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2012 NOBEL TIP/FİZYOLOJİ 
ÖDÜLÜ, HÜCRELERİN BİYOLOJİK 
PROGRAMLARINI YENİDEN 
DÜZENLEYENLERE VERİLDİ

Prof.Dr. Emin Kansu
Hacettepe Üniversitesi 
Kanser Enstitüsü

2012 Nobel Tıp veya Fizyoloji Ödülü’ne 
Cambridge Gurdon Enstitüsü direktörü Sir 
John B. Gurdon ile Kyoto Üniversitesi ve 
Kaliforniya Gladstone Enstitüsü’nden Prof. 
Dr. Shinya Yamanaka layık görüldüler. 
Her iki bilim insanının olgun (matür) 
hücrelerin yeniden programlanarak 
erken kök hücre (primitif) dönemine 
dönebileceklerini kanıtlayan araştırmaları 
ve önemli buluşları bu yılki Nobel Tıp 
Ödülü’nün temel gerekçesini oluşturdu. 
Gurdon ve Yamanaka’nın özgün 
araştırmaları kök hücre biyolojisindeki 
bilgilerimizde  devrim yaratmıştır. Bu iki 
değerli araştırıcının  olgun hücrelerin 
“yeniden programlanarak” erken evre 
“embryonik-benzeri” kök hücrelere 
dönüşebileceklerini göstermeleri biyolojik 
ve sağlık bilimlerinde  çok önemli bir 
dönemin başlangıcı olmuştur.

2012 Nobel Tıp Ödülü’nün içeriğini, önemini 
ve gerekçelerini sizlere alt başlıklar ile 
anlatmaya çalışacağım.

Kök Hücreler 
Kök hücreler, canlı organizmalarda 
tüm doku ve organlarının oluşmasından 
sorumlu ve erken dönemde bulunan 
primitif hücrelerdir. Kök hücrelerin 
temel özellikleri; yaşam-boyu sayılarını 
sabit tutabilmek amacıyla kendilerini-
yenileme (self-renewal), değişik 
dokuları ve organları yapabilmeleri için 
farklılaşma gösterebilen ve pluripotensi 
(çok kapasiteli) özelliğinde klonal 
hücrelerdir. Canlılarda kendini-yenileme 
ve farklılaşma özellikleri yalnızca kök 
hücrelerde bulunur.

Günümüzde kök hücreleri beş başlık 
altında toplamaktayız :

a. Embriyonik Kök Hücreler (ESC)

b. Mezenkimal Kök Hücreler (MSC)

c. Erişkin Kök Hücreler (ASC)

d. Kordon Kanı Kök Hücreleri (CBSC)

e. Uyarılabilir Pluripotent Kök Hücreleri (iPSC)

Embriyonik Kök Hücreler (ESC)
Embriyonun gelişim süreci erkek spermi 
ile dişinin yumurtasının birleşmesinden 
sonraki (fertilizasyon) en erken dönemde 
başlar. Embriyo kök hücreleri 6 hücreden 

5-6 gün içinde 120-160 hücreye ulaşır. 
Blastosit adı verilen oluşumun içinde yer 
alan 120-160 embriyonik kök hücrelere 
“İç Hücre Kitlesi = Inner Cell Mass (ICM)” 
adı verilir ve bu hücre grubu daha sonra 
rahime yerleşerek fötusun gelişimini 
başlatır (ŞEKİL-1). Embriyonik kök 
hücreler bölünerek ektoderm, endoderm 
ve mezoderm tabakalarını verirler. Bu 
kök hücre gruplarının her biri  sorumlu 
oldukları dokuları oluştururlar ve sonunda 
farklı görevleri olan olgun hücrelere 
farklılaşırlar. Bir dokuda veya kanda bulunan 
olgun (matür) hücreler farklılaşmasını 
tamamlamış hücreler olarak kabul edilir 
(Şekil – 2). Embriyonik kök hücreler, 
içlerinde bulunan biyolojik programlar 
aracılığı ile önce bir ara dönem hücre grubu  
olarak tanımlanan “Progenitör” hücreleri, 
sonra da  farklılaşmalarına devam 
ederek olgun hücreleri verirler (ŞEKİL-3). 
Bu farklılaşma biyolojisinin en güzel 
örneğini kan yapımı (hematopoez)’ndan 
sorumlu hematopoietik kök hücrelerin ara 
kadamelerinde ve eritrositler, nötrofiller, 
monositler, eosinofiller, bazofiller, 
trombositler ile lenfositler gibi olgun 
hücrelerin yapımında görmekteyiz (ŞEKİL-4).

Embriyonik kök hücrelerin (ESC) farede 
varlığı 1971 yılında Cardiff Üniversitesi’nden 
Sir Martin Evans tarafından gösterilmiştir. 
Sir Martin Evans, 2007 Nobel Tıp Ödülü’nü 
Mario Capecchi ve Oliver Smithies ile 
paylaşmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde 
Madison Üniversitesi’nden Jamie Thomson 
ve Junying Yu 1998 yılında insan embriyonik 
kök hücrelerini in-vitro fertilizasyon (IVF) 
artık tüplerinden başarıyla elde ettikleri 
blastositler ve içinden ayırdıkları embriyonik 
kök hücre grubunun kültürünü yaparak 
göstermişlerdir (ŞEKİL-5). Embriyonik kök 
hücreleri tüm doku ve organları yapabilecek 
nitelikte ve çok yüksek kapasiteleri olan 
hücrelerimizdir. Ancak, 2001- 2009 yılları 
arasında etik ve yasal düzenlemelerde 
ortaya çıkan tartışmalar nedeniyle 
embriyonik kök hücre araştırmalarına 
Amerika Birleşik Devletleri’nde bir süre 
ara verilmiş ve yeni hücre hatlarının 
oluşturulması durdurulmuştur. 2009 yılında 
Başkan Obama embriyonik kök hücre 
araştırmalarının tekrar başlatılmasına izin 
vermiş ve araştırma amacıyla oluşturulacak 
yeni hücre hatlarının sayılarındaki 
kısıtlamaları kaldırmıştır. Günümüzde 
embriyonik kök hücre araştırmaları, 
Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, 
Japonya ve İngiltere başta olmak üzere 
dünyanın bir çok ülkesinde hızla devam 
etmekle beraber elde etme yöntemleri, 
güvenliği, tedavilerde uygulanabilirliği ve 
biyoetik konusundaki tartışmalar halen 
devam etmektedir. Bugünkü bilimsel 
veriler ışığında embriyonik kök hücrelerinin 
hastalara verilmesi mümkün değildir 
ve gelecekte de uzun süre insanlara 
uygulanabileceğine inanılmamaktadır.

 

ŞEKİL - 1. Sperm ile yumurtanın 
birleşmesi ile döllenmenin (fertilizasyon) 
olmakta,  ilk 5 ila 6 gün içinde embriyonik 
kök hücrelerin altı hücreden blastosit 
içinde 120-160 hücreye kadar ulaşan “iç 
hücre kitlesi = inner cell mass” ortaya 
çıkmaktadır. İç hücre kitlesi daha sonra 
rahime yerleşerek fötusun (canlı bebeği) 
bütün doku ve organlarını yapmaktadır.

ŞEKİL – 2.  Embriyonik kök hücrelerinden 
ektoderm, endoderm ve mezoderm’in 
gelişimi. Her bir kök hücre grubundan 
canlı insan organizmasındaki dokuların 
yapılanması ve farklılaşma sonucunda 
olgun hücrelerin ortaya çıkışı 
görülmektedir.

ŞEKİL – 3. Embryonik kök hücrelerin 
ektoderm, endoderm ve mezodermal kök 
hücreleri vermesi, bu hücre gruplarının 
her birinden dokuları yapacak olan somatik 
kök hücrelerin ve son aşamada farklılaşma 
sürecinin tamamlanması ile  olgun 
hücrelerin ortaya çıkışı görülmektedir.

ŞEKİL – 4. Kan yapımından sorumlu 
kan-yapıcı (hematopoietik) kök hücrenin 
farklılaşması, ara kademe progenitörlerin 
ve onların da farklılaşması ile olgun 
akyuvarlar (beyaz küreler)  , alyuvarlar 
(kırmızı kan hücreleri) ve trombositlerin 
yapılması görülmektedir.

ŞEKİL – 5 . In vitro fertilizasyon (Tüp 
Bebek) yönetimi sonrası arda kalan ek 
tüplerden yararlanılarak insan embriyonik 
kök hücrelerinin (hESC) laboratuvar 
şartlarında (in vitro) besleyici ortamlarda 
çoğaltılarak  elde edilme tekniği (1998).

Sir John B. Gurdon’ın Nobel Ödülü Alma 
Gerekçesi
Anne rahminde fötus’un gelişimi sürecinde 
doğuma kadar ve sonrasında bebeklikten 
erişkin yaşama kadar tüm dokularımızdaki 
olgun hücreler kök hücrelerden oluşurlar. 
Diğer bir anlatımla,  kök hücreler 
olgunlaşırken kendilerini-yenileme (self-
renewal) ve pluripotensi özelliklerini 
giderek kaybederler. Olgun hücrelerde bu 
özellikler bulunmamaktadır ve tiplerine göre 
hücrelerin farklı yaşam süreleri vardır. 

