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XXXVI. Geleneksel Çubukçu Günleri Konuşması

Kırılgan Yaşlı
Frail Elderly

Tanju BE⁄ER
‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Geriatri Bilim Dal›, ‹stanbul

Özet

Summary

Yafllanmakla birlikte birçok organ ve sistemlerde morfolojik ve fonksiyonel de¤iflimler meydana gelmektedir. Ancak bu de¤iflimler genetik esasa
ba¤l› olmakla beraber çevresel ve sosyal etkiler d›fl›nda hastal›klara özgü
de¤iflimlerle, yafll›da bireysel olarak ortaya ç›kmaktad›r. Bu farkl›l›klar sa¤l›kl› yafll› ve k›r›lgan yafll›y› yaratmaktad›r. K›r›lgan yafll›, yafla ba¤l› sistemlerin, fonksiyonlar›n›n yavafl yavafl bozulmas›, organ rezerv kapasitesinin
azalmas›, vücut adale kütlesinin azalmas› (sarkopeni) ve kemik mineral yap›s›n›n azalmas› (osteopeni), inflamasyona meyilin artmas›, immün sistemde bozulma, nöro-endokriyen aks›n fonksiyonlar›ndaki de¤iflime ba¤l› olarak meydana gelir. Tedavisi özellik göstermektedir. Türk Fiz T›p Rehab
Derg 2006;52(Özel Ek A):A18-A22
Anahtar Kelimeler: K›r›lganl›k, yafll›, yafllanma, ileri yafll›l›k

There are many morphological and functional alterations in organ systems of humans with aging. Although these changes are related to genetical, environmental and social factors, there are also diversity of disease
characteristic among individuals which lead to healty and fragile elderly.
The gradual decrease in function of organ systems because of ageing,
decrease in organ reserve capacity, body muscle mass (sarcopenia), bone density (osteopeni), increase in tendency to inflamation, changes in
immune system and neuroendocrine functions lead to fragile elderly.
There are also specials concerns about the therapy. Turk J Phys Med Rehab 2006;52(Suppl A):A18-A22
Key Words: Frailty, elderly, ageing, oldest old

Girifl
Ömür uzunlu¤unun artmas› ile toplumlarda yafll› insan say›s›n›n artmas› mediko-sosyal ve ekonomik sorunlar› da birlikte getirmektedir. Kifliler, bu sorunlar›n› ço¤u kez gençken kendi bafllar›na baflkalar›na gereksinme duymadan kolayl›kla çözümleyebilirler. Ancak yafl ilerledikçe sa¤l›k sorunlar›ndan
bafllayarak sosyal ve ekonomik olarak k›s›tlamalar›n varl›¤›
yafll› için hayat›n› sürdürmede zorluk yaratabilir (1).
Yafllanmakla organizmada fizyolojik ve morfolojik de¤iflimler olmaktad›r. Özellikle organ rezerv kapasitesinde azalma,
strese karfl› adaptasyon cevab›nda gecikme, bireysel yafll›l›¤›n
farkl›l›¤›n› ortaya koyabilir. Genetik yüke dayal› bu özelliklere
kiflinin fiziksel aktivitesi, çevresel faktörleri indirgeme becerisindeki güçlük, yaflam stili ve hastal›klar›n› katt›¤›m›z zaman
ileri yafla varabilen her yafll› kendi bafl›na bir bireydir (2).

Gerantolojistler yafll›l›¤› 3 devreye ay›rmaktad›r.
1- 65-74 yafl: young old: yafla ba¤l› de¤iflimlerin
beklendi¤i yafl
2- 75-84 yafl: middle old: yafla ba¤l›
de¤iflimlerin görüldü¤ü yafl
3- 85 yafl üstü: oldest old: özel bak›m gerektiren yafl
Yafllanma olay› bireylerde farkl› h›z ve flekillerde meydana
geldi¤inden yukar›daki yafl s›n›fland›rmas›n› her yafll›ya uygulamak geriatri prati¤inde mümkün de¤ildir.
Yafla ba¤l› de¤iflimleri farkl› yaflayan, birden fazla hastal›¤› olan, çok ilaç kullanan bu yafll› kiflilerdeki kiflisel farkl›l›klar› belirlemek amac›yla; geriatrik de¤erlendirme metodlar› üstüne birçok çal›flmalar yap›lm›flt›r. Bugüne kadar ideal bir metod saptanamam›flt›r (3).
Fiziksel sa¤l›k, mental sa¤l›k, sosyo-ekonomik ve çevresel
de¤erlendirmelere göre yaflam aktivitesinin de¤erlendirilme-
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sinde kullan›lan metodlarda da tam bir objektivite sa¤lanamamakla beraber yafll›lar›n durumlar›n› belirlemede yararl›
olabilir (Tablo 1) (3-5).
Tablo 1: Yafll› fonksiyonlar›n›n de¤erlendirilmesi
1- GYA (Günlük Yaflam Aktiviteleri)
- Banyo yapma
- Giyinme
- Tuvalet
- ‹nkontinans
- Seyahat edebilme
- Beslenme
2. AGYA (Aletli Günlük Yaflam Aktiviteleri)
- Telefon kullanma
- Toplu tafl›ma araçlar›na binme
- Al›flverifl yapma
- Yemek yapma
- Ev ifllerini yapma
- ‹laçlar›n› alma
3. ‹GYA (‹leri Günlük Yaflam Aktiviteleri)
- Bofl zamanlar› de¤erlendirme
- Seyahat yapabilme
- Günlük faaliyetler
- Yarat›c› aktiviteler
- Toplumsal hizmetler
- Organize olaylar
- Paras›n› kullanma

