında konular klasik tıp uygulama dallarında 
olduğu gibi kolaylıkla tek bir organ veya dokunun yapı ve 
fonksiyonları ile sınırlandırılamaz;  pek çok bilimin bilgi 
tabanını içermektedir. Dolayısı ile suni sınırlar yaratılmamalı, 
bilgi paylaşılmalıdır.  Yaşlı insanları ilgilendiren ve ülkemizin 
gerçekleri doğrultusunda hazırlanacak olan,  tıbbi, psikolojik 
ve sosyal  bilgi tabanları yaşlı hasta bakımı ile uğraşan tüm 
meslekler ve uzmanlık dallarınca kullanılmalıdır.

Bu sayımızda International Association of Gerontology 
and Geriatrics ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından konunun 
kapsamı ve önemini vurgulamak amacı ile yayınlanmış olan 
dokümanları, 8.yılındaki GEBAM’ın akademik ve halk eğitimi 
etkinliklerini dikkatinize sunuyoruz.
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World Health Organization
International Association of Gerontology and Geriatrics
Geriatric Medicine: basic contents for Undergraduate 
Medical Teaching
Throughout the 21st century health professionals will increasingly be required to be familiar with old age care whatever 
the specialty they choose
 
 1. Understand the biology of ageing and its relationship to the clinical manifestations of diseases in older individuals. Older 

patients manifest signs and symptoms of disease because they are sick, not because they are old.
 2. Demonstrate appropriate knowledge of physiology of ageing to understand concepts such as frailty and loss of 

functional capacity.
 3. Demonstrate knowledge of the demography of ageing.
 4. Demonstrate sufficient knowledge of pharmacology in order to understand basic principles of prescribing for older 

people, with special attention to adverse effects and iatrogenic disease. This includes not only knowing what to prescribe 
but also when drugs should be withdrawn, and the risks of polypharmacy.

 5. Recognize the role of psychosocial risk factors, such as living alone, economic hardship and lack of social support, in the 
causation and experience of disease.

 6. Recognize the importance of providing support to family caregivers who, themselves, may be old and in poor health.
 7. Recognize prevention and rehabilitation as the main goals of Geriatric Medicine.
 8. Understand that the optimisation of health in frail older people or those with disabilities requires multi-dimensional 

evaluation and multidisciplinary approaches for the attainment of better outcomes.
 9. Consider a problem-oriented approach as the most appropriate in the care of older people.
10. Embrace a holistic perspective, understanding that older persons have a rich history behind them and embrace 

life-course events as the root of many of their current ill-health conditions.
11. Understand that a life course perspective also implies that today’s children and younger adults are tomorrow’s older 

people and that their health in older age depends on how they live.
12. Be familiar with the management of the great geriatric syndromes - such as falls, incontinence and cognitive impairment - 

as well as with conditions highly prevalent such as depression and the subtle presentation of disease in old patients.
13. Demonstrate positive attitudes to ageing, speaking out against negative stereotypes.
14. Recognize the distinct aspects of abuse against older person.
15. Recognize ethical issues including end of life care.
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Deri Yaşlanması ve Güneşten 
Korunma Yolları
Prof.Dr. Ayşen Karaduman 
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 
Dermatoloji Anabilim Dalı 

Yaşlanma, deri dahil vücudumuzdaki diğer bütün 
organların işlevlerinin ve kapasitelerinin azaldığı bir 
süreçtir. 

Deri yaşlanması; geçip giden zamana bağlı 
olarak oluşan ve önlenemeyen gerçek yaşlanma 
(içsel yaşlanma veya kronolojik yaşlanma) ve 
kronik güneş maruziyetine bağlı olup önlenebilen 
fotoyaşlanma olarak iki nedenle oluşur. Çevresel 
etkilerin en önemlisi güneş  olmakla birlikte rüzgar, 
soğuk, nem azalması, sigara, gibi diğer çevresel 
faktörlerde  yaşlanma sürecini etkilerler. Gerçek 
yaşlanma genetik olarak programlanmış doğal bir 
süreçtir, çevresel etkiler olmasada gerçekleşir ve 
kişiden kişiye farklılıklar gösterir.  Doğal yaşlanma 
sürecinde deride incelme, kuruluk, gevşeklik, 
elastikiyet kaybı, iyi huylu tümörlerin oluşumu 
gibi değişiklikler meydana gelir. Bu değişiklikler 
genellikle kozmetik sorun oluşturmakla birlikte 
kuruluk, yaşlılarda en sık kaşıntı oluşturan 
nedenlerden birisidir.

Çevresel faktörler yaşlanma sürecini hızlandırır veya 
arttırırlar. Bunlardan özellikle güneş ışınlarına sık ve 
tekrarlanan maruziyet sonucu oluşan birikici etkiler 
gerçek yaşlanma belirtileri üzerine eklenir. Yüz, 
boyun, el sırtları ve ön kol gibi güneş gören yerlerde 
düzensiz pigmentasyon, kuruluk, yüzeyel ve derin 
kırışıklıklar, gevşeklik, sarı renk değişikliği, sebase 
hiperplazi, telenjiektazi, purpura, venöz göllenmeler, 
kötü ve iyi huylu oluşumlar görülür. Güneş hasarına 
bağlı deri değişiklikleri, kişiden kişiye farklılıklar 
gösterir. Şüphesiz bunda kişinin kalıtsal özellikleri 
ve güneş hasarını tamir kapasiteleri önemli rol 
oynar. Fotoyaşlanmanın derecesi derinin ne kadar 
süre ve miktarda güneş ışınlarına maruz kaldığı ile 
ve deri tipi ile ilgilidir. Deri rengi açık olan kişiler 
güneşten daha şiddetli etkilenirler.

Açık tenli kişilerde; atrofik ve displastik deri 
değişikleri (örn; aktinik keratoz ve epidermal 
maliniteler), koyu tenli kişilerde ise yoğun ultraviyole 
ışınlarına bağlı olarak deride kalınlaşma, derin 
kırışıklıklar ve kabalaşma görülür.

Seboreik keratozlar yaşlanmış derinin sık görülen 
benign proliferasyonlarıdır ve güneşle ilişkili 
olabilecekleri belirtilmektedir.  Yaşla birlikte, derinin 
bariyer fonksiyonu, immun yanıt, yara iyileşmesi, 
ter ve sebum yapımı gibi pek çok fonksiyonunda 
azalma oluşur. fotoyaşlanan deride ise bu 
fonksiyonlardaki  azalma daha hızlı bir şekilde 
ortaya çıkar. 

GÜNEŞTEN KORUNMA  YÖNTEMLERİ 
Doğal yaşlanma sürecinde  oluşan deri değişiklikleri 
önlenemez, ancak güneş ışınlarının etken olduğu  
fotoyaşlanma  güneşten koruyucu önlemlerin 
alınması ile bir dereceye kadar azaltılabilir. 
Güneşten korunmanın en iyi yolu güneşin yeryüzüne 
dik geldiği 10:00-16:00 saatleri arasında güneşe 
çıkılmaması, koruyucu giysiler giyilmesi, şapka ve 
gözlük kullanılmasıdır.

Güneşten Koruyucular 
Ultraviyole ışınlarının deriyi esas olarak etkileyen 
spektrumu UVA veUVB’dir. Güneş yanıklarından 
sorulu olan UVB ışınlarıdır. Güneşten koruyucular 
akut ve kronik etkilerine karşı korunmada en etkili 
yöntemlerden biridir. Güneşten koruyucular; UV 
ışınlarını absorbe etme, yansıtma ve dağıtma 
yoluyla deriye ulaşmalarını önleyen ve onların 
etkilerini azaltan yerel ilaçlardır. Güneşten 
koruyucular güneş yanığını önlerler, fotoyaşlanma 
izlerini, UVA’ ya bağlı kronik güneş hasarını ve 
bağışıklık sisteminin baskılanmasını azaltırlar, 
özellikle bazı deri kanserlerini ve kanser öncülerinin 
(güneş lekeleri) oluşumunu önlerler. 

Bir güneşten koruyucunun etkinliği bu ürünün 
SPF (sun protection factor) değerine dayanır 
ve ürünün cildi UVB ışınımının oluşturduğu deri 

yanığına karşı koruyabilme yeteneğini gösterir. 
Örn; güneş koruyucu uygulanmadan 10 dakika 
içinde kızarıklık oluşan bir ciltte, SPF değeri 15 olan 
bir ürün kullanıldığında, kızarıklık görülmesi için 
geçecek süre 150 dakika olacaktır. Yüksek koruma 
faktörüne sahip koruyucular cildi güneş yanığından, 
bazı deri kanseri türlerinin oluşumundan ve 
fotoyaşlanmadan koruyabilir. Açık tenli kişiler SPF 
değeri 15-30 arasında olan güneşten koruyucular ile 
korunabilirler. Bir güneşten koruyucunun etkinliğini 
sürdürebilmesi için suyla veya terle deri yüzeyinden 
kolaylıkla çıkmamalıdır. Optimum koruma sağlamak 
için yüzeyinde ince bir tabaka oluşturacak miktarda 
uygulanmalı ve homojen olarak dağıtılmalıdırlar. 
Güneşten koruyucunun tam koruma sağlayabilmesi 
için ortalama bir yetişkinin, mayo dışında kalan 
alanlara yaklaşık 29gr.(bir avuç kadar), ve yüzüne 
ise 1/4 -1/3 tatlı kaşığı kadar uygulaması önerilir. 
Ayrıca bu ürünlerin uygulanan deri bölgelerine 
homojen bir şekilde dağıtılması, güneşe çıkmadan 
30-40 dakika önce uygulanmaları ve suyla ıslanma 
yada  terle etkilerini kaybetmeleri nedeni ile her 2-3 
saatte bir yenilenmesi gerekmektedir. 

Piyasada solüsyon, jel, krem veya losyon formunda 
bulunurlar. Deri yüzeyine uygun bir taşıyıcı yada 
baz içinde yerel olarak uygulandıklarında  UV 
ışınımını (hem UVB ve hemde UVA)  absorbe eden 
birçok güneşten koruyucu mevcuttur. Ancak UVB 
ve UVA’nın geniş spektrumunu birlikte absorbe 
edebilenler az sayıdadır. Bu nedenle bir yada 
daha fazla sayıda aktif kimyasal maddeyi içeren 
kombinasyonlar olarak formüle edilmiş olanlar 
tercih edilmelidir.

ULTRAVİYOLE IŞINLARININ ZARARLI 
ETKİLERİNDEN KORUNMAYA YÖNELİK  
ÖNLEMLER 
Güneşten koruyucuların güneşin zararlı etkilerini 
tamamen ortadan kaldırmadığı sadece koruma 
sağladığı unutulmamalıdır. Ayrıca güneşten 
koruyucular bağışıklık sisteminin baskılanmasını 
önlemezler ancak azaltabilirler. Yine D vitamini 
sentezi üzerine olumsuz etkileri yoktur. 