Son on yıl öncesine kadar dokularda 
bulunan farklılaşmasını tamamlamış 
olgun hücrelerin “hiçbir biyolojik” 
durumda primitif kök hücre özelliği 
kazanamayacağını biliyorduk. Uzun 
yıllardır biyolojik bilimlerde ve 
gelişim biyolojisinde dokularımızdaki 
olgun somatik hücrelerin son evre 
farklılaşmalarını tamamlamaları 
nedeniyle bu hücrelerin erken embriyonik  
evreye dönemeyecekleri ve tekrar kök hücre 
özelliğinde olamayacakları  bilgisi hakimdi.

Sir John B. Gurdon, 1962 yılında kurbağa 
yavrularının yumurta hücrelerinin 
çekirdeklerini ultra-viyolet (UV) ışını ile 
yok ettikten sonra, başka bir kurbağa 
yavrusunun bağırsak yüzey (epitel) 
hücresinin çekirdeğini çıkararak, 
çekirdeksiz kalan yumurta hücresini içine 
yerleştirdi. Gurdon, kurbağa yavrusunun 
bağırsak epitelinin somatik olgun hücre 
olması nedeniyle çekirdeğin yerleştiği 
yumurta hücresi içinde aynı özellikleri 
ile kalmasını beklerken, bu hücreler 
ile yeni kurbağa yavrularının (tadpoles) 
oluşabileceğini gösterdi. Bu önemli deney 
ile olgun evredeki bağırsak epitel hücresi 
çekirdeğinin yeniden programlanarak 
“re-programming”,  embriyonik hücre 
özelliği kazanabileceği ilk kez gösterilmiş 
oldu. Bir süre bu deney bulgularını şüphe 
ile karşılayanlar oldu ise de, Gurdon ve 
arkadaşlarının yarım asır önce bilim 
dünyasına kazandırdıkları bu önemli 
buluş  günümüzde “Somatik Hücre 
Çekirdek Transferi (SNCT)” olarak bilinen 
teknolojinin temelini oluşturdu. Edinburgh 
Üniversitesi’nden Prof. Ian Wilmut ve 
arkadaşları, koyunun meme dokusundan 
aldıkları hücrelerle SNCT tekniğini 
kullanarak ilk kez 1997 yılında “Dolly” 
olarak bilinen koyunu başarıyla klonlamayı 
başardılar. Dolly’den sonra inek, domuz ve 
farenin de klonlanması mümkün olmuştur.

Böylece Sir John B. Gurdon somatik hücre 
çekirdeğinin yumurta hücresine nakli 
(SCNT) ile olgun bir çekirdeğin “yeniden-
programlanarak = reprogramming” 
embriyonik kök hücre evresine dönebileceğini 
ilk kez gösteren bilim insanıdır.

Prof. Shinya Yamanka’nın Nobel Ödülü 
Alma Gerekçesi ve iPS Hücreleri
2000’li yıllarda Amerika Birleşik 
Devletleri’nde insan embriyonik kök hücre 
araştırmalarına getirilen yasal kısıtlamalar 
bu alandaki araştırıcıları yeni arayışlara 
yöneltmiştir. Bu dönemde, Japonya Kyoto 
Üniversitesi’nde öğrencisi Y. Takahashi 
ile çalışmalar yapmakta olan Shinya 
Yamanaka, somatik olgun hücreye kök 
hücrede pluripotensiden sorumlu genleri 
aktararak hücrelerin “olgun” dönemden 
“embriyonik” hücre özelliğini kazanmalarını 
amaçlayan araştırmalar yapmaya başladı. 
Fare kuyruğu derisinden elde ettiği biyopsi 
örneklerinden “fibroblast” hücrelerinin 
laboratuvarda kültürlerini yaptıktan sonra 
bu hücrelere “pluripotensi” niteliğinden 
sorumlu olan 24 gen kütüphanesinden 
sırayla genleri yerleştirerek hangilerinin 
hücreyi yeniden-programlayabildiğini 
araştırmaya başladı (ŞEKİL – 6).  Uzun 
taramalardan sonra, Nanog, Sox-2, Klf-a 
ve Oct3/4 genlerinin eklenmesi sonucunda 
fare deri fibroblastlarının “Embriyonik 
Kök Hücre Benzeri” duruma geriye dönüş 
yapabilen hücreler şekline dönebileceğini 
göstermeyi başardı ve ilk bulguları 2006 
yılında Cell mecmuasında yayınlandı. Kök 
hücre alanında çok önemli bir buluş olan bu 
yeni teknoloji  biyolojik bilimlerde bir devrimi 
başlatmış oldu (ŞEKİL- 7). Bir yıl sonra aynı 
araştırıcılar, insan somatik hücrelerinden 
de benzer teknoloji kullanılarak uyarılabilir 
puliripotent kök hücreler  “iPS hücre” 
oluşturulabileceğini gösterdiler. Aynı yıl, 
Jamie Thomson ve Rudolph Jaenisch de  
Shinya Yamanaka’nın buluşunu doğrulayan 
yeni araştırmalar yayınladılar.

Shinya Yamanaka bu yeni Embriyonik 
Kök hücreye “Uyarılabilir Pluripotent 
Kök Hücre = Inducible Pluripotent 
Stem Cell (iPS Cell)” adını verdi  ve 
günümüzde kısaca “iPS Hücresi” olarak 
bilinmemektedirler.

ŞEKİL -  6. Yamanaka ve grubunun 
geliştirdikleri teknolojinin temel prensibi. 
Araştırıcılar olgun somatik bir hücreye 
pluripotensiden sorumlu genleri aktararak  
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hücrenin biyolojik olarak “yeniden 
programlanması = re-programming” 
yapabileceğini ispatlamışlardır. Sonuçta 
ortaya çıkan yeni hücre olgun özelliğini 
kaybetmiş ve “erken dönemlere” geri 
dönerek embryonik hücre özellikleri 
kazanmıştır. Diğer bir deyimle, 
araştırıcılar olgun hücrenin içindeki 
“saati” biyolojik olarak “ters”ine çevirmeyi 
başarmışlardır.  Bu yeni hücreler “iPS 
Hücreleri” olarak tanımlanmaktadır.

ŞEKİL - 7. Yamanaka ve grubu farenin 
kuyruk derisinden aldıkları fibroblast 
hücrelerinin içine pluripotensiden sorumlu 
genleri aktararak “iPS Hücrelerini” 
oluşturmuşlar ve iPS Hücrelerinin 
embriyonik özellik kazandıklarını 
ispatlamak amacıyla bu hücreleri yeşil 
floresan protein boyası ile işaretledikten 
sonra dişi fare rahmine yerleştirerek 
hamilelik sonucunda doğan farelerin 
yeşil renkte floresan verdiklerini 
göstermişlerdir. Böylece iPS hücrelerinin 
embriyolojik özellikler taşıdığı fare 
modelinde in vivo olarak ispatlanmıştır.

iPS Hücrelerinin Avantajları
1. İnsan embriyosundan elde edilmedikleri 

için önemli bir etik soruna yol açmazlar,
2. Somatik hücre çekirdek transferi 

(SNCT)  ve klonlama tekniklerinin 
kullanılmasına gerek yoktur, 

3. Hastanın “kendi hücreleri” kullanılarak 
hazırlandığı için bağışıklık sisteminin 
yanıtına yol açmazlar,

4. Alt yapı imkanları iyi ve gelişmiş bir 
kök hücre laboratuvarında kolaylıkla 
üretilebilmektedirler.

iPS Hücrelerinin Bazı Kısıtlamaları
1. İnsan embriyonik kök hücreleri ile 

her yönden “aynı” oldukları henüz 
kanıtlanmamıştır,

2. Hücreler kültür şartlarında üretildikleri 
için kültürlerde geçen süre içinde 
hücre içinde  nokta mutasyonları, 
bazı istenmeyen moleküler ve genetik 
değişiklikler olabilmektedir,

3. Deneye başlanan ilk hücre sayısından 
ancak %0.1 ila %1’kadarı ancak 
iPS hücresi olabilmektedir. iPS 
hücrelerinde verimliliğini arttırmak 
amacıyla, bu konuda yeni araştırmalara 
ihtiyaç olduğu görülmektedir, ve

4. Hastalardan alınan ve “Hastalığa-özgül 
iPS Hücreleri” henüz hastalıkların 
fizyopatolojisini anlamaya yönelik 
olarak kullanılmaktadır ve henüz tedavi 
amacıyla kullanıma uygun değildir.

“Hastalığa - Özgül iPS Hücreleri” ve 
Rejeneratif Tıbbın Geleceği

Günümüzde iPS hücreleri insanlarda 
görülen hastalıkların modellemesini 
yapmak ve araştırma amacıyla 
kullanılmaktadır. Bu araştırmalarda, 
bireysel olarak hastadan alınan deri 
veya kan hücrelerinden “Hastaya-
özgül iPS hücreleri” oluşturulmakta, 
hastalığa neden olan kalıtsal gen 
hataları, gen mutasyonları, biyolojik ve 
patolojik değişikliklerin gösterimesine 
çalışılmaktadır. Bugüne kadar  50’den 
fazla  “Hastalığa-Özgül iPS Hücre Dizisi” 
elde edilmiştir. Ancak, bu hücrelerde 
hastalığa neden olan mutasyonlar veya 
defektler düzeltilerek henüz hastalara 
tedavi amacıyla verilecek aşamaya 
gelinmiş değildir. Günümüzde bu konuda 
kapsamlı araştırmalar yapmakta olan 
merkezlerin hastalığa neden olduğu 
kabul edilen mutasyona uğramış “hatalı” 
genlerin yerine, iPS hücresindeki sağlıklı 
genlerin görev yapmasını sağlayabilecek 
teknolojilerin geliştirilmesini, sonuçta 
etkin ve hedefli tedavi stratejilerinin 
oluşturulacağını heyecanla beklemekteyiz.