Yafll› fonksiyonlar›n›n de¤erlendirilmesine göre:
1- Sa¤l›kl› yafll›
2- K›r›lgan yafll›
3- Terminal yafll› diye ayr›labilir.
Bu de¤erlendirmelerin yarar› hedef kitle olan yafll›lar›n
yaflam durumlar›n› belirlemektir. Sa¤l›kl› yafll›lar genel olarak
hayatlar›n› tek bafllar›na sürdürmeyi becerebilen kifliler olup,
daha çok 65-74 yafl grubu içinde yer al›rlar. K›r›lgan yafll›lar
ise, hastane veya bak›m evlerinde kalan ileri yafll› kiflilerdir.
K›r›lganl›k 65 yafl civar›nda %14 iken, ileri yafllarda %65'in
üzerine ç›kmaktad›r (6).
K›r›lgan yafll› geriatrik sendromlar içinde bir fenomendir.
Bafll›ca semptomlar›, kilo kayb›, düflkünlük, halsizlik ve hareketsizliktir. Belirtileri: Sarkopeni, Osteopeni, denge ve yürüme bozuklu¤u, beslenme kusuru ve yavafl yürümektir (1,7).
Bu semptom ve belirtilerin oluflumunu kolaylaflt›ran faktörler yaflla oluflan morfolojik ve fonksiyonel de¤iflimler, organ rezerv kapasitesinin azalmas› ve hastal›klard›r (Tablo 2) (1,2).

Patogenez
K›r›lgan vücut yap›s› 3 temel de¤iflime dayanmaktad›r. Her
de¤iflim bir di¤erini tetiklemektedir. Bunlar sarkopeni, immün
yetersizlik ve nöro-endokriyen düzensizliktir (Tablo 3) (7-10).

K›r›lgan Döngü (Siklus)
Sarkopeni oluflumunda önemli rol oynayan yafll›daki kronik beslenme yetersizli¤idir. Yafll›daki koku ve tat duyusundaki azalma kötü a¤›z hijyeni, depresyon ve demans›n varl›¤› ya-

Semptomlar:
-Kilo kayb›
-Düflkünlük
Hastal›klar

-Halsizlik
-‹fltahs›zl›k
-Hareketsizlik
Belirtiler:
-Sarkopeni

Fizyolojik

-Osteopeni

fonksiyonlarda

-Denge yürüme bozuklu¤u

rezerv

-Beslenme kusuru

azalmas›

-Yavafl yürüme
Riskleri:
-Elastikiyette/Dirençte azalma

Tablo 2: K›r›lgan yafll› modeli

A19

Sonuç:
-Düflmeler
-Yaralanma
-Akut hastal›k
-Yatalak
-Sakatl›k
-Güçsüzlük
-Ölüm

A20
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da kronik hastal›klar, kronik beslenme yetersizli¤ini art›ran
nedenlerdir.
Kronik beslenme yetersizli¤ine ba¤l› olarak geliflen negatif nitrojen ve enerji dengesi yafll›n›n hastal›klar›, kulland›¤›
ilaçlar, kronik inflamasyona ba¤l› katabolik süreçteki artma,
kilo kayb› ve kas kütlesindeki azalma, sarkopeni nedenleri
olabilir.
Sarkopeni, insülin duyarl›l›¤›n› azaltmakta, güç ve kuvveti,
maksimal VO2'yi azaltmakta ve en önemlisi istirahat metabolizmas›n› düflürmektedir. Güç ve kuvvetteki azalma, dengenin
bozulmas›, yafll›da korkulan düflmeleri ve hareketsizli¤i kolaylaflt›rmaktad›r. Ayr›ca, yafll›da görülen birçok hastal›k, depresyon, demans, ilaçlar, stres, yürüme güçlü¤ü, sakatl›k ve
hareketsizli¤i artt›rabilir. Total enerji harcamas›ndaki azalma,
anoreksiya, nöro-endokriyel düzensizlik, yeniden beslenme
yetersizli¤ine dönüflmekte ve sarkopeni döngüsü yeniden
oluflmaktad›r (Tablo 4) (1-3).
K›r›lgan yafll› sendromunda immün sistem yetersizli¤ine
ba¤l› olarak haf›za (bellek) hücrelerinde artma, naif hücrelerde, IL 2, IgA ve IgG'de azalma olurken inflamasyonda artmaya neden olan IL 6 ve IL 1 B'da artma ve mitojen cevapta azalma olur. Yafllanmakla büyüme hormonu (GH) azal›rken, prekürsörlerinde de azalma olmaktad›r. Özellikle Insuline benzer
büyüme hormonu (IGH) azal›r. Kad›nlarda, menopozla birlikte
kesin olarak östrojende, erkeklerde ise kesin s›n›r› belli olmamakla beraber testosteron da azalma olmaktad›r. Ayr›ca Dehidroepiandesteron (DHEA-S)'de azalma, kortisol sal›n›m›nda
düzensizlik ve sempatik tonüste art›fl olur (Tablo 5) (1-3).