1. Sabah saat 10.00 ile öğleden sonra 16.00 
arasında güneşe çıkılmamalıdır.

2. Koruyucu giysiler (koyu renkli, sıkı dokunmuş), 
şapka, ve UV’yi absorbe eden opak gözlükler 
kullanılmalıdır.

3. Güneşe çıkılırken, GKF 15 ve daha yüksek olan ve 
hem UVA ve hemde UVB  filtresi bulunan güneş 
koruyucular kullanılmalıdır.

4. Uzun süreli güneş banyosu, solaryum ve yapay 
bronzlaştırıcı lambalardan sakınılmalıdır.

5. Yüksek risk grubu (açık tenli, kolay güneş 
yanığı gelişen) kişiler ve dış ortamda çalışanlar 
güneşten korunma konusunda daha dikkatli 
olmalıdırlar.

6. Güneş hasarı ile oluşabilecek durumların erken 
tanısı için düzenli aralıklarla derinin kontrol edilip, 
herhangi bir değişiklikte uzmana başvurulması 
gerekmektedir.

Yaşlanma İzlerinin 
Hafifletilmesinde 
Kozmetiklerin Yeri
Prof.Dr. Süeda Hekimoğlu 
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı 
Kozmetoloji Bilim Dalı 

Klasik tanımı ile kozmetikler deri, saç, kıl, tırnak, 
ağız boşluğu, genital bölgenin dış kısmı ve 
dişlere uygulanan ve bu bölgeleri temizlemek, 
korumak, güzel kokmasını sağlamak, görünümünü 
olumlu yönde değiştirmek üzere üretilen 
ürünlerdir. Kozmetiklerin bu fonksiyonları yerine 
getirirken insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler 
göstermemesi ön koşuldur. Kozmetiklerin 
formülasyonu, üretimi, ithali ve piyasaya sürülmesi 
ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan bir 
kanun ile control edilmektedir (Kozmetik Kanunu, 
No: 5324 Kabul Tarihi: 24.03.2005). Bu kanunun 
amacı 1. Maade’de “kozmetik ürünlerin topluma 

güvenli, etkili ve kaliteli şekilde ulaşmasını temin 
etmek üzere ürünlerin piyasaya arz edilmesinden 
önce bildirimde bulunulması, piyasa gözetim 
ve denetiminin yapılması ile bu ürünlerin üretim 
yerlerinin denetimi konularındaki esasları 
belirlemektir” şeklinde açıklanmakatadır. 

Kozmetik Kanununa dayanılarak 23.05.2005 / 
25823 tarih/sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 
Kozmetik Yönetmeliğinin tüketicilerin sağlığını 
korumaya yönelik en önemli maddesi ise kozmetik 
ürünlerde minimum dayanma tarihi’nin belirtilmesini 
zorunlu kılmasıdır.Yönetmeliğe göre, bir kozmetik 
ürünün minimum dayanma tarihi; normal şartlar 
altında depolandığı takdirde, başlangıçtaki 
fonksiyonlarını yerine getirmeye devam ettiği ve 
özellikle bu Yönetmeliğin 6. maddesine uyumlu 
kaldığı süredir. Kozmetik ürünün minimum dayanma 
tarihi; “minimum dayanma tarihi” ifadesi veya 
uygun kısaltılmış şeklini takiben; tarih yazılarak veya 
ambalajın üzerinde tarihin bulunduğu yer hakkında 
detaylı bilgi verilerek belirtilmelidir.Eğer gerekir ise, 
ürünün bu dayanıklılığının hangi şartlarda garanti 
altına alındığına dair ek bilgi verilir. Tarih açıkça ve 
sırasıyla ay ve yıl olarak belirtilir. 

Minimum dayanma süresi otuz ayı geçen ürünlerde, 
tarih belirtilmesi zorunlu değildir. 

Ancak, bu ürünlerde ürünün açılmasından itibaren 
tüketiciye zarar vermeden kullanılabileceği sürenin 
bildirilmesi zorunludur. Ürünün açıldıktan sonra 
güvenli kullanılabileceği bu süre hakkındaki bilgi, 
Yönetmelikteki Ek-VIII/a’da verilen sembolü takiben, 
kullanma süresi ay ve/veya yıl cinsinden yazılarak 
belirtilir.

Şekil. Kozmetiklerin açıldıktan sonra kullanılabileceği 

süreyi gösteren sembol

Kozmetiklerin açıldıktan sonra kullanım süresi için 
henüz yasal olmayan bazı öneriler vardır. Örneğin 
bu süre; göz makyaj temizleyicileri ve rimeller 
için 2 ay, fondötenler için 6 ay, göz boyaları, yüz 
ve vücut ürünleri, maskeler, temizleyiciler, yapay 
bronzlaştırıcılar için 12 ay, dudak boyaları için ise 18 
ay olarak önerilmektedir. 

Kozmetiklerin kullanım amacı genel olarak cilt 
bakımı olarak özetlenebilir. Cilt bakımı ise derinin 
temizlemesi, nemlendirilmesi, beslenmesi 
ve kırışıklıkların hafifletilmesi aşamalarından 
oluşmaktadır. Derinin beslenmesi ve kırışıklıkların 
azaltılması amacıyla kullanılan kozmetikler 
genellikle ilaç benzeri etkin maddeler içeren ve 
KOZMESÖTİK olarak tanımlanan ürünlerdir. 

Yaşlanma belirtilerini hafifletmek üzere formüle 
edilirler. Klasik kozmetiklerden beklenen, uygulama 
bölgesinin yapı ve fonksiyonlarını değiştirmemesi, 
diğer bir ifade ile etkilerinin yüzeysel olmasıdır. 
Günümüzün modern kozmetikleri ise klasik kozmetik 
tanımına tam olarak uymamakta ve ilaçla kozmetik 
arasında yeni bir grup olan Aktif Kozmetikleri 
veya Kozmesötikleri oluşturmaktadırlar. Bu grup 
Dermokozmetikler veya Dermofarmasötikler olarak 
da isimlendirimektedir.

Kozmesötik kelimesi kozmetik ve farmasötik (İlaç) 
kelimelerinden türetilmiştir. 

(Cosmetics + Pharmaceuticals = 

Cosmeceuticals). Derinin ve deriye bağlı 
oluşumların yapısını ve fonksiyonlarını, belli bir 
dereceye kadar fizyolojik etki yolu ile, olumlu yönde 
değiştirerek kozmetik etki gösteren etkin maddeler/ 
preparatlardır. Kozmesötik grubuna giren madde 
gruplarından bazıları aşağıda sıralanmıştır. 

Kozmesötikler

• Antioksidanlar

• Antienflamatuvar

• Peptitler

• Büyüme faktörleri

• Alfa Hidroksi Asitler (AHA’lar)

• Renk açıcılar (Leke gidericiler)

Antioksidanlar 
Antioksidanlar, oksidatif stresin oluşumuna yol 
açtığı, “Serbest Radikaller”i nötralize ederler. Bu 
amaçla kullanılan serbest radikal tutucu ajanlar 
(free radical scavengers) oluşan serbest radikallerle 
reaksiyona girerek bu molekülleri daha az etkin 
formlara dönüştürürler. 

Böylece organizmayı serbest radikallerin vereceği 
zararlardan korurlar. Vitaminler (A,B,C,E, folik asit), 
Alfa Lipoik Asit (ALA), Coenzim Q-10 (CoQ-10), 
Polifenoller, Kinetin (Kinerase Krem) bu gruba örnek 
olarak verilebilir.

Peptitler 
İki veya daha fazla amino asidin peptit bağı aracılığı 
ile biraraya gelmesi sonucunda oluşan kimyasal 
bileşenlerdir. Peptitlerin deriye uygulanabilirliği 
1970’lerdeki yara iyileştirme çalışmalarında 
keşfedilmiş olup 1980’lerde kozmetik ürünlerinde 
kullanılmaya başlanmıştır. Antioksidan, kas 
gevşetici, nemlendirici, kollajen sentezini artırıcı 
etkileri bulunmaktadır. OHT Peptide 3 Yüz-Boyun 
Kremi, StriVectin SD, Visifirm piyasadaki peptit 
içeren kozmetiklere örnek oluşturmaktadırlar.

Büyüme Faktörleri 
Büyüme faktörleri geniş bir protein grubudur.Yara 
iyileşmesinde rol oynayan büyüme faktörleri, yeni 
kollajen, elastin ve glikozaminoglikan oluşumunu 
indükleyebilir.

Alfa Hidroksi Asitler  
Meyve asitleri olarak bilinirler. Glikolik asit, laktik 
asit, malik asit en bilinen örnekleridir. 

Fibroblastları uyararak kollajen yapımını 
hızlandırırlar.. Ölü stratum korneum hücrelerinin 
soyularak dökülmesini sağlayarak derinin daha genç 
görünmesini sağlarlar. Ayrıca derideki lekelerin 
rengini açıcı ve nemlendirici  etkileri de vardır.
Amerika Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 10.01.2005 
tarihinde bu ürünlerin cildin güneşe karşı 
hassasiyeti artırdığı uyarısının etikette yer almasını 
zorunlu kılmıştır. 

Renk Açıcılar (Leke Gidericiler) 
Derideki lekeleri hafifletmenin yanısıra derinin 
tonunu düzgünleştirmeye de yararlar. Genellikle  
melanin sentezini azaltarak etki gösterirler. En çok 
bilinen etkin madde olan Hidrokinon yan etkileri 
nedeniyle kozmetik kullanımdan çıkarılmış olup, 
ürünleri sadece ilaç olarak pazarlanmaktadır. 
Piyasadaki renk açıcı kozmetiklerde genellikle 
Kojik asit, Ellajik asit, Arbutin gibi bitkisel kaynaklı 
sentetik maddeler kullanılmatadır.

Kozmesötikler aynı zamanda ilaç etkin maddeleri 
de olduğu için özellikle yaşlanmaya karşı etkili 
kozmetiklerin formülasyonu, üretimi, kalite 
kontrolleri üzerinde dikkatle durulması gereklidir. 