Sir John B. Gurdon
Lisans eğitimini Oxford Üniversitesi Zooloji 
Bölümünde tamamlamıştır. Doktora sonrası 
eğitimine bir yıl süreyle California Teknoloji 
Enstitüsü Cal Tech’nde devam ettikten sonra 
Oxford’a dönmüş ve embriyoloji alanında 
öğretim üyesi olmuştur. 1971 yılında 
Cambridge Üniversitesi MRC Moleküler 
Biyoloji laboratuarına geçen Dr. Gurdon, 
kurbağalarda gelişim biyolojisini incelemeye 
devam etmiş ve 1983 yılında Cambridge 
Üniversitesi’nde hücre biyolojisi profesörü 
olmuştur. Prof. Gurdon, Profesör Laskey 
ile beraber gelişim ve kanser biyolojisi 
konularında araştırmalar yapmak üzere 
Gurdon Araştırma Enstitüsü’nü kurmuştur. 
Dr. Gurdon Xenopus kurbağasında çekirdek 
transferi konusuna öncelik vererek 
messenger RNA (mRNA) mikro enjeksiyonu 
ve Xenopus yumurtaları ile çekirdek 
“yeniden-programlama” deneylerine öncelik 
etmiş ve bir süre önce Temel Tıp Bilimlerinde 
Lasker Ödülü’ne hak kazanmıştır.

Shinya Yamanaka
Kobe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1987’de  
ve Osaka Üniversitesi’nde doktora 
eğitimini 1993 yılında tamamlamıştır. 
Doktora-sonrası eğitimi için 
A.B.Devletleri’ne giden 
Dr. Yamanaka San Francisco’da Gladstone 
Kardiyovasküler Hastalıklar Enstitüsü’nde 
apolipoproteinler üzerinde çalışmıştır. 
Dr. Yamanaka, Japonya’ya döndükten 
sonra 1996 yılında Osaka Şehir 
Üniversitesi’nde yardımcı doçent, 
1999 yılında Nara Bilim ve Teknoloji 
Enstitüsü’nde doçent ve 2003 yılında 
profesör olmuştur. 2004 yılında Kyoto 
Üniversitesi’ne geçen Dr. Yamanaka 
2008 yılından beri “iPS Hücre 
Araştırmaları ve Uygulamaları 
Merkezi (CIRA)” direktörü olarak görev 
yapmaktadır. Dr. Yamanaka, Albert Lasker 
Temel Tıp Araştırma Ödülü’ne, Kanada 
Gairdner Enternasyonel Ödülü’ne, Japon 
Akademisi ve İmparator Ödülü ile Kyoto 
Ödülü’ne layık görülmüştür.
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YAŞLILARDA PSİKİYATRİK 
SORUNLAR*

Yrd.Doç.Dr. Özlem 
Erden AKİ
Hacettepe Üniversitesi 

 Tıp Fakültesi 
Psikiyatri Anabilim Dalı

Yaşlılık döneminde hem biyolojik, hem 
de psikolojik ve sosyal değişimler, yaşlı 
bireyleri daha kırılgan yapmakta ve yaşlılık 
çeşitli sorunların ve hastalıkların daha 
sık görüldüğü bir dönem olmaktadır. 
Psikiyatrik hastalıklar da bu kurala 
uymaktadır.

Psikiyatrik hastalıklar yaşlılıkta genç 
erişkinlerden farklı sıklıkta ve farklı 
görünümlerde ortaya çıkmaktadır. 
Ancak psikiyatrik hastalıkları ele alırken 
yaşlılık döneminde ek bir özen ve dikkat 
gösterilmesi gerekmektedir. Yaşlılığın 
getirdiği normal değişimler psikiyatrik 
hastalıklarla karıştırılabileceği gibi, 
psikiyatrik bir rahatsızlığın belirtileri 
yaşlılığa bağlı değişimler gibi kabul 
edilebilir ve yaşlı birey yardım 
alamayabilir.  

Yaşlılık Döneminde Depresyon
Depresyon, her yaş grubunda rastlanan, 
tedavi edilmediğinde hem sağlık hem iş 
alanında kayıplara yol açan önemli bir 
psikiyatrik hastalıktır. Amerikan Psikiyatri 
Birliği Tanısal ve Sayımsal El Kitabı (DSM- 
IV TR) depresyon tanısı konulabilmesi için, 
Tablo 1’de belirtilen 9 kriterden en az 5 
tanesinin 2 hafta ve daha fazla süre içinde 
var olması gerektiği şartını getirir.

Tablo-1. Major Depresyon için Tanı 
Kriterleri DSM-IV

- Çökkün duygudurum 

- İlgi ve istek kaybı, anhedoni 

- İştahta azalma veya artma, kilo değişikliği 

- Uykusuzluk veya aşırı uyuma 

- Psikoomotor ajitasyon veya retardasyon 

- Yorgunluk veya enerji kaybı 

- Değersizlik veya suçluluk düşünceleri 

- Konsantrasyon kaybı veya karar vermede  
 güçlük 

- Israrlı ölüm veya intihar düşünceleri,  
 intihar planı veya girişimi  

Yaşlılık döneminde görülen depresyon 
için ayrı kriterler yoktur, ancak yaşlıda 
depresyon tanısının genç erişkinlerden 
önemli farklılıklar gösterdiği iyi 
bilinmektedir. Genç erişkinlerde majör 
depresyon görülme oranları %10-15 
arasında bildirilirken, yaşlılarda majör 
depresyon görülme sıklığı %3 civarında 
rapor edilmektedir. Ancak yaşlılarda da 
eşik altı depresyon görülme sıklığı %15, 
depresif belirtilerin görülme sıklığı ise 
özellikle de bakımevleri, hastaneler ya da 
diğer uzun süreli bakım veren kurumlarda 
%60’a varan oranlarda bildirilmektedir. 

Yaşlı bireylerde depresyon yakınmaları 
yaşlılığın doğal bir sonucu gibi düşünülüp 
atlanabilmektedir. Yaşlının yorgun 
hissetmesi, uykusunun azalması, 
iştahının azalması, sosyal aktivitelere 
katılmaması vb belirtiler yaşlılığın 
getirdiği değişimler olarak yorumlanabilir, 
hatta yaşlının kendisi de bu durumun 
doğal olduğunu düşünebilir. Depresyon 
tanısının atlanmasının bir başka nedeni 
yaşlıların bu belirtileri anlatmaya istekli 
olmayışıdır. Yaşlı birey kendisindeki 
değişimi ve sıkıntıyı fark eder ama 
utandığı için, kimseye yük olmamak için, 
“doktorun zamanını almamak için” vb 
gerekçelerle bu durumu dile getirmemeyi 
tercih edebilir. Bu nedenle yaşlı bireylerin 
muayenesi sırasında depresyon 
belirtilerinin ayrıntılı olarak sorgulanması, 
hastanın şikayetlerini dile getirmeye teşvik 
edilmesi önemlidir.

Tam tersi bir durum da söz konusu olabilir. 
Yaşlılığın getirdiği değişimler, ya da fiziksel 
hastalıklara bağlı yakınmalar depresyon 
belirtisi zannedilerek yanlış tanı ve 
gereksiz tedaviler gündeme gelebilir. Bu 
durumlara klasik olarak uyku bozukluğu 
yakınmaları örnek verilebilir. Yaşlı bir birey 

artık eskisi gibi uyuyamadığını, gece yarısı 
veya sabah çok erken saatte kalkıp tekrar 
uyuyamadığını ve iç sıkıntısı yaşadığını 
ifade edebilir. Dikkatli ve ayrıntılı bir öykü 
alındığında, kişinin akşam 7-8’de yattığı, 
sabah 3’de kalktığı, aslında toplamda 7-8 
saat gibi iyi bir süre ve kesintisiz-rahat 
uyuduğu, uykusunu aldığı için uyandığı 
ve bu nedenle yeniden uyuyamadığı, 
ancak sabah erken saatte kendisini 
oyalayamadığı için sıkıldığı ve bunu iç 
sıkıntısı olarak ifade ettiği görülür. Bu 
ve benzeri durumlarda yaşananın doğal 
olduğu, bir uyku bozukluğu olmadığı 
açıklanmalı, ancak durumun getirdiği 
sıkıntıyla nasıl baş edebileceği konusunda 
önerilerde bulunulmalıdır.

Yaşlılarda uyku, iştah, enerji, bellek 
alanındaki yakınmalar depresyon tanısı 
koymada güvenilir değildir. Depresyonun 
çekirdek belirtileri olan ve depresyon 
tanısı koymada güvenilir olan değersizlik 
ve suçluluk duyguları, ilgi-istek duyma ve 
haz almada azalma, konsantrasyon kaybı, 
intihar düşünceleri gibi psikolojik belirtiler 
ise, yaşlı bireylerde daha az rastlandığı 
veya daha az dile getirildiği için yaşlıda tanı 
koymada yeterli olmayabilir. Her iki belirti 
kümesinin birlikte değerlendirilmesi doğru 
tanı koymada izlenecek yol olacaktır.