Klinik Özellikler
Genel olarak vücudu öne do¤ru e¤ilmifl, yavafl yürüyen,
kas gücü ve esnekli¤i azalm›fl, ifltahs›z, halsiz, düflkün görünümde, derisi buruflmufl, düflünce esnekli¤i azalm›fl, yeni

olaylar› unutabilen, görme ve iflitme keskinli¤i azalm›fl ve refleks aktivitesi azalm›fl kifli k›r›lgan yafll›d›r.
K›r›lgan yafll›da, istemsiz kilo kayb›ndaki h›zlanma, tükenmifllik ve bitkinlik hissi, fiziksel ve kognitif fonksiyonlarda gerileme, sosyal aktivitede isteksizlik, yürüme ve denge bozuklu¤u, yaflam› devam ettirmede yetersizlik (failure to thrive)
sendromunu gelifltirmektedir. Bu sendromun bafll›ca belirtileri, hipokolesterolemi, hipoalbüminemi, kreatinde azalma ve
anemidir (1,2,11,12)

Ay›r›c› Tan›
En çok kar›flt›¤› klinik tablo, konjestif kalp yetersizli¤idir.
Eforla bafllayan ve istirahatte gelen nefes darl›¤› ço¤u kez
yafll›l›¤a yorumlanmakta ve klinik tabloyu kar›flt›rmaktad›r.
Ayr›ca yafll›n›n diabetes mellitusu, tiroid hastal›klar›, akut
kanserleri, kronik enfeksiyonlar› kar›flabilir. Yafll›l›¤›n hastal›¤›
olan temporal artrit, polimiyalji a¤r›lar›, major depresyon,
Parkinson hastal›¤› ve yafll›n›n psikozu, k›r›lgan yafll› klini¤i ile
kar›flabilir (1,11).

Tedavi
1- Beslenme
K›r›lgan yafll› tersiyer prevansiyon esaslar› içinde yer al›r.
Beslenmedeki dengesizlik yafll›da hastal›k ve ölümlere yol
açabilir. Koroner arter hastal›¤›, diyabet, baz› kanser türleri,
osteoporoz, divertiküloz ve difl hastal›klar› olan k›r›lgan yafll›larda diyet çok önemlidir. Özellikle 75 yafl üstü yafll›larda, protein-kalori malnütrisyonu daha s›k görülebilir. Malnitrüsyon
riski olan bu kiflilerde k›s›tlay›c› her türlü diyetlerden kaç›n›lmal›d›r. Özellikle az beslenen k›r›lgan yafll›larda katabolik h›z-