Bu kozmetikler tüketiciyi yanıltıcı yorumlara 
oldukça açıktırlar. Bu nedenle üretici firmalar 
reklamlarında ve kullanım kılavuzlarında abartılı, 
gerçek dışı ve tıbbi kullanıma giren iddialardan 
kaçınmalıdırlar. Ülkemizde yasa ile kontrol altında 
tutulan kozmetiklerin her türlü zararlı ve istenmeyen 
etkiden uzak olması, iddia edilen etkilerinin 
mutlaka deneylerle ispatlanmış olması sağlanmaya 
çalışılmaktadır.
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Avrupa Psikologlar 
Dernekleri Federasyonu 
(Efpa) Geropsikoloji 
Çalışma Grubu Deneyimi
Doç.Dr.Banu Cangöz 
Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi 
Psikoloji Bölümü

Avrupa Psikologlar Dernekleri Federasyonu’na 
(European Fedaration of Psychologists 
Associations: EFPA) bağlı olan Geropsikoloji 
Çalışma Grubu (Geropsychology Task Force) ilk 
kez 2004 yılında faaliyet göstermeye başlamıştır. 
Çalışma Grubu 2004-2007 döneminde iki kez 
(Viyana, 2004 ve Prag, 2007) toplanmıştır. Çalışma 
grubunda halen 13  ülke (Avusturya, Bulgaristan, 
Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, 
Almanya, Yunanistan, Lüksemburg, Norveç, 
Polonya, İspanya, Türkiye) temsil edilmekte olup, 
Türkiye faaliyet gösterdiği yıldan bu yana grupta yer 
almaktadır. Geropsikoloji Çalışma grubu her faaliyet 
döneminde iki kez toplanmaktadır. 2004-2007 
yıllarını kapsayan  ilk faaliyet dönemi sonunda, 
grubun amaçları ana hatlarıyla belirlenmiştir.  
Bunlar: (1) Geropsikoloji alanının Avrupa 
üniversitelerinde ve/veya araştırma merkezlerinde 
temsil edilip edilmediğini, ediliyorsa ne düzeyde 
temsil edildiğini , (2) Psikoloji bağlamında yaşlanma 
veya yaşlılık konusunda yapılan araştırmaların 
miktarını ve içeriğini, (3) Konuyla ilgilenen 
psikologların, yaşlı bireylerin daha iyi ve kaliteli 
yaşam koşullarına sahip olmalarını sağlamaya 
yönelik bilimsel bilgi ve becerilere ne derece sahip 
olduklarını saptamaktır.

Bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik olarak, 
Avrupa genelinde, geropsikoloji eğitim-öğretimi, 
araştırma ve uygulamaları alt başıkları ile ilgili veri 
toplamak üzere, 30 Avrupa ülkesinin (Avusturya, 
Belçika, Bulgaristan, Belarus, Bosna-Hersek, Çek 
Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, 
Fransa, Almanya, İngiltere, Yunanistan, Macaristan, 
İzlanda, İsrail, İtalya, Litvanya, Lüksenburg, 
Makedonya, Hollanda, Norveç, Portekiz, Romanya, 
Rusya, Sırbistan, İspanya, İsveç, İsviçre ve 
Türkiye) Psikologlar derneklerini temsilen seçilen 
anahtar kişilere kapsamlı bir bilgi toplama formu 
(anket) elektronik ortamda gönderilmiştir. Bu 
anket sonuçlarının aktarıldığı ve değerlendirildiği 
bir makale European Psychologist dergisinde 
yayınlanmıştır (Pinquart, M., Fernandez-Ballesteros, 
R. and Torphdal, P. (baskıda). Teaching, Research, 
and Application of Gerospsychology in Europe. 
European Psychologist). Ayrıca, çalışma 
grubunun birinci faaliyet dönemi sonuç raporu ile 
anket sonuçları temel alınarak iki kitap bölümü 
yazılmıştır (In Geropsychology, Eds. Hogrefe & 
Huber) . Adı geçen bu makale ve kitap bölümleri, 
geropsikoloji alanının ülkemizin de dahil olduğu 
Doğu Avrupa ülkelerinde yeterince tanınmadığına 

ve gelişmediğine işaret etmektedir. Bu açıdan, 
adı geçen yayınlarda, geropsikoloji alanının 
özellikle, Doğu Avrupa ülkelerinde geliştirilmesi ve 
teşvik edilmesi için özel bir çaba sarf edilmesinin 
gerekliliği vurgulanmıştır. İnsan ömrünün giderek 
uzadığı ve buna bağlı olarak yaşlı nüfusun giderek 
arttığı Avrupa ülkelerinde, yaşlılıkla ilgilenen 
araştırmacı veya uygulamacı psikologlara olan 
ihtiyacın giderek artacağına ilişkin projeksiyonlar 
yapılmış ve bu gelişmelere eğitim programları 
(lisans, lisans-üstü programlar), yetişmiş eleman 
ve bilimsel altyapı olarak hazırlıklı olmak gerektiği 
üzerinde durulmuştur. Aşağıda sözü edilen 
makalenin dikkat çekici bulgularından bazıları 
sıralanmaktadır.

1. 30 Avrupa ülkesinde, yaşlı nüfusla ilgili en 
önemli konular arasında demanslar ve genel 
bilişsel gelişim en başta gelirken, bu konuları 
sosyal gelişim, affektif bozukluklar, kronik 
hastalıklarla başaçıkma ve yaşlı bireylerin 
psikolojik değerlendirmesi konuları izlemiştir. 
Yaşlı ayrımcılığı (ageism), ölüm/ölüme hazırlık, 
koruyucu bakım hizmetleri ise görece daha az 
önemli konular olarak belirlenmiştir.

2. 2001-2005 yılları arasında Avrupalı 
araştırmacıların yaşlı nüfusu konu alan 
yayınlarının %21.6’sı psikopatoloji ile (depresyon, 

kaygı  gibi), % 30.9’u demanslar ile, %29.7’si 
bilişsel yaşlanma ile, %26.3’ü psikolojik 
değerlendirme ile, %23.6’sı bakım hizmetleri ile 
ve %23.4’ü yaşlı bakımevleri (huzurevleri) ile ilgili 
olmuştur.

3. Geropsikoloji alanında en fazla yayın yapan 
Avrupa ülkesi İngiltere (yaklaşık 1600 yayın) 
olup, İngiltere’yi İsveç, Almanya, Hollanda ve 
İtalya (500 ila 760 yayın)  izlemiştir. Türkiye’nin 
de içinde bulunduğu Doğu Avrupa ülkeleri  ise 
gerek yayın sayısı ve gerekse uluslararası/çok 
merkezli araştırma projelerine katılım açısından 
oldukça geri durumdadır.

4. Araştırmaya katılan Avrupa ülkelerinin % 47’sinde 
geropsikoloji alanında lisansüstü eğitim programı 
bulunmaktadır.

Çalışma grubu yukarıda özetlenen konuları 
kapsayan ilk raporunu 7-8 Temmuz 2008 

tarihlerinde Prag’daki EFPA Kongresi Genel Kurul 
Toplantısı’nda sunmuştur.

Geropsikoloji Çalışma Grubunun ikinci dönem 
(2007-2009) ilk toplantısı 25-26 Ocak 2008 
tarihlerinde Brüksel’de EFPA Genel Merkezi’nde 
yapılmıştır.  Bu toplantıya Rocio Fernandez-
Ballesteros (İspanya) başkanlık etmiştir. Diğer 
katılımcılar Martin Pinquart (Almanya), Maria 
Christensen (Danimarka), Josef Vasko (Çek 
Cumhuriyeti), Banu Cangöz (Türkiye), Angelos 
Carabelas (Yunanistan)’dır. 

Brüksel’de düzenlenen yeni faaliyet döneminin ilk 
toplantısında, yaşlı nüfusun giderek arttığı Avrupa 
ülkelerinde, gerontoloji alanına duyulan gereksinime 
dikkat çekilerek, Avrupalı psikologların konuya 
Amerikalı ve Kanadalı psikologlar kadar fazla ilgi 
göstermedikleri saptanmıştır. Avrupa’da özellikle 
gelişim psikolojisi alanında, Piaget geleneğinin 
sadık izleyicileri çocukluk ve gençlik dönemlerini 
hedefleyen çalışmalara odaklanırken, gelişimin 
yaşam boyu devam eden bir süreç olduğu gerçeğini 
unutmuş gibidirler. Benzer şekilde klinik psikoloji 
alanında yaşlıları konu alan (demanslar, davranışsal 
ve bilişsel bozukluklar, ölüme hazırlık gibi) araştırma 
veya uygulama faaliyetlerine ilgi duyan psikologların 
sayısı oldukça sınırlıdır. Sosyal psikoloji alanında 
da klinik psikolojide olduğu gibi pek az psikolog 

yaşlı ayrımcılığı, yaşlılara ilişkin sosyal imgeler ve 
ilişkili diğer sosyal davranışları hedef alan araştırma 
ve uygulamalardan uzak durmaktadırlar. Bu durum 
karşısında alandaki boşluk ehil olmayan kişiler 
tarafından doldurulabilmektedir. Geropsikoloji 
alanındaki bu tablo, giderek yaşlanan Avrupa’da 
yaşlı nüfusla ilgili bilimsel ve etkili ulusal ve 
uluslararası politikaların geliştirilememesine neden 
olmaktadır.

Bu bilgiler doğrultusunda, Geropsikoloji Çalışma 
Grubu 2007-2008 faaliyet döneminde aşağıda 
sıralanan amaçların gerçekleştirmeyi planlanmıştır:

1. Yaşlı nüfusun yaşam kalitesini artırmak için 
psikologların bilgi birikimi ve profesyonel 
becerilerinin neler olması gerektiğini belirlemek,

2. Gerontoloji eğitiminde psikologlar için gerekli 
olacak ve/veya eğitim sürecinde yer alması 
gereken spesifik bilgi ve becerilerin neler olması 
gerektiğini analiz etmek,

3. Avrupa üniversitelerinde ve/veya araştırma 
merkezlerinde yaşlanma konusuna odaklanmış 
araştırma programlarını belirlemek,

4. Gerontoloji konusunda yapılacak uluslarası ve 
çok merkezli araştırma projelerine nasıl ve ne 
türlü destek sağlanabileceği konusunda bilgi 
toplamak,

5. Avrupa’da gerontoloji alanıyla ilgili enstitüler, 
araştırma merkezleri, bölümler , dernekler ve 
psikologlar ile bağlantı kurmak. 

 Yukarıda sıralanan amaçları gerçekleştirmek üzere, 
grup üyeleri arasında uzmanlık alanları temelinde iş 
bölümü yapılmış ve sonuçların bir sonraki çalışma 
grubu toplantısında sunulmasına karar verilmiştir. 
Gerontoloji Çalışma Grubu’nun bir sonraki toplantısı 
Temmuz, 2008’de Berlin’de düzenlenen International 
Congress of Psychology (ICP-2008)’de yapılacaktır. 

Türkiye’nin EFPA Geropsikoloji Çalışma Grubunda  
temsil edilmesi için gerekli görevlendirme ve desteği 
sağlayan Türk Psikologlar Derneği (TPD) gerek 
ülkemizde ve gerekse Avrupa’da Geropsikoloji alt 
alanının gelişimi açısından son derece önemli bir 

katkı sağlamaktadır. Geropsikoloji alanıyla ilgilenen 
araştırmacı ve uygulamacı meslekdaşlarımızın 
yukarıda özetlenen konulardaki her türlü katkı, 
öneri, eleştri, araştırma sonuçları ve/veya yayınları 
ile ilgi alanlarını Doç.Dr. Banu Cangöz’e (banucan@
hacettepe.edu.tr) iletmelerini bekliyoruz.