İleri yaşlarda yeni ortaya çıkan somatik 
yakınmalar ve sağlıkla aşırı uğraş, 
evhamlılık, nedeni açıklanamayan ağrılar 
da depresyon belirtileri olabilir. Bununla 
birlikte yaşlı bireylerde depresyon ve 
medikal hastalıkların bir arada olabileceği 
de gözden kaçırılmamalıdır. Medikal 
hastalıklar depresyona yol açabilir, 
tetikleyebilirken, depresyon da var olan 
hastalıkların gidişini kötüleştirebilir.

Depresyonun yas reaksiyonlarından 
ayırt edilmesi önemlidir. Yaşlılık dönemi 
aslında bir kayıplar dönemidir, sadece 
eş ve/veya yakınların, akranların kaybı 
değil, işin, sağlığın, bağımsızlığın, 
mesleki ve diğer rollerin  kaybı da söz 
konusudur. Yas reaksiyonunda erken 
dönemdeki tepkiler depresyon belirtilerini 
andırabilir, ilgi ve istekte azalma, uyku 
bozuklukları gibi belirtiler ortaya çıkabilir. 
Yas herkeste farklı ortaya çıkabilir, ancak 
genellikle 1-6 ay sonrasında bu belirtiler 
hafifler ve kaybolur, çünkü yas kayba 
alışma ve ardından gelen bir yeniden 
yapılanma dönemidir. Yeniden yapılanma 
sağlanamaz, kişi belli bir işlevsellik 
düzeyine geri dönemezse, depresyon 
belirtileri devam ederse bu durumda 
patolojik yas yani depresyon ortaya çıkmış 
olur ve müdahale etmek gerekir.

Depresyon yaşlılıkta sık rastlanan diğer 
iki sendromdan, deliryum ve demanstan 
da ayırt edilmelidir. Deliryum genellikle 
altta yatan bir hastalığa bağlı olarak 
beyin işlevlerinin ani ve yaygın biçimde 
etkilenmesiyle belirli bir sendromdur. 
Saatler ve günler içinde gelişir, kişinin 
dikkati bozulduğu için hemen tüm 
bilişsel işlevlerinde bozulma gözlenir; 
deliryumdaki kişi iletişim kurmada 
ve sürdürmede dikkat bozukluğu 
nedeniyle zorlanır, zaman, yer ve kişi 
yönelimi bozulur, psikomotor ajitasyon 
veya retardasyon gösterebilir, görme 
varsanıları önde olmakla beraber 
diğer duyularla ilgili varsanılar ortaya 
çıkabilir. Deliryum gün içinde dalgalanma 
gösterir, hastalar bazen tamamen 
normale dönebilir, bu durum klinisyeni 
yanıltır, bu nedenle deliryum hastalarını 
değerlendirirken mutlaka yakınlarından 
veya sağlık personelinden ayrıntılı hikaye 
alınmalı, sadece kesitsel muayene 
bulgularıyla yetinilmemelidir. Hipoaktif 
deliryum tablolarında klinik görünüm 
depresyonu andırabilir ve sıklıkla bu kişiler 
depresyon tanısı alırlar. Oysa depresyon 
saatler ve günler içinde başlayan bir 
durum değildir, kişinin yönelimi bozulmaz 
ve gün içinde dalgalanma göstermez. 
Deliryum tanısının konulamaması 
mortalite ve morbiditeyi artırır.

Depresyon ayırıcı tanısının yapılması 
gereken diğer durum da demans 
sendromlarıdır. Demans sinsi başlayan, 
geri dönüşü olmayan, başta bellek olmak 
üzere tüm bilişsel işlevlerde ilerleyici 
bozulmayla karakterize, çoğunlukla 
nörodejeneratif süreçlere ikincil gelişen bir 
beyin hastalığıdır. Depresyonda da bilişsel 

ALZHEİMER HASTALIĞI’NDA 
FİİL EHLİYETİ

Doç.Dr. Ali Rıza TÜMER
Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Adli Tıp Anabilim Dalı 

Alzheimer hastalığı demansın en sık 
nedeni olup, mental fonksiyonların 
bozulması ile karakterize santral sinir 
sisteminin progresif dejeneratif bir 
hastalığıdır. Dünyada ve ülkemizde yaşam 
süresinin uzaması özellikle Alzheimer 
hastalığına yakalanan kişilerin daha 
fazla hukuki sorunlarla karşılaşmasına 
neden olmaktadır. Cezai ehliyet, fiil 
ehliyeti (hukuki ehliyet) gibi nedenlerden 
dolayı Alzheimer hastaları eskiye oranla 
daha sık adli tıbbi muayeneye maruz 
kalmaktadır. Alzheimer hastalığı klinik 
olarak; erken, orta ve geç evre olmak 
üzere 3 döneme ayrılmakta ve her dönem 
kendine özel belirtiler içermektedir. Geç 
dönem Alzheimer’lı hastaların Adli Tıbbi 
muayeneleri özellikle fiil ehliyeti açısından 
bir problem teşkil etmez iken, erken ve 
orta evre Alzheimer hastalarının Adli 
tıbbi değerlendirmesi bir sorun teşkil 
etmektedir.

Alzheimer Hastalığı
Hastalık ilk kez Alman Psikiyatristi ve 
Nöropatoloğu Alois Alzheimer tarafından 
1906 yılında ‘’Presenil Dementia’’ 
vakası olarak sunulmuş, Psikiyatrist 
Emil Krapelein tarafından ‘’Alzheimer 
Hastalığı’’ olarak tanımlanmıştır. 
Alzheimer Hastalığı’nın kesin tanısı, 
progresif demans bulguları olan 
olgularda, otopsi sonrası nörofibriler 
yumaklar, sinaps kaybı, granülovakuoler 
dejenerasyon, nörotik senil amiloid 
plaklar, Meynert’in bazal nukleusunda 
kolinerjik hücre kaybı, Hirano cisimciği, 
kognofilik anjiopatiler gibi hastalığa 
özgü patolojik bulguların saptanması ile 
konulur.

Hastalığın tanısında klinik bulguların yanı 
sıra yardımcı testlerde kullanılmaktadır. 
Mini Mental Test klinikte en sık kullanılan 
testlerden biridir. Bu testin dışında 
kognitif tarama testleri, davranışsal 
ölçekler, işlevsel ölçekler, motor ölçekler 
ve evrelendirme ölçekleri gibi hastalığın 
kliniğine göre farklı değerlendirme testleri 
de kullanılmaktadır.

Türkiye’de Alzheimer hastalığının 
değerlendirilmesinde kullanılan iki önemli 
ölçek; Mini Mental test ve Hukuki Ehliyeti 
Değerlendirme Formu’dur. 

Mini Mental Test: Alzheimer hastalarının 
muayenesinde bilişsel bir değerlendirme 
aracı olarak kullanılmaktadır. Yönelim, 
kayıt hafızası, hesaplama, hatırlama 
ve lisan olmak üzere 5 parametre 30 
puan üzerinden değerlendirilmektedir. 
25-30 puan arası normal, 20-24 puan 
arası hafif bilişsel bozukluk, 19 puan 
ve altı şiddetli bilişsel bozukluk olarak 
değerlendirilmektedir.

Hukuki Ehliyeti Değerlendirme Formu 
(HEDEF): Yeşim Can ve arkadaşları 
tarafından geliştirilmiştir. Karar verme, 
sonuçların mantıklılığı, uslamlama 
ve bilme fonksiyonları olmak üzere 4 
parametre üzerinden değerlendirme 
yapılmaktadır. Testte 12 puan ve üzerinde 
olan hastaların fiil ehliyetinin tam olduğu, 
11-12 puan alanlarda klinik kanıya göre 
değerlendirme yapılması gerektiği, 10 
puan ve altında olan hastaların ise fiil 
ehliyetinin olmadığı kabul edilmektedir.

Fiil Ehliyeti
Fiil ehliyeti bir kimsenin kendi iradi 
davranışıyla hukuki bir sonuç meydana 
getirebilmesidir. Kişinin kendi iradesi 
ile yaptığı bir eylem nedeniyle bir hak 
kazanabilmesi ya da yüküm altına girmesi 

YAŞLILARDA KLİNİK 
ARAŞTIRMALAR
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İSKİT
Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Farmakoloji Anabilim Dalı 

Yaşlılarda ilaç kullanımını 
ilaçların farmakokinetiğinde ve 
farmakodinamiğinde ortaya çıkan 
değişiklikler, çoklu ilaç kullanımı 
sonucunda ilaç etkileşmelerinin artması 
ve sağlık sistemine ileri yaştaki hastalar 
nedeniyle binen büyük yük nedeniyle tıbbi 
ve farmakolojik açıdan başlı başına ayrı 
değerlendirilmesi gereken son derece 
önemli bir konudur. Bu popülasyonunda 
ilaç tedavisi erişkin bireylerden 
farklıdır ve uygulanacak olan tedaviler 
daha özenli olarak planlanmalıdır. 
Yaşlanmanın vücutta oluşturduğu 
kompozisyonel değişikliklerin yanı 
sıra fonksiyonel değişiklikler de 
önemlidir. Genel olarak yaşlıda tüm 
vücut fonksiyonlarında bir azalma söz 
konusudur. Yaşlı hastalarda ilaç yan 
tesirleri de erişkin hastalara göre çok 
daha sık görülmektedir. 