SARKOPEN‹
Growth hormon ↓, seks
steroidlerinde ↓
Katabolik
sitokinler ↓

Kortizol
düzensizli¤i

Katabolik
sitokinler ↓
NÖRO-ENDOKR‹YEN
DÜZENS‹ZL‹K

‹MMÜN YETERS‹ZL‹K
Kortizol
düzensizli¤i

Tablo 3: K›r›lgan yafll›daki de¤iflimler
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lanmaya karfl›l›k proteinden zengin (0,6-1g/kg/gün) beslenmeleri sa¤lanmal›d›r. Basit flekerler yerine kompleks flekerler
önerilmeli, meyve ve sebze tüketimi artt›r›lmal›d›r.
Ulusal Araflt›rma Kurulu'nun (National Research Council)
önerdi¤i günlük vitamin ve mineral ihtiyac› yiyeceklerden veya ilave olarak al›nmal›d›r. Günlük kalsiyum ihtiyac› 10001500 mg/gün, D vitamini sarkopeni ve osteopeniyi azaltt›¤›ndan 600-800 IU/gün önerilmektedir. Baz› k›r›lgan yafll›lara folik asit ve B12 vitamin ilavesi gerekebilir. Yeterli miktarda lifli
besinleri tüketmek yafll›da konstipasyon, kolon kanseri ve divertiküloz riskini azalt›r. Serbest radikal hasar›n› önlemek için
E ve C vitamini takviyesinden yararlan›labilir. Selenyum ve
çinko verilmesi immün sistem fonksiyonlar› üzerinde olumlu
etkilidir.
Ço¤u yafll› için günde 1 defa multivitamin vermek yeterlidir (13,14).
2- Egzersiz
Germe ve güçlendirme egzersizleri temel al›nmal›d›r. Egzersizlerin amac› yafll›da kas gücü ve endürasyonu ve eklem
fleksibilitesini artt›rmak, postür ve dengeyi düzeltmek, kemik
mineralizasyonu ve kardiyovasküler endürasyonu artt›rmakt›r. Yafll›lar germe, denge, kuvvet ve direnç egzersizleri yan›n• Tat, koku ↓

da aerobik, Tai Chi Chuan ve Pilates egzersizlerinden de yararlanabilirler (15).
3- Hormon Tedavisi
Büyüme hormonu (Growth hormon): Somatopose. Yafllanmakla büyüme hormon salg›lanmas› azal›r. Dolafl›mda IGH-1
azal›r. Buna ba¤l› olarak vücut kütlesinde artma, ya¤ dokusunda azalma oluflur. Akut ve kronik hastal›klarda katabolik
etkiyi azalt›r. Periferik ödem oluflumu, Karpal Tünel Sendromu ve malignetelerde artma gibi komplikasyonlar geliflebilir
(8-10).
Östrojen replasman tedavisi: Yaflam süresini uzatt›¤› düflünülmektedir. Bunun yan›nda, vücut kitlesini ve dansitesini
artt›rabilir. Demans ve kardiyovasküler hastal›k riskini azaltt›¤› gösterilmifltir. Ancak uzun süreli kullan›ma ba¤l› meme ve
uterus malignetelerinde art›fl olabilir. Kardiyovasküler koruyuculu¤u flüpheli bulunmufltur (11,14).
Testosteron tedavisi: Hipogonadik yafll› erkeklerde adale
kütlesini artt›rd›¤› gösterilmifltir. Benigne prostat hipertrofisi
oluflturabilir ve prostat kanser riskini artt›rabilir (10,11).
DHEA-S tedavisi: Yafllanmakla en fazla düflüfl gösteren
DHEA-S'tir. ‹mmün fonksiyonlar› ve adale kütlesini artt›r›r,
ya¤ kütlesini azalt›r (10).
Hastal›k ve
ilaçlar

• Kötü difl bak›m›

Sakatl›k
Kronik inflamasyon ve sitokinler

Yaflflllanma:
Kas iskelet
de¤iflfliiklikleri

• Demans
• Depresyon
Hastal›k

Katabolik süreç

Kronik
beslenme
yetersizli¤i

Nöro-endokriyen
düzensizlik

Negatif enerji dengesi
Kilo kayb›
Negatif nitrojen dengesi

Yaflflllanmaya ba¤l›
aroreksi

Total Enerji Harcanmas›nda ↓

Kas kütlesinde azalma

Sarkopeni
‹nsülin duyarl›l›¤› ↓

Hareketlilik ↓
Yürüme
H›z›nda ↓

‹stirahat
metabolizmas›nda ↓

↓VO2 max

Osteopeni

Güç ve
Kuvvet ↓

Sakatl›k
Hareketsizlik

Ba¤›ml›l›k
• Hastal›k
Depresyon ve demans
• Akut hastal›k
• ‹laçlar
• Stres yaratan olaylar
meler
Düflflm

Tablo 4: K›r›lganl›k döngüsü (siklusu)

21

me ve Yaralanma
Düflflm

Dengede
bozulma

Hastal›k
Kardiyopulmoner

A22
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SARKOPEN‹

‹MMÜN YETERS‹ZL‹K

-‹skelet adale kütlesinde ↓

-Haf›za hücreleri ↑

-Kuvvet, egzersiz

-IL-2 ↓

-VO2 max. ↓

tolerans›nda ↓

-Termoregülasyonda ↓

-Enerji harcamas›nda ↓

-‹nsülin rezistans›nda ↑

-Naif hücreler ↓
-IgG, IgA ↓

-IL-6, IL-1B ↑

-Mitojen cevap ↓

NÖRO-ENDOKR‹YEN
DÜZENS‹ZL‹K
-GH ↓

-DHEA-S ↓

-Östrojen ↓

-Testosteron ↓
-Kortizol düzensiz

-Sempatik tonüs ↑

Tablo 5: K›r›lgan yafll› sendromunda klinik belirti ve bulgular
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