Yaşlılarda Ameliyat Sonrası Bakım
Prof.Dr. Fethiye ERDİL 
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 
Hemşirelik Bölümü

Yaşlı nüfusun fazla olduğu ülkelerde ameliyat 
edilen 10 hastadan dördünün yaşının 65 üzerinde 
olduğu belirtilmektedir. ABD’de 2003 yılında 
%20 olan yaşlı nüfus oranının 2030 yılına kadar 
artacağı ve ameliyat uygulanacak hastaların üçte 
birinden fazlasını 65 yaş üzerindeki hastaların 
oluşturacağı tahmin edilmektedir. Ülkemizde ise 
TUİK verilerine göre 65 yaş ve üzeri nüfus oranı % 
7.1’ olup bu gruba uygulanan cerrahi girişim sayısı 
da giderek artmaktadır. Ameliyat uygulanacak 
yaşlı hastalarda cerrahi risk faktörlerinin artmış 
olmasına karşın yaşlanma konusunda daha fazla 
bilgi sahibi olunması; gelişmiş anestezi, cerrahi 
izleme teknikleri ve bakım sayesinde ameliyata bağlı 
komplikasyonlar ve ölüm oranları oldukça düşüktür. 
Yaşlanmanın neden olduğu fizyolojik ve psikososyal 
değişiklikler ameliyat olacak yaşlı hastalara genç 
ve orta yaştakilere verilecek bakımdan daha farklı 
özellikleri olan bir bakım verilmesini gerektirir.

Ameliyat sonrası bakımda yaşlanmaya bağlı 
fizyolojik değişikliklerin belirlenmesinde sistem 
yaklaşımının kullanılması ve bakım planının bu 
doğrultuda yapılması önem kazanır. Bu yazıda 
yaşlanmaya bağlı sistemlere ilişkin fizyolojik 
değişiklikler ve bakım yer almaktadır.

Kalp-Damar Sistemi 
Yaşlanmayla birlikte tüm büyük damarlar 
elastikiyetini önemli derecede kaybeder. Damarlarda 
gelişen bu ilerleyici sertleşme (atheroskleroz) 
sistolik kan basıncının yükselmesine yol açar. 
Ayrıca yaşam tarzı, genetik faktörler ve bazı 
hastalıklar da atherosklerotik değişikliklere neden 
olur. Atheroskleroz organların kanlanmasının 
azalmasına yol açar. Sol ventrikül, elastikiyeti 
azalmış aortaya kanı atabilmek için daha güçlü 
çalışır ve sol ventrikül hipertrofisi gelişir. Kalp 
kapakçıkları özellikle aort kapakçığı yaşlanmayla 
kalınlaşır ve sertleşir. Deforme olan kapakçıklar 
tam anlamıyla kapanamayacağından ilerleyici kalp 
yetmezliği gelişir. Kardiyak aritmi görülme sıklığı 
artar.

Bakım 
Ameliyattan sonra hastanın kalp-damar sistemi 
fonksiyonları yakından izlenmeli. Kan kaybı, sıvı-
elektrolit dengesizlikleri, anestetiklere bağlı olarak 
gelişen vazodilatasyon ve yatak istirahati ve ağrının 
neden olduğu vazokonstrüksiyon hastanın kalp-
damar sistemini etkileyebilir.

Solunum Sistemi 
Yaşlanmayla görülen anatomik değişiklikler 
solunum sistemini etkiler. Göğüsün ön-arka çapı 
artar, kamburluk ve göğüs duvarı sertliği gelişir. 
Fizyolojik değişiklikler de vital ve total akciğer 
kapasitesinin azalmasına, ventilasyon-perfüzyon 
oranının bozulmasına yol açar. Yaşlı hastalarda 
uzun yıllar sigara içmeye ya da astım gibi kronik bir 
hastalığa bağlı akciğer harabiyeti de görülebilir.
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Bakım 
Solunum durumu sürekli izlenmeli, ventilasyon 
ve oksijenasyonun yeterli olup olmadığını işaret 
eden bulgular değerlendirilmeli. Hastaya ameliyat 
öncesinde ya da sonrasında solunum yolları 
bakımı öğretilmeli. Derin soluk alıp-verme, öksürük 
egzersizleri yaptırılmalı, ağrı etkin solunumu 
etkileyebileceği için giderilmeli. Hasta sigara 
içiyorsa ameliyat öncesinde sigarayı bırakması için 
desteklenmeli.

Merkezi Sinir Sistemi 
Yaşlanmayla birlikte sinirsel doku yoğunluğu ve 
sinirsel ileti azalır. Yaşlı bireylerde periferal ağrı 
eşiği giderek yükselir. Bu nedenle yaşlı hasta 
yatağında kalan yabancı bir cismin ya da damar 
yoluyla verilen sıvının damar dışına kaçmasının 
yaratacağı rahatsızlığı hissedemeyebilir. Aynı 
zamanda bu hastalarda bası yarası gelişme riski de 
yüksektir.

Yaşlanmayla birlikte görme, işitme, dokunma 
ve koku alma duyularında da değişiklikler 
olur. Vücudun ısı düzenleyici mekanizması da 
bozulabilir, yaşlanmayla birlikte cilt altı yağdokusu 
azalacağından yaşlılarda vücuttan ısı kaybı daha 
hızlı olabilir. Yaşlılarda vücut ısısının yükseltilmesi 
için titreme geliştiğinde bu durum kalp adalesi 
için zararlı olabilir, titreme aynı zamanda vücudun 
oksijen ihtiyacını da artıracağından kalbin iş yükünü 
artırır. Anestezinin her bireyde ısı düzenleme 
tepkisini değiştirme etkisi vardır. Bu etki yaşlılarda 
daha fazla ve daha uzun sürelidir.

Yaşlılarda bunama ya da konuşma güçlüğü gibi 
bir durumun bulunması ağrıyı belirlemede güçlük 
yaratacağından, ameliyat sonrasında ağrıyı 
kontrol etmek daha zordur. Yaşlı hasta çoklu ilaç 
kullanıyorsa ters ilaç etkisi reaksiyonu gelişme riski 
yüksektir. Yaşlı hastalar hasta kontrollü analjezi 
gibi yeni tedavi yöntemlerini kullanmada kararsız 
kalabilir ya da ilaç bağımlılığı gelişmesinden 
korkabilir. Bu hastalarda ilaçlara normalden daha 
düşük dozda başlanılmalı ve ihtiyaca yönelik 
olarak doz artırılmalı. Hasta sedasyon, solunum 
depresyonu ve mide-bağırsak, böbrek ve pıhtılaşma 
problemleri gibi diğer ters ilaç etkisi reaksiyonları 
yönünden değerlendirilmeli. Atherosklerotik 
değişiklikler beyin damarlarını da etkileyebilir ve 
inmeye neden olabilir.

Bakım 
Ameliyat sonrası hastanın beden ısısı izlenmeli, ısı 
kayıpları önlenmeli ve ısı kaybı varsa hasta uygun 
şekilde ısıtılmalı. Periferal duyu hissi azaldığından 
damar yoluyla verilen sıvı gidişi izlenmeli ve 
hastanın pozisyonu iki saatte bir değiştirilmeli. 
Hastanın zihinsel durumu düzenli bir şekilde 
değerlendirilmeli, bilincinde ve davranışlarındaki 
herhangi bir akut değişiklik gecikilmeksizin 
araştırılmalı. Hastanın gözlük ya da işitme cihazı 
olup olmadığı öğrenilmeli, varsa bunları kullanması 
sağlanmalı.

Mide-Bağırsak Sistemi 
Yaşlı hastalarda tükürük sekresyonu azalır, bu 
durum ağız kuruluğuna neden olur. Hastaya 
antikolinerjik ilaçlar verilirse bu ilaçlar da ağız 
kuruluğunu artırarak hastayı çok rahatsız edebilir.

Yaşlanmayla mide-bağırsak hareketleri yavaşlar, 
öğürme refleksi ve yemek borusunun alt kısmındaki 
sfinkterin tonüsü azalmış olabilir. Bu durum hastaya 
anestezi verildiği sırada midedeki sıvıların solunum 
yoluna kaçma riskini artırır.

Yaşlılarda mide sıvısının asiditesi, midenin emilim 
yapan yüzeyi azalır ve karın içindeki organlara kan 
akışı yavaşlar.

Bakım 
Ameliyat öncesinde doktor isteminde midenin 
boşaltılmasını, yemek borusunun alt kısmındaki 
sfinkterin tonüsünü ve mide sıvısının asiditesini 
düzenleyecek ilaçlar yer alıyorsa hastaya verilmeli.

Yaşlanmayla besinlerin emilimi azalacağından 
yaşlılar beslenme yetersizliği, vitamin eksiklikleri ve 
demir eksikliği anemisine duyarlıdırlar. Yaşlılarda 
atherosklerotik değişikliklere bağlı olarak karaciğere 
kan akımının azalması ve karaciğerdeki enzimatik 
aktivitenin azalmış olması ilaçların metabolize 
olmasını etkiler.

Yaşlılara verilecek ilaçların dozları önerilen 
şekilde azaltılmalı, beslenme desteği sağlanmalı, 
aspirasyonu önleyici önlemler alınmalı. Ameliyat 
sonrasında bulantı, kusmayı önlemek için 
hastaya verilecek besinlerin miktarı yavaş yavaş 
artırılmalı. Laboratuvar testlerinin sonuçları özellikle 
hemoglobin ve hematokrit düzeyleri dikkatli bir 
şekilde izlenmeli. Hastada ameliyat öncesinde 
anemi bulunmasının, kan kaybı nedeniyle ameliyat 
sonrasında daha ciddi bir sorun oluşturabileceği 
unutulmamalı.

Böbrekler ve İdrar Yolları 
Yaşlı hastalarda böbreklerin fonksiyonel birimi olan 
nefronlar ve böbreklere kan akımı azalır. Bu nedenle 
sıvı-elektrolit dengesinin düzenlenmesi daha 
yavaş olur ve ilaçların atılımı da azalacağından ilaç 
toksikasyonu riski artar. İdrar kesesinin kapasitesi 
ve idrar akışını kontrol eden sfinkterlerin tonüsü 
azaldığından idrar kaçırma ve enfeksiyon riski artar. 
Erkeklerde yaşlanmayla birlikte prostat bezinin 
büyümesi de enfeksiyon riskini artırır.

Bakım 
Hastalara verilecek ilaçların dozu doktor isteminde 
belirtildiği şekilde azaltılmalı. Hastanın aldığı ve 
çıkardığı sıvı miktarları yakından izlenmeli ve 
düzenli olarak böbrek ve idrar yolları enfeksiyon 
belirti ve bulguları değerlendirilmeli. Böbreklerin 
fonksiyonunu belirlemek için laboratuvar test 
sonuçları özellikle kreatinin ve kan üre nitrojen 
düzeyleri izlenmeli.

Kas-İskelet sistemi 
Yaşlı hastalarda osteoporoz gelişmiş 
olabileceğinden kırık riski artar. Kasların kitlesi 
ve gücü azalır ve ligamentler gerilme güçlerinin 
%50’sini kaybederler. Yaşlı hastalarda osteoartrit 
bulunması ameliyat masasında hastaya uygun 

pozisyon verilmesinde ve ameliyat sonrasında 
hastanın hareketlerinde sorun yaratabilir.