Yaşlıların yeni ilaç tedavilerinden hızlı 
ve etkin biçimde yararlanabilmeleri 
için klinik ilaç araştırmalarına 
dahil edilmesi zaruridir. Yaşlılarda 
özellikle ilaçların farmakokinetiğinde 
ve farmakodinamiğinde ortaya 
çıkan değişiklikler nedeniyle normal 
popülasyondan ayrı klinik araştırmalara 
gereksinim vardır. Farmakolojik açıdan 
yaşlılarda klinik araştırmalarda elde 
edilen, konunun önemini en iyi belirten 
bulgulardan biri ACE inhibitörlerinin 
kullanımıyla ilişkilidir. ‘SAVE’, ‘AIRE’, 
‘TRACE’, ‘SOLVD prevention’ ve 
‘SOLVD treatment’ çalışmalarında, 
kalp yetmezliğinin tedavisinde ACE 
inhibitörlerinin kullanımının 75 
yaşın altında faydalı olduğu ancak 
bu yaş üzerinde mortalite oranını 
değiştirmediğidir.

Bu tür klinik araştırmalar, yaşlıların 
ilaç tedavilerinin güvenirliği ve etkinliği 
üzerinde değerli bilgiler sağlayacaktır. 
Ancak hastalardan ilaçların etkileri 
ve yan etkileri ile ilgili güvenilir veri 
toplamak ve ilaç araştırmaları yapmak 
bu yaş grubunda son derece zordur. 
Hasta ve/veya yakınları ile hekim 
arasında iyi bir iletişim gereklidir. 

Yaşlı popülasyonda yapılan klinik 
çalışmalarda en önemli aşamalardan 
biri “Bilgilendirilmiş gönüllü olur formu 
(aydınlatılmış onam)” uygulamasıdır. 
Bu formun klinik araştırmaya iştirak 
edecek gönüllü (veya kanuni temsilcisi) 
tarafından imzası “Bilgilendirme ile 
alınan rıza (bilgilendirilmiş olur)” 
anlamına gelir. Bu formun imzalanması 
hastanın kendisine uygulanacak tanı 
ve tedavi yöntemlerinin kapsamını, 
yararlarını, olası istenmeyen 
sonuçlarını (risklerini); söz konusu 
yönteme seçenek oluşturabilecek 
öteki yöntemleri ve onların yapısal, 
sonuçsal özelliklerini bilerek tamamen 
serbest irade ile, özgür biçimde bu 
uygulamaları kabul etmesidir. Bu form 
gönüllünün (veya duruma göre kanuni 
temsilcisinin) imzasının bulunduğu 
yazılı, tarihli belge veya gönüllü yazılı 
belge veremeyecek durumda ise, en az 
bir tanığın huzurunda tanığın imzası 
ile gönüllünün sözlü olurunu gösterir 
özelliktedir. Onam formunun bir örneği 
gönüllüye veya temsilcisine mutlaka 
verilmelidir. Geriatrik populasyonda 
yapılan çalışmalarda bu form 
doldurulurken:

1. Onam istenen çalışmanın bir 
araştırma olduğu açıkça belirtilmeli, 
amaç, yöntem, metodoloji ve 
uygulamalar tarif edilmelidir.

2. Araştırma süresi, araştırmaya katılan 
kişi sayısı ve araştırma süresince 
bağlantı kurulabilecek kişilerinin adres ve 
telefonları formda olmalıdır.

3. Gönüllülere yapılacak ödemeler, 
karşılanacak masraflar ve bir zarar 
oluşması durumunda başvurulacak 
tazmin düzeneği belirtilmelidir.

4. Gönüllünün araştırmaya katılmasının 
isteğine bağlılığı, istediği anda 
ayrılabileceği, bunun bir yaptırıma yol 
açmayacağı mutlaka anlatılmış olmalıdır.

5. Klinik araştırmalar için onam yazılı 
olmalıdır. Onam formu denek, 
araştırmacı, tanıklar, ve onamı alan kişi 
tarafından imzalanmalıdır. 

6. Formda yazılar okunabilir, anlaşılabilir 
olmalıdır. Uzun metinlerde ek olarak 
mutlaka sözlü bilgilendirme de 
yapılmalı, yaşlı hastanın mutlaka 
anlaması sağlanmalıdır.

7. Araştırmada gizlilik kuralları belirtilmelidir.

Yaşlılarda yapılan klinik araştırmalar 
yıllarca “Farklı popülasyonlarda 
araştırma” başlığı altında 
sınıflandırılmıştır. Bu tanım “azınlıkları, 
çocukları, mental yetersizlikli kişileri, 
mahkumları, travmatize ve komadaki 
hastaları, son dönem hastalık 
durumundakileri” de kapsamıştır. 
Bu farklı populasyonlarda bilimsel 
araştırma tasarımı (dizaynı) normal 
popülasyondakinden farklılıklar 
göstermesi gereklidir. Bunlar bilimsel 
araştırma sırasında zarar görme olasılığı 
daha yüksek olan popülasyonlardır.

Özel populasyonlarda bilimsel 
araştırma dizaynında esas olarak şunlar 
değerlendirilir (8):

1. Hayvanlarda yapılan çalışmaların yeterli 
düzeye gelip gelmediği,

2. Araştırmanın normal popülasyonda 
yapılmış olma durumu ve özel popülasyonda 
yapmanın getireceği ek yararlar,

3. Araştırma sırasında öngörülen zararın 
veya rahatsızlığın normal rutin inceleme 
koşullarında karşılaşılabilecek zarar 
veya rahatsızlık olasılığından yüksek 
olmaması (minimal risk kavramı).

Yaşlı nüfus üzerinde yapılan klinik 
araştırmalarının (özellikle ilaç 
araştırmalarının) tasarlanması, 
yürütülmesi ve yorumlanması amacıyla 
uluslararası nitelikte bir kılavuz 
hazırlanması gereklidir. Klinik araştırmaya 
dahil edilip edilmeme kriterlerinin 
standardize edilmelidir. Bu konuda klinik 
çalışmaya katılmama yaşının 80 olması 
görüşü hakimdir (9; EMA workshop 2012). 
Ayrıca:

1. Bilgilendirilmiş gönüllü olur formunun önemi,

2.  Düşkünlerin çalışmaya katılımının 
sağlanması,

3. Yaşlıya çalışmayla ilişkili her aşamayı 
açıklayan bir bilgilendirme formunun 
gerekliliği (testler, açlık-toklukta ilaç 
kullanımı, advers olay bildirimi vb),

4.  Etik kurullarda bu çalışmaların Geriatri 
uzmanlarınca incelenmesinin sağlanması,

5. Geriatri hemşiresinin, geriatri 
ilişkili Farmakoloğun, geriatri ilişkili 
Psikoloğun önemi, 

6.  Çalışma tasarımının uygunluğu, 
“çalışmanın gerekliliğinin incelenmesi” 
vurgulanmıştır.

Ayrıca ICH (İnsanda Kullanılan 
İlaçların Ruhsatlandırılması için Teknik 
Gerekliliklerin Uyumlandırılması 
Uluslararası Birliği) ilaç geliştirme 
çalışmaları için (özellikle ilaçların 
farmakokinetik, farmakodinamik 
özelliklerini inceleme amaçlı) yaşlı 
hasta popülasyonuna yönelik standart 
araştırma şartları oluşturma çabasındadır 
(10; The International Conference on 
Harmonisation of Technical Requirements 
for Registration of Pharmaceuticals for 
Human Use, ICH E7).

işlevler özellikle bellek, dikkat ve bilgi 
işleme hızı etkilenir, ancak depresyonda 
bu bozulma ilerleyici değildir, depresyon 
tedavi edildikten sonra bilişsel işlevlerde 
düzelme görülür. Ancak demans sürecinin 
başlangıcında da depresyon ortaya çıkabilir, 
özellikle ilk kez ileri yaşta, gösterilebilir bir 
sebep olmadan ortaya çıkan ve somatik 
belirtilerin ön planda olduğu depresyonların 
altından gelişmekte olan bir demans tablosu 
çıkabilir. Bu türden ileri yaşta başlayan, 
bilişsel işlevlerdeki bozulmanın belirgin 
olduğu depresyonlarda klinisyenin hastayı 
olası bir demans gelişimi açısından takip 
etmesi gerekir.

Yaşlılık dönemi depresyonları tedavi 
edilmediği takdirde depresyona ikincil 
fiziksel hastalıklar gelişmesine, 
işlevselliğin kaybına, yaşam kalitesinde 
düşmeye, gereksiz sağlık harcamaları, ilaç 
kullanımı ve yan etkilerine, tamamlanmış 
intihar davranışına neden olabilir. 
Tüm depresyon hastalarında intihar 
düşünceleri ve planlarının olup olmadığı 
açıkça ve ayrıntılı olarak sorulmalıdır, yaşlı 
bireyler sıklıkla intihar düşüncelerinden 
söz etmezler, ancak genç erişkinlerden 
daha ölümcül yöntemlerle intihar 
girişiminde bulunurlar. Yaşlı bireyler 
yemek reddi, hayati ilaçların kullanımını 
kesme, alkol kullanma, tıbbi tavsiyelere 
uymama gibi davranışlarla dolaylı intihar 
girişiminde de bulunabilirler. İntihar 
düşüncesi olan bir hasta titizlikle ele 
alınmalı, riskin yüksek olduğu durumlarda 
yataklı bir serviste gözlem altına alınmalı 
ve tedaviye başlanmalıdır.

Yaşlılık Döneminde Anksiyete 
Bozuklukları
Anksiyete bozuklukları yaşlı toplumda 
sık görülen ancak üzerinde fazla çalışma 
yapılmayan bir grup hastalıktır. Panik 
bozukluğu, özgül fobiler ve yaygın 
anksiyete bozukluğuna sık rastlanır. 
Bilişsel ve bedensel belirtilerle kendilerini 
gösterirler, yaşlılar sıklıkla bedensel 
belirtileri dile getirme eğilimindedirler, bu 
durumda belirtileri somatik yakınmalar 
veya “evhamlılık” kabul edilerek asıl 
tanı gözden kaçırılabilir. Tam tersi bir 
durumda, kişinin bedensel yakınmaları 
bir medikal hastalığa veya bir ilacın yan 
etkilerine bağlı olarak ortaya çıkabilir, 
iyi bir öykü alınmadığı ve muayene 
yapılmadığı durumlarda anksiyete 
bozukluğu tanısı ile tedavi başlanarak 
tablonun kötüleşmesine neden olunabilir.

Yaşlılık Döneminde Psikotik Bozukluklar
Yaşamın ileri evrelerinde psikotik 
belirtilerin görülme sıklığı genç erişkinlik 
yıllarına göre çok daha yüksektir (Tablo-2). 
Ileri yaşta yeni başlayan şizofreni görülme 
olasılığı çok düşüktür, hatta literatürde 
tartışmalı bir konudur. Ileri yaşta ortaya 
çıkan psikotik belirtiler sıklıkla altta yatan 
bir başka hastalığın habercisi olarak 
ortaya çıkar. Temel olarak iki tür psikotik 
belirti vardır: sanrı ve varsanılar.

Sanrı gerçeğe uymayan, mantıklı düşünce 
ile değiştirilemeyen ve o kültürde 
paylaşılmayan inanışlar demektir. Sanrılar 
mantığa uygun ve mümkün olan (takip 
ediliyor olma, zarar görme sanrıları) ve 
bizar-tuhaf (uzaylılar tarafından kaçırılma) 
sanrılar olabilir. Sanrılar ileri yaşta 
sıklıkla depresyona veya demansa eşlik 
eden belirtiler olarak ortaya çıkar. Psikotik 
depresyon tablolarında kişi ölmüş, 
vücudunun çürümüş, iç organlarının yok 
olmuş olduğuna inanabilir. Demansın 
erken evrelerinde bellek kaybı nedeniyle 
eşyalarını bulamadığında, yakınlarını 
eşyalarını çalmakla, kendisinin arkasından 
komplo çevirerek parasını alma 
girişimleriyle suçlayabilir.

Varsanı ise bir uyaran bulunmadığı halde 
algılama olmasıdır. Beş duyuya ilişkin 
varsanılar olabilir, ancak en sık görme 
ve işitme varsanıları görülür. Görme 
varsanıları deliryum, demans, epilepsi 
gibi tıbbi bir hastalığa bağlı görülür, 
işitme varsanıları ise sıklıkla şizofrenide 
ortaya çıkar. Yaşlı bireylerde ilk kez ortaya 
çıkan varsanılar deliryum veya demansın 
habercisi olabilir.

____________________________________

Tablo-2. Yaşlılık döneminde görülen 
psikotik bozukluklar
____________________________________ 
Erken başlangıçlı şizofreninin ileri yaştaki 
görünümü
Geç başlangıçlı şizofreni
Çok geç başlangıçlı şizofreni-benzeri 
psikoz
Sanrılı bozukluk
Afektif psikozlar
- Psikotik bipolar bozukluk
- Psikotik depresyon
Ikincil psikotik tablolar
- Deliryum
- Demans
- Nörolojik hastalıklar (inme, tümör)
- Diğer tıbbi hastalıklar 
   (endokrin bozukluklar, metabolik 
   bozukluklar)
____________________________________

Demans
Demans bellek başta olmak üzere pek 
çok bilişsel işlevde ilerleyici bozulma ile 
karakterize, mesleki ve toplumsal işlevsellikte 
bozulmaya yol açan ve yıkımla sonlanan 
bir beyin hastalığıdır. Birincil demanslar 
nörodejeneratif süreçlere bağlı gelişirler, 
sistemik veya diğer nörolojik hastalıklara bağlı 
gelişen ikincil demanslar da vardır, ancak 
bunlar demans sendromlarının oldukça küçük 
bir kısmını oluştururlar. Ilerleyen yaşla birlikte 
demansların görülme sıklığı artar, yaşla en sık 
görülen demans da Alzheimer tipi demanstır.

Alzheimer hastalığının erken evrelerinde 
yakın bellek bozukluğu belirgindir, 
hastalar tipik olarak yakın geçmişte 
olanları hatırlamaz, daima aynı soruları 
sorma eğilimindedirler, kelime bulma ve 
akıcı bir konuşmayı sürdürmede güçlük 
çekerler. Iyi eğitimli hastalar erken 
evrede eksikliklerini kompanze eder ve 
saklayabilirler, ayrıntılı öykü alındığında 
karmaşık günlük aktiviteleri (maaş takibi, 
fatura yatırma, alışveriş ve hesap yapma 
vb) yürütmede zorlandıkları görülür. 
Erken evrede depresyon ve anksiyete 
bozuklukları sık görülür, bazen bu tür 
psikiyatrik belirtiler nedeniyle altta yatan 
demans gözden kaçabilir.

Ilerleyen evrelerde bilişsel kayıplar sırayla 
ortaya çıkar. Uzak bellek bozulmaya başlar, 
hastalar gündemi ve sonra ailedeki olayları 
takip edememeye başlarlar. Konuşma 
giderek tutuklaşır ve azalır, düşünce içeriği 
fakirleşir. Evini, sonra evinde odaları 
bulamamaya başlar, kendine bakımı giderek 
bozulur. Bu evrelerde bilişsel bozukluklara 
ikincil pek çok psikiyatrik belirti ortaya 
çıkabilir. Hastalar evlerini tanımadıkları 
için özellikle akşamları ajite olabilir ve 
“evlerine gitmek isterler”, varsanılar ortaya 
çıkabilir, aynada kendilerini tanımayıp 
yabancı bir suret zannederek korkabilir ve 
hırçınlaşabilirler. Son evrede ise dil işlevi 
tamamen bozulur, yardımsız yaşayamaz hale 
gelir ve nihayetinde yatağa bağımlı olurlar.

Demansın davranışsal ve psikolojik 
belirtileri hastaların neredeyse tamamına 
yakınında görülür. Erken evrelerde 
depresyon ve anksiyete bozuklukları 
ön plandayken, ileri evrelerde psikotik 
belirtilerin görülme sıklığı artar. 
Davranışsal belirtilere yaklaşımda 
öncelikle hastanın ihtiyaçları, bakım 
veren kişinin tutumları incelenmeli, 
davranışsal belirtilerin bunlarla ilgisi, 
ne zaman ve hangi durumlarda ortaya 
çıktığı belirlenmelidir. Bakım veren 
kişiler bilgilendirilmeli, öncelikle 
davranışçı önlemlere başvurulmalıdır. 
Örneğin hasta banyo yapmaya direniyor 
ve banyo zamanlarında ajite oluyor 
olabilir. Kişinin banyo alışkanlıkları 
(yaşamı boyunca ne sıklıkta, günün hangi 
saatinde banyo yaptığı, sıcak-soğuk 
suyu tercihi vb) sorgulanmalı, banyo 
saatinin ve özelliklerinin bu tercihlere 
şekillendirilmesi önerilmeli, kişinin 
çıplaklığından utanıyor olabileceği göz 
önüne alınarak tanıdığı, aynı cinsten 
birinden yardım alması önerilmelidir. 
Bu türden genel önlemlerin yetersiz 
kaldığı, hastanın kendisi ve etrafındakiler 
için tehdit oluşturduğu durumlarda 
farmakolojik tedavi tercih edilmelidir. 
İlaç verilirken kısa süreli, düşük dozda, 
yan etkisi nisbeten az olan ilaçlar tercih 
edilmelidir.

şeklinde de tanımlanabilir. Kişi yine kendi 
iradesiyle haklarında ve borçlarında 
değişiklik yapabilir, bunları devredebilir 
ve sona erdirebilir. Literatürde fiil ehliyeti 
yeterlilik olarak tanımlanmakta olup; 
yeterlilik sorumlu ve dengeli karar verme 
yeteneğidir. Kişinin kendi ile ilgili verdiği 
kararlarda özerk (kişinin kendini yönetme 
yetkisi) davranmasıdır. Fiil ehliyetinde iki 
etik prensibin benimsenmesi gerektiği 
belirtilmektedir; kişi kendi haklarını 
koruyabilmeli ve kendi kararlarını verirken 
etki altında olmamalıdır.

Tam fiil ehliyeti içi gerekli şartlar; 
mümeyyiz olmak (temyiz kudreti), reşit 
olmak, mahcur (kısıtlı) olmamaktır

1. Mümeyyiz Olmak (Temyiz Kudreti): 
Kişinin ayırt etme gücüne sahip 
olmasıdır. Kişi yapmış olduğu eylemin 
neden ve sonuçlarını anlamalı ve bu 
yönde hareket etme yeteneğine sahip 
olmalıdır. 

2. Reşit (Ergin)  Olmak: 18 yaşın 
tamamlanmasıyla kişinin ergin olduğu 
kabul edilir.

3. Kısıtlı Olmamak: Ayırt etme gücünü 
etkileyecek nitelikte akıl hastalığı, 
akıl zayıflığı, savurganlık, alkol ve 
uyuşturucu bağımlılığı, kötü hayat 
sürme gibi durumlar kişinin mahkeme 
kararıyla fiil ehliyetinin kısıtlanmasına 
neden olabilir. Bu kişilere mahkeme 
tarafından vasi tayini yapılır veya yasal 
danışman atanır.