Bakım 
Kas-iskelet sistemi travmalarını ve düşmeleri 
önlemek için yaşlı hastaya pozisyon verilirken ya 
da pozisyonu değiştirilirken çok dikkat edilmeli. 
Gerekiyorsa hasta için fizyoterapi desteği 
sağlanmalı.

Bağışıklık (İmmün) Sistemi 
Yaşlanmayla birlikte bağışıklıkta rol oynayan 
antikorların ve T hücrelerinin önemli derecede 
azalmasına bağlı enfeksiyon riski artar. Yaşlı 
hastada vücut ısısı düşerse bu durum bağışıklık 
fonksiyonunu kötü yönde etkiler. Yaşlanmayla 
birlikte vücudun kendi dokularına karşı reaksiyon 
veren otoantikorların artmasına bağlı yaşlılarda 
otoimmün hastalık riski artar.

Bakım 
Yaşlı hasta enfeksiyon belirti ve bulguları yönünden 
yakından izlenmeli. Tipik bir enfeksiyon bulgusu 
olan vücut ısısı yüksekliği görülmeksizin bu 
hastalarda enfeksiyon gelişebileceği unutulmamalı. 
Enfeksiyon cerrahi yara enfeksiyonu şeklinde 

görülebileceği gibi pnömoni olarak da görülebilir. 
Hastanın bilinç düzeyinde değişiklik, huzursuzluk ya 
da beyaz kan hücre sayısında artış gibi durumlar da 
araştırılmalı.

Sonuç olarak yaşlı hasta için yaşlanmaya bağlı 
fizyolojik değişikliklerin sistem yaklaşımıyla 
belirlenip ameliyat sonrası bakımın bu doğrultuda 
planlanması ameliyata bağlı sorunlar yaşanmaksızın 
hastanın hızla iyileşmesine yardımcı olacaktır.

Menopoz ve Sonrası
Prof.Dr. Lütfü S. Önderoğlu, Dr. Gürkan Bozdağ 
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 
Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı 

Perimenopozal geçiş dönemini tanımlayabilecek 
en iyi objektif gösterge menstrual düzensizliktir. 
Menopoz tanımı ise bu menstrual düzensizliğin 
nihayetinde, over aktivitesinin sona ermesine bağlı 
olarak adetlerin tamamen kesilmesi durumudur. 
Normal ovulatuar fonksiyonların sağlandığı 
dönemden adetlerin kesilmesine kadar geçen süreç 
ise perimenopozal geçiş yıllarını kapsamaktadır. 
Eskiden daha sık kullanılan ve günümüzde artık 
bilgilendirici olmadığından pek kullanım alanı  
bulamayan klimakteryum kavramı ise hem menopoz 
öncesi dönemi hemde postmenopozal dönem 
sürecini kapsamaktadır.

Normalde menarşdan sonraki 5-7 yıllık süre, 
uzun adetler arası dönemlerle (oligomenore) 
karakterizedir. Üreme çağında ise sikluslar 
ovulatuar hale gelir ve düzenli bir biçimde 21-35 
günlük aralıklarla izlenir. Perimenarş dönemde 
olan anovulatuar sikluslar bilindiği üzere 
perimenopozal dönemde tekrar karşımıza çıkar 

ve özellikle 40’lı yaşlardan sonra adet aralıkları 
tekrar bozulmaya başlar. Bu düzensizlik genellikle 
menopozdan 2-8 yıl kadar önce (perimenopozal 
süre) başlayabilmektedir. Ortalama menopoz 
yaşı bazı coğrafi farklılıklar gösterse de ortalama 
51 yaş civarındadır; ancak, ovarian follikül 
havuzundaki azalma bundan  yaklaşık 13 yıl önce 
37-38 yaşlarında başlamaktadır. Bazı raporlara 
göre overlerde toplam 1000’den az follikül 
kalmasının yaşdan bağımsız olarak menopoz ile 
beraber seyrettiği tahmin edilmektedir. Ancak, 
epidemiyolojik çalışmalarda kadınların hepsinin 
bu menopoz yaşlarına ulaşamadığı, %10 kadarının 
45 yaşından önce menopoza girdiği rapor 
edilmektedir. Erken menopoza giren kadınlarda olası 
mekanizmalar doğum sırasında daha az folliküler 
havuza sahip olmak veya mevcut follikül havuzunun 
daha hızlı ve şiddetlice azalması olabilir. Sebepler 
ise konjenital veya akkiz kaynaklı olabilmektedir. 

Sağlıklı Perimenopozal Kadınlarda Koruyucu 
Hekimlik 
Bir klinisyen hekimin perimenopozal dönemdeki 
bir kadına yapabileceği en büyük iyilik tatminkar 
bir bilgilendirme sağlamak, hayatının bundan 

sonraki döneminde karşılaşabileceği muhtemel 
sağlık problemleri hakkında detaylı bilgi vermek 
ve hastanın bu döneme ait hissettiği endişeleri 
dinleyerek kendisine rehberlik etmektir. Erken 
dönemlerde kurulabilecek böyle bir ilişki, 
menarşdan sonra bir kadının yaşayabileceği en 
büyük hormonal değişimlerden bir tanesi olan 
perimeopozal süreç boyunca hastanın yapılacak 
önerilere uyumunu ve konsantrasyonunu 
arttıracaktır. Bu anlamda hastaya perimenopozal 
geçiş süreci ve menopoz hakkında yeteri kadar 
bilgilendirme yapılmalı, kendisiyle olası endişeleri 
hakkında detaylıca fikir alışverişinde bulunulmalı, 
eğitim için gerekirse sözel ve görsel materyaller 
kullanılmalıdır. Uyum ve kabullenme problemini 
aşmak anlamında gerekirse ailenin diğer 
bireylerinden de bu konuda yardım istenebileceği 
gibi aynı populasyonu içeren gruplara hastaneler ve 
polikliniklerde toplu olarak da eğitim verilebilir. Aynı 
zamanda hasta sadece vizitlerde değil gerektiğinde 
doktoruyla ya da doktorunun görevlendirdiği bir 
profesyonelle iletişim kurabilme imkanına da sahip 
olmalıdır. 

Perimenpozal dönemdeki koyucu hekimliğin başlıca 
hedeflerinden bir tanesi kadının maksimal fizik 
enerjisini, optimal mental ve sosyal aktivitesini 
devam ettirmektir. Aynı zamanda diabet, 
hipertansiyon, hiperlipidemi gibi uzun  dönem sağlık 
riskleri olabilecek patolojileri de olabildiğince erken 
saptamak hedeflenmelidir. Bu anlamda:

• Tam bir hikaye ve fizik muayene 40 yaşından 
itibaren 5 yıllık aralarla 55 yaşına kadar 
önerilmektedir. 

• Her yıl yapılacak vizitlerde ise meme ve pelvik 
muayene yapılmalı, servikal smear ihmal 
edilmemelidir. 

• Her vizitde arterial tansiyon ölçümü ve vücut 
kitle indeksinin kaydı tutulmalıdır. Ayrıca 
osteoporozun erken bir göstergesi olabilecek boy 
kısalmasının saptanması amacıyla boy ölçümü 
yapılmalıdır. 

• 40’lı yaşlardan 60 yaşına kadar ki süreçde 2 
yılda bir imkan varsa tiroid fonksiyon testleri 
bakılmalıdır. 

• Menopozdaki meme taraması oldukça karışıktır 
ve tam bir fikir birliği yoktur. Ancak bugün için 
hastalara önerebileceğimiz 20 yaşından itibaren 
kendi meme muayenelerine başlamaları (özellikle 
folliküler dönemde, her ay), 35 yaşından sonra 
yıllık olarak meme muayenesini bir klinisyene 
yaptırmaları, 40 yaşından sonra ise yıllık 
olarak mamografi çektirmeleri önerilmektedir. 
Meme muayenesinin Kadın Doğum Hekimleri 
tarafından yapılmadığı bizim gibi ülkelerde genel 
cerrahi bölümünden konsültasyon istenebilir. 
Birinci derece yakınında meme kanseri olanlar 
ise yakınına meme kanseri tanısı kaç yaşında 
konmuş ise o yaşdan 5 yıl önce yıllık taramaya 
başlamalıdırlar. 

• Beslenme alışkanlıkları, fizik aktivite, seksüel 
yaşam, üriner fonksiyonlar, tütün ve alkol 
kullanımı, ilaç kullanımı sorgulanmalıdır. 

• 50 yaşından sonra yıllık olarak gaitada gizli kan 
takibi yapılmalıdır. Bunun yerine 5 yıllık aralıklarla 
kolonoskopi de tercih edilebilir. Eğer ailede kolon 
kanseri hikayesi yoksa 50 ve 55 yaşlarında 
kolonoskopi yapılması yeterlidir; aile hikayesi 
varsa 5 yılllık aralarla kolonoskopik muayenelere 
devam edilmelidir.    

Yakın zamana kadar, östrojen-progesteron 
kombine tedavisinin postmenopozal dönemde 
osteoporozdan, demansdan ve atherosklerotik 
hastalıklardan koruyucu etkisinin olduğu gözlemsel 
ve retrospektif çalışmalarda öne sürüldüğünden 
dolayı postmenopozal kadınlara uzun dönem 
(beş yıldan fazla) yaygın olarak verilmiş ve bu 
uygulama yaklaşık 20-30 yıl boyunca tüm Dünya’da 
geniş kullanım alanı bulmuştur. Ancak, yapılan 
son prospektif ve klinik çalışmalarda östrojenin 
postmenopozal dönemde kardiyovasküler 
hastalıkları önlemediği veya geciktirmediği 
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saptanmış; ayrıca, koruma yapmamasının ötesinde 
kardiyovasküler hastalık riskinde hafif bir artışı da 
beraberinde getirebileceği anlaşılmıştır. İnme, venöz 
tromboembolizm ve meme kanserinde de mevcut 
risklerde artış olabileceği aynı çalışmalarda ortaya 
konmuştur. Bugünkü bilgilerimiz ışığında, orta-ağır 
sıcak basması dışında HT’nin kesin endikasyonu 
mevcut değildir ve osteoporoz ile vajinal atrofi dahil 
olmak üzere bir çok postmenopozal semptomda 
etkin alternatif yaklaşımlar mevcuttur. Sıcak 
basmasının varlığında da mümkün olan en düşük 
dozda östrojen preparatları mümkün olan en 
kısa süre boyunca hastalarla olası yan etkiler 
tartışıldıktan sonra verilebilir. 

Yaşlılıkta Sağlığın Korunması, 
Sağlıklı Yaşlanma
Prof.Dr. Nazmi BİLİR 
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 
Halk Sağlığı AnabilimDalı

Sağlıklı olmak bir kişinin bedence, ruhsal olarak 
ve sosyal anlamda iyi durumda olması demektir. 
Bedence bir rahatsızlığı olan, veya ruhsal sıkıntıları 
olan, kişilerle ve toplumla ilişkileri iyi olmayan 
bir kişinin sağlıklı olduğu söylenemez. Bir kişinin 
sağlıklı  olabilmesi bu üç ögenin de yerinde 
olması ile mümkündür. Sağlığın korunabilimesi 
için öncelikle sağlığın nasıl bozulduğu konusunun 
aydınlatılması gerekir. Yaşlılıkta en fazla hangi 
sağlık sorunlarının görüldüğü bilinirse bu sorunlara 
yönelik koruyucu programlar geliştirilebilir. Dünyada 
insanların ölmesine neden olan hastalıklar içinde 
birkaç tanesi öne çıkmaktadır. Bunların başlıcaları 
yüksek tansiyon, sigara kullanımına bağlı sorunlar, 
kan yağlarının yüksek olması ve şişmanlık gibi 
nedenlerdir. Bunlardan yüksek tansiyon dünyada 
her yıl 7 milyondan fazla kişinin ölümüne neden 
olmaktadır. Tütün kullanımı 5 milyon, yüksek 
kolesterol 4.5 milyon ve şişmanlık da 2.5 milyon 
kişinin ölümüne neden olmaktadır. Bu ölümlerin 
de hemen tamamının orta ve ileri yaşlarda olduğu 
bilinmektedir. O halde yaşlılıkta sağlığın korunması 
için bu sorunların çözümüne yönelik koruyucu 
çalışmalar yapmak gerekir. Bu sorunların her biri 
ile ilgili olarak yapılabilecek olanlar şu şekilde 
özetlenebilir:

a. Yüksek tansiyon: Orta ve ileri yaştaki kişilerde en 
sık görülen hastalıklardan birisi hipertansiyondur. 
Bu hastalıkta ailevi bir yatkınlık olmakla birlikte, 
hipertansiyon gelişmesini önlemek bakımından 
yapılabilecek bazı uygulamalar vardır. Örneğin 
tuz kısıtlaması... yiyeceklerle alınan tuz miktarını 
azaltılması, yemeklere hiç tuz eklenmemesi 
bu bakımdan yarar sağlar. Zaten yiyecekler 
içinde doğal olarak bulunan tuz, vücudumuzun 
ihtiyacı olan tuzu karşılamaya yeterlidir. Düzenli 
olarak egzersiz yapılması da hipertansiyon 
gelişmesini önleme bakımından yararlıdır. Ayrıca, 
hipertansiyon gelişmişse, bu durumu erken 
olarak tespit etmek ve uygun tedavi ile yüksek 
tansiyonu kontrol etmek mümkündür. Bunun için 
de aralıklarla tansiyon ölçümü yapılması ve ilaç 
tedavis gerekiyorsa doktor kontolü altında bu 
tedavinin sürdürülmesi gereklidir. 

b. Tütünle mücadele: Sigara kullanımı başta akciğer 
ve gırtlak kanseri olmak üzere çeşitli kanserler, 
kalp ve damar sistemi hastalıkları ile çeşitli 
akciğer hastalıklarının meydana gelmesinde 
çok önemli bir faktördür. Sigara içenlerin 
yarısı sigaranın neden olduğu bir hastalıktan 
dolayı hayatını kaybeder. Bu yüzden sigaradan 

uzak kalınması çok önemlidir. Sigaradan uzak 
kalma bakımından en etkili husus, sigaraya hiç 
başlamamaktır. Ancak sigara içmekte olanların 
da vakit geçirmeden sigarayı bırakmaları fayda 
sağlar. Günümüzde sigarayı bırakmak için etkili 
yöntemler vardır. Öte yandan sigara dumanından 
pasif olarak etkilenen kişilerin de korunması 
gerekmektedir. 

c. Kan yağları yüksekliği: Günlük yiyeceklerimiz 
içinde yağlar da bulunmaktadır. Ancak 
kanımızdaki yağların çok büyük bir bölümü 
vücutta karaciğerde yapılır. Yağların çeşitli türleri 
vardır. Bunlardan bir bölümü kolesteroldür. 
Özellikle kalp hastalıklarının meydana gelmesi 
bakımından kandaki kolesterol düzeyi önemlidir. 
Ancak kolesterolün de alt türleri vardır. Bunlardan 
da iki tanesi önemlidir. Birisi yüksek yoğunlukta 
olan (HDL) kolesterol, diğeri de düşük yoğunlukta 
olan (LDL) kolesteroldür. HDL kolesterol kalp 
hastalıklarının oluşması bakımından koruyucu 
rol oynarken diğer tür olan düşük yoğunluktaki 
(LDL) kolesterol kalp hastalıklarının oluşunu 
kolaylaştırıcı etkiye sahiptir. Kalp hastalıklarından 
korunma bakımından da HDL kolesterolün 
yüksek, LDL kolesterolün ise düşük olması arzu 
edilir. Ayrıca HDL ve LDL kolesterol miktarlarının 
birbirine oranı da önem taşımaktadır. Düşük yağlı 
diyet, egzersiz ve hafif düzeyde alkol alınması 
HDL kolesterolü artırıcı etki yapar. Buna karşılık 
özellikle hayvansal yağlardan zengin diyet, 
sedanter yaşam ve sigara ise LDL kolesterol 
düzeyini artırır. O halde sağlıklı bir yaşam için 
hayvansal yağları çok tüketmemeli, sigaradan 
uzak kalınmalı, düzenli egzersiz yapılmalıdır. 
Bu arada az miktarda alkol alınmasının  HDL 
kolesterol düzeyini artıcı etkisinden de 
yararlanılabilir. Bunlardan başka gerektiğinde 
kolesterol düzeyini düşürücü ilaçlar da 
kullanılabilir. Ancak bu ilaçların doktor tavsiyesi 
ile kullanılması gerekir. 

d. Şişmanlık: Son yıllarda dünya genelinde üç 
nedenle olan ölümlerde dikkati çeken artışlar 
olmaktadır. Bunlar AİDS, sigara kullanımı ve 
şişmanlıktır. Şişmanlğın yüksek tansiyon, şeker 
hastalığı, kalp hastalıkları gibi çeşitli hastalıklarla 
ilişkili olduğu bilinmektedir. Bu nedenle 
şişmanlıkla da mücadele edilmesi gerekmektedir.  
Bunun için yapılması gereken yeterli ve dengeli 
beslenme ilkelerine uymaktır. Günlük alınan 
kalori miktarı gerekenden fazla olunca vücutta 
biriken kalori şişmanlığa yol açar. O halde hem 
toplam kalori miktarı olarak yeteri kadar yiyecek 
yemek gerekir, hem de yenilen gıdaların çeşitli 
besin ögelerini içerecek şekilde dengeli olması 
gerekmektedir. 

Sonuç olarak sağlıklı bir yaşam sürmek ve 
ileri yaşlara kadar sağlıklı olarak ulaşabilmek 
bakımından çok temel bazı ilkelere uygun bir 
yaşam sürdürülmesi gerekmektedir. Sağlıklı yaşam 
kuralları olarak beslenmenin yeterli ve dengeli 
olması, düzenli olarak egzersiz yapılması ve 
sigaradan uzak durulması sayılabilir. Bu üç kurala 
uygun yaşayan bir kişi sağlıklı bir yaşam sürmeye 
aday bir kişidir.

Yaşlıda Malnütrisyon  
Prof.Dr. Neslişah Rakıcıoğlu 
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 
Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Malnütrisyon, yaşlılarda yaygın olan ve erken 
dönemde tanımlanmasında yetersiz kalınan klinik 

bir sorundur. Genel anlamda sağlığı olumsuz 
yönde etkileyen yetersizlikleri (protein-enerji, 
vitamin, mineral, posa, su vb) kapsamaktadır. 
Bunlar arasında protein enerji malnütrisyonunun 
(PEM) yaşlıdaki prevalansı yüksektir. Amerikan 
Birleşik Devletlerinde bu oran, toplumda yaşayan 
hareketli yaşlılarda %5-12, bakımevi ortamındaki 
yaşlılarda %23-85, hastanedeki yaşlılarda ise %32-
50’dir. Malnütrisyon olgusu yaşlılarda gençlerden 
daha karmaşıktır, morbidite ve mortalitenin 
belirleyicisidir. Hastanede kalma süresinin artması, 
yaşam kalitesinin azalması, yara iyileşmesinde 
gecikme, enfeksiyon ve fonksiyonel kapasitedeki 
azalma gibi sağlık sorunları ile ilişkilidir. Yaşlılarda 
malnütrisyonun erken belirtileri, spesifik 
değildir ve yavaş gelişir. Yaşlanma belirtileri ile 
karıştırılabileceğinden başlangıçta tanısı güçtür. 
Protein enerji malnütrisyonunun saptanmasında 
“altın standart” olarak kabul edilen bir yöntem 
yoktur. Beslenme durumunun değerlendirilmesi 
hastane, bakımevi, kendi evinde kalan yaşlılarda 
farklı yaklaşımlar gerektirmektedir. Yine yaşlılarda 
beslenme durumunun saptanması demans, diğer 
nörolojik hastalıklara bağlı olarak yetersiz iletişim 
nedeniyle zordur. Ayrıca bazı durumlarda standart 
tekniklerin kullanılması da bilgi vermeyebilir. Bu 
nedenle, yaşlı bireylerin beslenme durumunun 
saptanmasında kullanılan değerlendirme 
parametrelerinin kolay uygulanabilir olması ve 
geçerliliğinin bulunması gereklidir. 

Malnütrisyonun erken tanısında, beslenme risk 
taramasının yapılması önem taşımaktadır. Beslenme 
taraması ve beslenme durumunun değerlendirilmesi 
farklı kavramlardır. Tarama testleri gerçek beslenme 
düzeyini tespit etmez, beslenme durumu ile ilişkili 
özelliklerin, risklerin ve koruyucu faktörlerin erken 
dönemde tanımlanmasını sağlar. Taramada, 
beslenme sorunu olduğu saptanan yaşlılara 
beslenme durum değerlendirmesi uygulanmalı, 
bireysel danışmanlık verilmeli, tıbbi değerlendirme 
ve tedavi uygulanmalıdır. Seçilecek olan beslenme 
durumunu tarama testlerinin; ağırlık, boy uzunluğu, 
beden kütle indeksi gibi ölçümleri, son dönemdeki 
ağırlık kaybını ve beslenme alışkanlıklarındaki, 
iştahtaki değişimi, yeme ve sindirim sistemi 
sorunlarını, aşırı zayıflık, aşırı halsizlik konularını 
içermesi gerekliliği vurgulanmaktadır. Bununla 
birlikte beslenme yetersizliği riskinin saptanmasında 
tarama testinin bir kez kullanılması yeterli değildir, 
testin belirli aralıklarla tekrarlanması önerilmektedir. 
Başlıca tarama testleri; DETERMINE-NSI (Nutrition 
Screening Initiative) İlk Adım beslenme Risk 
Taraması, MNA-Mini Nutrisyonel Değerlendirme, 
NRS- Nutrition Risk Screening-2002, SGA-Subjectif 
Global Değerlendirme, MUST-Malnütrisyon 
Universal Tarama Testi’dir. Bunlardan sadece MNA 
yaşlı gruba özel geliştirilmiştir. Diğerleri yetişkin 
bireylerde de malnütrisyon tarama testi olarak 
kullanılmaktadır.