Alzheimer Hastalarında Fiil Ehliyeti
Alzheimer hastalarında erken evrede 
fiil ehliyetinin olup olmadığı oldukça 
tartışmalı bir konu olup; hukuk 
ve tıp çevrelerinde görüş birliği 
sağlanamamıştır. Hukuki olarak; bu 
hastaların fiil ehliyetine sahip olup 
olmadığı hususunda tek bir yanıt 
istenmektedir. Oysa tıbbi olarak; hastanın 
fiil ehliyetinin olup olmadığına karar 
verirken hastalığın hangi evrede olduğu 
önem taşımaktadır. Bu durum literatürde 
de tartışmalı bir konu olup henüz kesin bir 
sınır çizilememiştir.

Alzheimer Hastalığı’nda ortalama yaşam 
beklentisi 10 yıldır, hastalık bu süreçte 
kademe kademe ilerlemekte, ileri evrede 
hastanın tamamen başkalarına bağımlı 
hale gelmesine neden olmaktadır. Erken 
evrelerde hastalarda tam veya kısmi 
olarak fiil ehliyetine sahip olmakta ancak 
ileri evrede fiil ehliyetlerinin olmadığı 
kabul edilmektedir. Yasalara göre fiil 
ehliyeti ya tam olarak kabul edilmekte 
ya da hastanın fiil ehliyetinin olmadığı 
varsayılmaktadır. Oysa hastalar erken 
evrede ve orta evrenin başlangıcına 
kadar fiil ehliyetine sahip olabilmekte, 
başkalarına en az düzeyde bağımlı 
olarak yaşamlarını sürdürebilmektedir. 
Literatürde ise hastanın tanısı konulduğu 
andan itibaren hukuki konular tartışmalı 
olup, tanı konulduğu anda vasi tayini 
edilmesi gerektiğini savunanlar olduğu 
gibi, hastanın evresine ve klinik durumuna 
göre daha geç dönemlerde vasi tayini 
edilmesi gerektiğini savunanların da 
olduğu görülmektedir. Hatta bir grup yazar 
yaşlı istismarının önlemesini savunmakta, 
hasta eğer kendine ve etrafına zarar 
verici davranışlar sergilemiyorsa vasi 
tayini yapılmasına gerek olmadığını 
belirtmektedir. 

Sonuç olarak; Alzheimer hastalarında 
fiil ehliyetinin kısıtlanmasına karar 
verilmeden önce mutlaka ayrıntılı adli 
psikiyatrik değerlendirmeler yapılmalı, 
hastalığın evresi belirlenmeli ve yalnızca 
hastanın tanısına ve evresine göre değil 
hasta bazında karar verilmeli, hastalar 
erken dönemde (tanı konulduğu zaman) 
hukuki ehliyet konusunda bilgilendirilmeli, 
ilerleyici bir hastalığa sahip oldukları 
bilgisinden sonra, hukuki ehliyet 
konusundaki ileri dönem düşünceleri 
alınmalı, bu konuda tıp ve hukuk çevreleri 
multidisipliner çalışma göstermelidir.
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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 İlaç Farmakolojisini 
Etkileyebilecek Fizyolojik Değişiklikler
1. Emilim: Emilim yüzeyine azalma, 

splanknik kan akımında azalma, 
gastrointestinal motilitede azalma, 
gastrik PH da artış, 

2. Dağılım: Yağsız vücut kitlesinde 
azalma, total vücut suyunda azalma, 
serum albümininde azalma, proteine 
bağlanmada değişiklik, 

3. Metabolizma: Karaciğer kitlesinde 
azalma, karaciğer kan akımında %12-40 
azalma, enzim aktivitesine azalma, 

4. Atılım: Renal kan akımında azalma 
(50 yaşından sonra yılda %1) ve 
ilacın atılımında yavaşlama (ilaç 
serum konsantrasyonunda artma ve 
toksisite riski), glomerüler filtrasyon 
hızında azalma, tübüler sekretuar 
fonksiyonlarda azalma, 

5. Reseptör Duyarlılığı: Reseptör sayısında 
değişme, reseptör afinitesinde değişme, 
ikincil ulak fonksiyonunda değişme, 
hücresel yanıtta değişmedir. 

Yaşlılarda birçok temel ilacın bağlandığı 
albümin düzeyi azalmaktadır. Plazma 
proteinlerindeki bu değişiklikler “serbest 
ilaç / bağlı ilaç” oranını değiştirerek ilaç 
etkisini farklılaştırabilir. 

Yaşlılarda Çoklu İlaç Kullanımına Zemin 
Hazırlayan Faktörler
Hastanın farklı doktorlara giderek çok 
sayıda reçete alması, reçetelere çok 
sayıda ilaç yazılması, doktorların fazla 
sayıda ilaç yazmaya eğilimli olmaları, 
hastaların fazla sayıda 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 olması, son altı 
ay içinde hastaneye yatarak tedavi olmuş 
olmak, kadın olmak, depresyonda olmak,  
eğitim düzeyinin düşük olması ve hasta 
memnuniyeti gibi nedenlerle ileri yaş 
grubunda çoklu ilaç kullanımı klinik bir 
sorun oluşturmaktadır.

Yaşlılarda bazı hastalık-ilaç etkileşimleri 
ile ilgili detayların Sağlık Bakanlığı 
tarafından onaylanan ve ruhsat 
sahibi tarafından hazırlanan ilaç bilgi 
dökümanlarından ve güncel bilgiler 
ışığında yenilenen, güvenilir akademik 
web sayfalarından takip edilmesi 
önerilmektedir.

“İlaç-ilaç etkileşmeleri” temel olarak 3 
aşamada görülebilmektedir;

1-Farmasötik Faz: Bu fazda olan 
etkileşmeler organizmaya verilmeden 
önce ortaya çıkan ve günümüzde ağırlıklı 
olarak i.v. uygulama solüsyonları içerisine 
eş zamanlı uygulanan ve geçimsizlik 
gösteren ilaçlar için geçerlidir. 

2-Farmakokinetik Faz: Farmakokinetik 
fazda ortaya çıkabilecek olan etkileşimler 

4 temel farmakokinetik aşamada 
(absorbsiyon, dağılım, metabolizma, 
eliminasyon) ortaya çıkabilir. Günlük 
uygulamalarda daha çok sorun yaşatan ve 
daha sık görülen etkileşim metabolizma 
düzeyinde ortaya çıkmaktadır. İlaç-besin 
etkileşiminde ise daha çok absorbsiyon 
düzeyinde olan etkileşmeler bilinmektedir. 

3-Farmakodinamik Faz: Bu fazda 
etkileşmeler temel olarak additif, 
sinerjistik veya antagonistik etki olarak 
3 farklı düzeyde gerçekleşebilir. 

Yaşlılarda Çoklu İlaç Kullanımı

Yaşlılarda çoklu ilaç kullanımının (6-9 ilaç)  
morbidite, hospitalizasyon ve düşmeler 
ile ilişkisi sıklıkla vurgulanmaktadır. 
Bununla birlikte aşırı ilaç kullanımının 
(10 veya daha fazla ilaç) mortalite 
ilişkisinin araştırıldığı çalışmalar, 
yaşlılarda aşırı ilaç kullanımının mortalite 
indikatörü olarak karşımıza çıktığını 
ifade etmektedirler. Yüksek oranlarda 
çoklu ilaç kombinasyonları; iki veya daha 
fazla narkotiğin, iki ya da daha fazla 
benzodiyezepinlerin, nitrat ve sildenafilin, 
HgbA1C %8.5 fazla olduğu durumlarda 
üç ya da daha fazla oral antidiyabetiğin 
kullanılması olarak da tanımlanmaktadır.

ABD de nüfusun %13 ünü yaşlılar 
oluşturmakta, ancak tüm reçetelerin 
% 34 ünü almakta ve reçetesiz ilaçların 
% 40ını 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.

İsviçre’de “reçeteli ilaç kullanımın 
kayıtları” temel alınarak 75-89 yaş 
grubuna mensup olan;  626 258 kişinin 
incelendiği kapsamlı bir araştırmada,  
günde 5 veya fazla ilaç kullanımı; “çoklu 
ilaç kullanım”, 10 veya daha fazla ilaç 
kullanımı; “yoğun çoklu ilaç kullanımı” 
olarak adlandırılmış. Bunlara ek olarak üç 
veya daha fazla psikotrop ilacın, uzun etkili 
benzodiazepinlerin, antikolinerjiklerin ve 
en az bir klinik olarak ilaç-ilaç etkileşimine 
neden olacak ilaç kullanımının “uygunsuz 
ilaç kullanımı” olarak adlandırıldığı 
durum da ayrı bir parametre olarak ele 
alınmış. Araştırmanın sonuçlarına göre; 
düşük eğitim düzeyinin yoğun çoklu 
ilaç kullanımı,  çoklu ilaç kullanımı ve 
uygunsuz ilaç kullanımı açısından en 
önemli riski oluşturduğunu göstermiş. 