Beslenme durum değerlendirilmesinin amacı, 
malnütrisyonun erken dönemdeki belirtilerini 
saptamak ve organ bozukluğu oluşturmadan, 
mortalite ve morbiditeye neden olmadan 
bunları önlemektir. Beslenme durumunun 
değerlendirilmesi geniş anlamda tıbbi hikâye, 
diyet hikayesi, fiziksel testleri, antropometrik 
ölçümleri ve labratuvar verilerini içermektedir. 
Hikaye alınırken malnütrisyona neden olabilecek 
yaşlanmaya bağlı değişiklikler ve diğer faktörlerin 
değerlendirmesi yapılmalıdır. Diyabet, kalp damar 
hastalıkları, romatolojik hastalıklar, gastrointestinal 
bozukluklar, depresyon, demans gibi besin alımını 
etkileyebilecek tıbbi sorunların kaydedilmesi 
gereklidir. Kullanılan ilaçların bilinmesi, günlük 

yaşamdaki aktivite düzeyinin saptanması yaygındır. 
Fiziksel testlerin amacı, malnütrisyondaki 
semptomlar ve fiziksel sinyanlerden olası beslenme 
yetersizliğinin saptanmasıdır. Deri, saç, tırnak, göz, 
ağız ve kaslarda beslenme yetersizliği göstergeleri 
incelenmelidir. Ancak burada beslenmeye bağlı 
olan ve olmayan fiziksel belirtilerin iyi ayırt 
edilmesi gereklidir. Beslenme alışkanlıkları ve besin 
tüketim miktarının saptanmasında farklı yöntemler 
bulunmaktadır. Yaşlıda beslenme durumunun 
saptanmasında sıklıkla kullanılan antropometrik 
ölçümler; vücut ağırlığı, boy uzunluğu, ağırlık, 
çevre ölçümleri (üst orta kol çevresi, bel çevresi, 
baldır çevresi vb.), skinfold deri kıvrım kalınlığı 
ve handgrip el kavrama gücü ölçümleridir. 
Biyokimyasal parametrelerden; kolesterol, albümin, 
prealbümin, transferrin, retinol bağlayan protein, 
toplam lenfosit sayısı, demir, çinko, folat, B12 
vitamini vb. düzeyleri malnütrisyon için önemli 
tanımlama kriterleridir. Bu testlerin iyi yorumlanması 
gerekir. Örneğin; evinde yaşayan yaşlılarda 
hipoalbüminemi protein enerji malnütrisyonunun 
göstergesi olabilir. Ancak, hastanede yatan 
yaşlılarda serum protein düzeylerindeki değişme 
malnütrisyondan öte inflamasyon göstergesi olarak 
düşünülmektedir. 

Beslenme yetersizliği durumunun saptanmasında 
tüm parametrelerin birlikte değerlendirilmesi 
gereklidir, tekli ölçümlerin kullanılması ideal 
değildir. Yaşlıda malnütrisyonun erken dönemde 
saptanmasının, müdahalede başarılı olunmasını 
sağlayacağı unutulmamalıdır. 

Yaşlılık Döneminde 
Herbal Preparat Kullanımına 
Bağlı İstenmeyen Etkiler  
Doç.Dr. Terken Baydar 
Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 
Toksikoloji Anabilim Dalı

Yaşlı popülasyonun birçok hastalıkta başvurduğu 
önemli yöntemlerden biri herbal yani bitkisel 
ürünler ile tedavidir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
“bitkisel ilacı” bitkisel drog, drog karışımları 
veya bunların etkili kısımları preparat haline 
getirilmiş, etiketli tıbbi ürün veya müstahzar olarak 
tanımlamaktadır. Bitkilerin çeşitli formlarda tıbbi 
amaçla kullanılması yani “fitoterapi” bir alternatif 
tıp uygulamasıdır ve Yunanca phytos ve therapy 
kelimelerinin birleşmesinden türetilmiştir. Bilindiği 
üzere günümüzdeki sentetik ilaçların çoğu orjinini 
bitkilerden almıştır. Sentetik ilaçların piyasaya 
girmesi ve etkinliklerinin kanıta dayalı bilimsel 
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çalışmalarla gösterilmesiyle birlikte bitki veya bitki 
kısımlarının tıbbi amaçlarla kullanımı azalmaya 
başlamıştır. Bununla beraber Hindistan’da Ayurvedic 
Medicine, Japonya’da Kampo Medicine ve Çin’de 
Chinese Medicine popülaritesi devam etmektedir. 

Fitomedikal yani tıbbi herbal ürünler, doğal oldukları 
için güvenli kabul edilen ürünlerdir ve insanların 
%80’inin doğal tedaviye inandığı DSÖ tarafından 
gösterilmiştir. 65 yaş ve üzeri kadınların herbal 
ürünler dahil diğer alternatif tedavileri erkeklerden 
daha fazla kullandığı bildirilmiştir. 2000 yılında 
yayınlanan DSÖ raporunda Avrupa, Avustralya ve 
Kuzey Amerikada yaşayan insanların neredeyse 
yarıya yakın kısmı alternatif-destekleyici tedavi 
yöntemlerinden birini kullandığı ve bu yöntemler 
içinde de en çok kullanılanların bitkisel ilaçlar 
olduğu açıklanmıştır. Bu durum ülkemizde de 
benzerdir. Her ne kadar yaygın kullanılsalarda, pek 
çok bitkisel ilacın etkisi henüz kanıtlanmamıştır veya 
bu konuda bilimsel veri eksikliği mevcuttur. Bitkisel 
ürün kullanımını çoğu zaman sağlık uzmanları 
farketmeyebilir. Yapılan çalışmalarda herbal ürün 
kullanan hastaların yaklaşık yarısının hekimine konu 
ile ilgili bilgi vermediği saptanmıştır. Bu kişilerinde 
1/5 de bunları tedavilerinde verilen diğer ilaçlarla 
birlikte kullandığı bildirilmiştir. 

Aslında doğal oldukları için toksik olmadıkları veya 
olamayacakları inanılan herbal ürünler veya çay 
şeklinde hazırlanan droglar uygunsuz ve bilinçsiz 
olarak tüketildiğinde ve reçeteli ilaçlar ile birlikte 
alındığında zararlı etkilere neden olabilir. Temel 
tedavinin amacını istenmeyen yönde değiştirebilir. 
Bu konu ile ilgilenen toksikoloji biliminin alt dalına 
“fitotoksikoloji” denilmektedir. Bitkisel kökenli 
preparat kullanımına bağlı gözlenen olumsuz etkiler 
ve toksisite bitkinin yanlış teşhis edilmesi, pestisit 
kalıntıları, biyolojik kontaminasyonlar, ağır metal 
kontaminantları, tağşiş veya taklit amaçlı zararlı 
olabilecek kimyasal maddelerin ilave edilmesi, 
bitki metabolitleri veya endojen bitki toksinlerinden 
kaynaklanabilir. Aynı bitkinin terapötik ve toksik 
etkisi bitki tarafından üretilen metabolit olarak 
adlandırılan kimyasal madde içeriğinin çeşitli 
nedenlerle farklılık göstermesi nedeniyle değişebilir. 
İçeriği etkileyen faktörleri şu şekilde sıralamak 
mümkündür: 

• Kullanılan bitki kısmı

• Bitkinin yaşı

• İklim şartları ve toprak yapısı

• Hasat zamanı

• Depolama koşulları

• Tür içi genetik farklılıklar.

Alternatif tedavi uygulamalarının artması 
nedeniyle bitkisel ürünler ile reçeteli veya reçetesiz 
ilaçlar arasındaki etkileşmeler giderek önem 
kazanmaktadır. Bu etkileşmelerin belirlenmesi, 
geriatrik popülasyon için ayrı bir önem taşımaktadır. 
Bilindiği üzere iki veya daha fazla sayıda ilaç birlikte 
alındığı zaman ilaçlar arasında etkileşme ihtimali 
doğar ve kullanılan ilaç sayısı arttıkça etkileşme 
olasılığı da bununla beraber artar. Bitkisel ürünler 
sentetik ilaçların aksine çok sayıda etken madde 
içerir. Bu nedenle bitki-ilaç etkileşmelerinin ilaç-ilaç 
arası etkileşmelerden daha fazla ortaya çıkacağı ve 
sıklığının fazla olacağı unutulmamalıdır. 

Yaşlılar gerek çevrelerinden gelen telkin ve öneriler 
ile gerekse özellikle ülkemizde olduğu gibi aktarlar 
gibi bilimsel bilgi donanımı olmayan kişilerin 
tavsiyeleri ile herbal preparat kullanmaktadır. Yazılı 

ve görsel basın ise bilimsel dayanaktan yoksun 
yayınları ile bu kullanımı teşvik etmektedir. Oysa 
yaşlı hastalar dahil bireyler söz konusu preparatları 
hekimlerinin bilgisi dahilinde kullanmalıdır. Eğitimleri 
sırasında konuyla ilgili yeterince bilgi aktarımı 
yapılan eczacılardan tüketiciler ve bu preparatları 
öneren sağlık çalışanları yardım almalıdır. Diğer 
tarafdan herbal ürünlerin ruhsatlandırma işlemleri 
kolay ve satışları ise kontrolsüzdür. Bu ürünlerin 
Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak 
multidisipliner çalışma gruplarınca onay alması 
ve izlenmesi, istenmeyen birçok durumun 
gözlenmesine engel olacaktır. 

İleri bilgi için bkz. Aşçı A, Baydar T, Şahin G. Yaşlılarda herbal 

preparat kullanımının ve ilaç etkileşmelerinin toksikolojik açıdan 

değerlendirilmesi. Türk Geriatri Dergisi, 10 (4) 203–214, 2007.

Yaşlılarda Çoklu İlaç Kullanımı*  
Prof.Dr.Yeşim GÖKÇE KUTSAL    
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

* Yazarın; Türk Geriatri Dergisi-2006 “Yaşlılarda Akılcı 
İlaç Kullanımı Özel Sayısı”  kapsamındaki makalesi 
temel alınarak hazırlanmıştır. 

Yaşlılarda ilacın dokular tarafından emilimi, vücut 
içindeki dağılımı, vücuttaki kullanımı, vücuttan 
atılımı ve etki etmesi beklenen dokulardaki reseptör 
duyarlılığında ortaya çıkan değişikliklere bağlı 
olarak etkisi, farklılıklar arz etmektedir. Yaşlanma 
ile birlikte organlarda ve organ sistemlerinde ortaya 
çıkan değişiklikler sonucunda, vücudun çeşitli 
stres ve değişen koşullara adaptasyonu azalmıştır. 
Dolayısı ile yaşlılarda sadece hastalıkların klinik 
boyutu ve bununla bağlantılı olarak tanısal mantık 
değil, tedavi yaklaşımları da özellik arz etmektedir. 
Yaşlılarda hastalıkların mekanizması ve nedenleri 
değerlendirildikten sonra, bu duruma özgü tedavi 
yöntemini belirlemek gerekir. Çeşitli seçeneklerin 
içinden etkinliği ve güvenilirliği kaliteli, bilimsel 
araştırma ve yayınlarla kanıtlanmış olan ilaç 
seçilmeli ve yaşlı hastaya özgü bir dozaj şeması 
hazırlanmalıdır. 

Yaşlılarda en sık yan etki oluşturan ilaç grubu 
santral sinir sistemi depresyonu yapan ilaçlardır, 
bunları antibiyotikler, analjezikler, antikoagülanlar, 

antihipertansifler, bronkodilatatörler,  diüretikler ve 
oral hipoglisemik ajanlar izlemektedir. İlaç yan etkisi 
olabileceğini düşündürmesi gereken bulguları ise 
yaşlılar göz önüne alındığında şöyle sıralanabilir; 
Depresyon, konfüzyon, huzursuzluk, düşme, 
hafıza kaybı, ekstrapiramidal sistem bulguları 
(Parkinsonizm, tardiv diskinezi), konstipasyon ve 
inkontinans. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde 
nüfusun %13 ünü yaşlılar oluşturmakta, ancak 
tüm reçetelerin % 34 ünü almakta ve reçetesiz 
ilaçların % 40 ını tüketmektedirler. 65 yaş ve  
üzerindekilerin % 95 inin haftada en az bir ilaç 
kullandığı saptanmıştır. %40 dan fazlası haftada 
beş veya daha fazla, %12 si on veya daha fazla ilaç 
kullanmaktadır. Çoklu ilaç kullanımını da içeren 
uygunsuz reçeteleme yaşlılarda ilaç yan etkilerinin 
ortaya çıkmasında önemli bir etmendir ve ABD 
hükümeti tarafından 2000 yılında hazırlanan 
Sağlıklı İnsanlar 2000 (Healthy People 2000) 
raporunda önde gelen ilaç güvenliği konusu olarak 
seçilmiştir. Ayrıca yaşlılardaki ilaç kullanımına 
yönelik çalışmalarda reçetesiz olarak kullanılan 
ilaçların oranının yüksek olduğu ve bunların  %40-
60 ının analjezikler,laksatifler ve vitaminler olduğu 
belirlenmiştir.

Ülkemizdeki Durum

Türkiye’de 23 ildeki huzurevlerinde yapılan 
araştırmada; huzurevi sakinleri tarafından en sık 
kullanılan ilaçların kardiyovasküler sistem ilaçları 
ve analjezikler olduğu dikkati çekmiş, çoklu ilaç 
kullanımı ile ilaç yan etkileri arasında da pozitif 
korelasyonlar saptanmıştır. 1944 bireyin katıldığı 
bu çalışmada; erkeklerin yaş ortalaması 74.3, 
kadınların ise 77.1 bulunmuş, en sık görülen kronik 
hastalığın hipertansiyon (%30.7) olduğu, bunu 
sırası ile osteoartrit, kalp yetmezliği, diabetes 
mellitus ve koroner arter hastalığının izlediği 
belirlenmiştir. Katılımcıların %11.7 si günde dört 
ilaç, % 17.3 ü ise günde beş veya daha fazla sayıda 
ilaç kullanmakta olduklarını bildirmişlerdir.

Yine ülkemizde huzurevinde yaşayan bir grup 
yaşlıda fonksiyonel-kognitif değerlendirme 
ve ilaç kullanımı ile ilgili olarak yapılan bir 
araştırmada büyük çoğunluğun (erkeklerin % 94.4 
ü ve kadınların % 80.4 ü) en az bir ilaç kullandığı, 
ortalama olarak kullanılan ilaç sayısının kadınlarda 
3.59, erkeklerde ise 2.39 olduğu, reçetesiz olarak 
kullanılan ilaç oranının oldukça yüksek olduğu ve 
bu grupta en fazla steroid olmayan antiinflamatuar 
ilaçların yer aldığı (% 72.5) görülmekteydi. Mini 
mental durum değerlendirmesi ve fonksiyonel 
bağımsızlık değerlendirmesi ölçeklerinin 
kullanıldığı bu çalışmada; ölçütler ile reçetesiz ilaç 
kullanımı arasında pozitif korelasyon bulunarak, 
huzurevindeki yaşlılarda kognitif ve fonksiyonel 
durumu bozan  faktörlerden biri olarak reçetesiz ilaç 
kullanımı sorumlu tutulmuştur.

Türkiye’nin 12 farklı şehrinde 65 yaş ve 
üzerindeki 1433 yaşlı ile görüşülerek çoklu ilaç 
kullanımının araştırıldığı bir başka çalışmada; 12 
ildeki üniversitelerin tıp fakültesi hastanelerine 
değişik yakınmalar ile ardı sıra baş vuran yaşlılar 
ile doktorlar tarafından yüz-yüze görüşmeler 
yapılmıştır. Araştırmaya katılan yaşlıların % 67.3 ü 
kadın, %32.7 si erkek olup, bunların % 43,8’i 65-69 
yaş grubunda; % 32,2’si 70-74 yaş grubunda; % 
24’ü ise 75 ve üzeri yaş grubundaydı. % 84,7’sinin 
sürekli kullandığı bir ilacı varken,  % 15,3’ü 
olmadığını belirtmiş, çalışmaya katılanların %23,2’si 
sadece 1 ilaç kullandığını; %17’si 2 ilaç; %19,2’si 3 
ilaç; %38,2’si ise 4 veya daha fazla ilaç kullandığını 
ifade etmiştir.

Ankara’da GEBAM tarafından 65 yaş ve üzerindeki 
1300 kişi ile yapıan araştırmada yaşlıların 
yarısından fazlasının sürekli ilaç kullandığı, çoklu 
ilaç kullanımının kadınlarda daha fazla olduğu 
dikkati çekmiş, ancak yapılan karşılaştırmalarda 
bir doktor önerisi veya reçetesi doğrultusunda 
ilaç kullanımının kadınlarda daha yaygın olduğu 
saptanmıştır. Ayrıca dört ve daha fazla ilacın bir 
arada kullanımının en fazla 71-80 yaş grubunda 
olduğu, yaş ilerledikçe çoklu ilaç kullanımının 
azaldığı dikkati çekmiştir. 

Yaşlılarda Çoklu İlaç Kullanımına Predispozisyon 
Yaratan Faktörler 

Hastanın farklı doktorlara giderek çok sayıda 
reçete alması, reçetelere çok sayıda ilaç yazılması, 
doktorların fazla sayıda ilaç yazmaya eğilimli 
olmaları, hastaların fazla ilaç beklentileri, yaşlılarda 
tanıdan ziyade  semptoma yönelik olarak ilaç 
kullanılması, doktorların eski ilacı kesip yeni ilaca 
başlama eğilimi, hastanın veya doktorun tercihi 
olarak kullanılan ilaçların otomatik olarak tekrar 
yazılması, çok sayıda reçetesiz ilaç satılması, yaşlı 
hastaların aile bireylerinden veya çevreden ilaç 
alarak kullanma eğilimi olarak sıralanabilir. Ayrıca 

son altı ay içinde hastaneye yatarak tedavi olmuş 
olmak, kadın olmak, depresyonda olmak, eğitim 
düzeyinin düşük olması ve hasta memnuniyeti de 
diğer önemli faktörler olarak sıralanabilir.

Yaşlılarda ilaç kullanımı bağlamında hastanaye 
yatma ve bunun getirdiği sosyal ve ekonomik 
sorunlardan sorumlu tutulan üç faktör vardır: 

A-Kullanılan ilaçların yan etkileri ; 

Nedenleri : 1.Birçok ilacın bir arada kullanılması, 
2-Birkaç hastalığın bir arada olması, 3-Hastalıkların 
şiddeti, 4-Reçete edilen ilaç tipleri, 5-Yaşlanma 
ile organlarda meydana gelen değişikliklere bağlı 
olarak ilaç etkilerinin de farklılaşması. 

B-Birkaç ilacın bir arada kullanımına bağlı 
olarak ilaçların birbirinin etkisini artırması veya 
engellemesi, 

C-Kullanılan ilaçların halen var olan başka 
hastalıkları artırması. 

İleri yaştaki kişilerde ilaçların alınmasından sonra, 
ilacın içindeki etken maddenin emilimi, dokulara 
dağılımı ve daha sonra vücuttan atılımı gençlere 
oranla farklılık göstermektedir. Bu değişikliğin 
nedenleri çok çeşitlidir; tükürük salgısı azalır, mide-
barsak hareketleri azalır, ilacın emilebileceği yüzey 
azalır,mide boşalma zamanı uzar, kas kitlesi ve 
vücut suyu azalır, vücut yağ kitlesi artar, karaciğer 
küçülür, kanlanması azalır, böbreğin kanlanması 
ve süzme özelliği azalır ve hücrelerin ilaca cevabı 
değişir. 

Yaşlılıkta Akılcı İlaç Kullanımı ve Çoklu İlaç 
Kullanımını Azaltma İle İlgili Temel Kurallar

1. Yaşlı hastaya ilaç önerilirken tedavi mutlaka 
bireyselleştirilmeli; o hastaya en uygun ilaç 
seçilmelidir. 

2. Tedaviye başlamadan önce bir tanı konmuş 
olmalıdır; sadece hastalık belirtileri için ilaç 
önerilmemelidir. 

3. Tıbbi sorunlar olanaklar elverdiğince ilaçsız 
olarak tedavi edilmeye çalışılmalıdır. 

4. Başka doktorlar tarafından ilaç yazılıp 
yazılmadığı sorulup araştırılmalıdır. 

5. İlaca mümkün olan en düşük dozda başlanmalı 
ve eğer gerekiyorsa ilacın dozu kontrollü olarak 
artırılmalıdır. 

6. Sedasyon yapan, sakinleştirici özelliği olan 
ilaçlar kişinin günlük yaşamındaki faaliyetlerini 
etkileyebileceği için dikkatle önerilmeli ve 
kullanılmalıdır. 

7. Doz ayarlaması dikkatle yapılmalıdır. 

8. Yan etkisi olabilecek ilaçlar mümkün olduğunca 
kısa sürede kullanılıp, kesilmelidir. 

9. İlaçlar gerekli kan-idrar incelemeleri gibi 
laboratuar testleri yapıldıktan sonra reçete 
edilmelidir.

10. Hastanın tedaviye uyumunu artırmak için 
kullanım takvimi hazırlanmalı, ilaç kutuları 
belirgin olarak etiketlenmelidir. 

11. Tedavi düzenli olarak gözden geçirilmeli ve 
gereksiz ilaçlar tedaviden çıkarılmalı, tekrar 
tekrar reçeteye yazılmamalıdır. 

12. Tedavi planı mümkün olduğunca 
basitleştirilmelidir. 
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