Ülkemizin 12 farklı şehrinde 65 yaş ve 
üzerindeki 1430 yaşlı ile görüşülerek 
çoklu ilaç kullanımının araştırıldığı 
bir çalışmada; 12 ildeki üniversitelerin 
tıp fakültesi hastanelerinin Fiziksel 
Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 
polikliniklerine değişik yakınmalar ile 
ardı sıra baş vuran yaşlılar ile doktorlar 
tarafından yüz-yüze görüşmeler 
yapılmıştır. Araştırmaya katılan yaşlıların 
% 84,7’sinin sürekli kullandığı bir 
ilacı olduğu saptanmıştır. Çalışmaya 
katılanların % 15,3’ü ilaç kullanmadığını, 
%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. 
Bu kapsamlı araştırmanın sonuçları; 
kadınlarda ilaç kullanım oranlarının 
yüksek olduğunu, eğitim düzeyinin ilaç 
kullanımını etkilemediğini, kronik hastalık 
varlığının ise istatistiksel açıdan anlamlı 
olarak etkilediğini vurgulamıştır.

23 ildeki huzurevlerinde yapılan bir 
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; katılımcıların 
%11.7 si dört ilaç, % 17.3 ü ise beş veya 
daha fazla sayıda ilaç kullanmakta 
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Giriş
Toplumların demografik yapısı 
incelendiğinde son yıllarda yaşlılara doğru 
bir kayma olduğu görülmektedir.   

Artan yaşlı nüfusla birlikte, 
yeni ve/veya bilinen ilaçların  
formülasyonlarının  geliştirilmesi, 
klinik olarak  değerlendirilmesi ve 
kullanımı aşamalarında  yaşlı hastaların 
ihtiyaçlarının karşılandığının garanti 
edilmesi  gerekir.   Bu doğrultuda ilaçla 
ilgili yasal kuruluşlar, üreticiler ve yaşlı 
hastaları temsil eden organizasyonlar 
arasında çok iyi bir iletişim kurulmalıdır.  
Bu iletişime hastanın kendisi, ilacı 
yazan  ve sağlık kuruluşları da dahil 
edilmelidir. Avrupa İlaç Ajansı (European 
Medicines Agency-EMA) nın 2015 yol 
haritasında, geriyatrik hastaların ihtiyacını 
karşılayacak yüksek kalitede, güvenilir 
ve emniyetli ilaçların geliştirilmesi ve 
bu hasta grubunun özelliklerine uygun 
şekilde incelenip, değerlendirilmesini 
hedefleyen bir strateji belirlemiştir. Bu 
doğrultuda EMA bünyesinde bir “Geriyatrik 
Uzman Grubu” (Geriatric Expert Group - 
GEG) kurulmuş olup,  geriyatrik ilaçlar için 
yeni kılavuzlar çıkarılmıştır. 

Tüm hasta grupları için ilaç 
uygulamasında temel hedef,  hasta 
tarafından en kolay ve en uygun şekilde 
alınabilecek ve en yüksek etkiyi gösteren  
bir formülasyondur.  Bu amaçla ilacı 
istenen dozda, istenen hızda,  istenen 
etki yerine ulaştıran  ve hasta uyuncu en 
yüksek dozaj şekilleri geliştirilmektedir. 

Global ilaç endüstrisinin mevcut 
sağlık politikasında hastaya odaklı 
ilaç formülasyonlarının geliştirilmesi 
hedeflenmektedir.  Özellikle pediyatrik 
ve geriatrik hastalar için karşılanmamış  
ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve/veya  
daha iyi  etki gösterecek formülasyonların 
geliştirilmesi ön plana çıkmıştır.  Bu 
amaçla özellikle daha önceden onay 
almış,  etkinliği ve güvenilirliği gösterilmiş 
ilaçlar için innovatif yeni dozaj şekilleri ya 
da yeni veriliş yolu üzerinde çalışmalar 
yoğunlaşmıştır.  Bilinen bir ilaç maddenin 
kullanıldığı durumlarda  preklinik ve bazı 
klinik çalışmaların yapılmasına gerek 
kalmamaktadır. Bu sayede bu özel hasta 
grubunun ihtiyacını  karşılayan daha etkin 
ilaçların piyasaya hızlı şekilde çıkması 
mümkün olmaktadır. Bu amaçla:  

- İlaç şeklinde, ilacın yetisinde (doz gücü),  
 formülasyonunda, dozlama rejiminde ya  
 da veriliş yolunda değişiklikler yapılarak

- Farklı etkin maddeleri içeren yeni   
 kombinasyon ürünler geliştirerek

- Yeni etkin madde kullanarak   
 (bilinen ilacın farklı tuzu, esteri,   
 kompleksi, şelatı, klatratı, rasematı ya da  
 enansiyomeri) 

- Yeni inaktif eksipiyanlar kullanılarak yeni  
 ürünler geliştirilmektedir.

Yaşa  göre ilaç  formülasyonu geliştirmek 
oldukça zor bir alandır.  Pediyatrik ve 
geriatrik hastalara özgü gereksinimlerin 
bir kısmının benzer olmasına karşın, 
bazı durumlarda ise aralarında belirgin 
farklılıklar da bulunmaktadır.  Genç ve 
yaşlı insanlar arasındaki bu farklılıklar 
ilaçla tedavide etkili olmaktadır. Bu 
farklılıklar özellikli yaşlı hastalarda daha 
belirgin olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Yaşlılarda ilacın vücuda alımı ve atılımı 
gençlerden farklıdır. Yeni doğan ve 
bebeklerde ilaçların farmakokinetiği 
henüz gelişmemiş enzimler nedeniyle 
farklı olabilmektedir. Öte yandan 
yaşlılarda ilaçların farmakokinetiğini, eş 
zamanlı hastalıklar, çoklu ilaç kullanımı ve 
azalan organ fonksiyonları etkilemektedir.  
Bu grup daha geniş hastalık grubuna 
(örneğin Alzheimer, kalp hastalıkları, 

kemik hastalıkları ve zihinsel hastalıklar) 
hassastır. Yaşlıların vücut güçleri gençlere 
göre daha zayıf olup, hastalıklara ve tedavi 
ile ilişkili risklere karşı daha hassas ve 
kırılgandırlar.  Son zamanlarda  geriyatrik 
hastalarda kullanılacak   ilaçlar için  
yapılacak klinik araştırmalar ile ilgili ICH 
(Uluslar arası Harmonizasyon Topluluğu)  
E7 kılavuzu bu doğrultuda güncellenmiştir.    

Yukarıda bahsi geçen faktörler göz önüne 
alınarak geliştirilecek olan geriatrik 
ilaç formülasyonlarında  hedeflenenler 
aşağıdaki  şekilde özetlenebilir:  

- Yüksek biyoyararlanım sağlaması  

- Tadı ve görünüşü ile hasta tarafından  
 kabul edilebilir olması

- Hasta tarafından kabul edilebilir doz  
 tekdüzeliği

- Kolay ve hastanın kendisi tarafından  
 uygulanabilir olması 

- Sosyo-kültürel açıdan kabul edilebilir olması

- Açık ve anlaşılır ürün bilgisine sahip olması

- Hastaya odaklı olması 

Geriyatrik Hastalarda İlaç Uygulaması   
Bir ilacın veriliş yolu ve uygulama 
şekline göre dozaj şekli öncelikle ilacın 
özelliklerine, hastanın durumuna, 
hastalığa göre  belirlenir. Geriatriklerde 
sıklıkla görülen hastalıkların (demans, 
parkinson, hipertansiyon, kalp yetmezliği, 
idrar kaçırma, konstipasyon, osteoporoz, 
artirit  vb.) düzeltilmesinde kullanılan  
ilaçlardan büyük yarar sağlanmasına 
karşın bazı durumlarda karşılaşılan 
istenmeyen yan etkiler ve yetersiz tedavi 
gibi göz ardı edilemeyecek düzeyde 
olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 
Yaşlılarda ilaçla ilişkili olarak görülen 
diğer riskler arasında polifarmasi, 
ilacın uygun olmayan şekilde kullanım 
ya da yetersiz kullanımı  (hastanın 
ilaca adheransı) sayılabilir.   Tüm 
bu durumları ve riskleri göz önünde 
bulundurarak hastaya odaklı ve ihtiyaçları 
karşılayacak hasta tarafından alımı kolay 
formülasyonların geliştirilmesi önemlidir. 
Hazırlanan formülasyonların ambalajı/
etiketlenmesi de çok önemlidir.  Hastanın 
kolay açabileceği, kolay uygulayabileceği 
ambalajlama gerekmektedir. Örneğin,  
iterek çıkartılanlar, ağzı vida kapaklı 
şişelerdekilerin alımından daha kolay 
olabilir.  Özellikle çocuklara korumalı 
olan şişelerin kapaklarını açmak 
yaşlılar için zor olabilir. Dozlamayı 
hatırlatıcı ambalajlar her zaman daha 
yararlı olacaktır. Ayrıca yanlış ilaç 
alımını  engellemek için  uygun ve kolay 
okunabilirlik etiketleme gerekir.  Hasta 
kullanım bilgisi de bu grup tarafından 
kolay okunabilir ve anlaşılabilir olmalıdır. 

Oral Yolla Uygulama
Tüm hasta gruplarında olduğu üzere 
geriyatrik hastalarda da özellikle 
alım kolaylığı nedeniyle ilaçların 
uygulanmasında öncelikli tercih edilen 
yol oral yoldur.  Ancak geriyatrik 
hastalarda oral yolla uygulamada bazı 
durumları göz önünde bulundurmak 
gerekmektedir.  En önemlisi engel, oral 
yolla verilen katı dozaj şekillerinin hasta 
tarafından yutma zorluğudur (disfaji).  
Bu nedenledir ki geriyatrik hastalarda 
aynı pediyatrik hastalarda olduğu gibi, 
suda dağıtılacak ya da çözelti tipi  dozaj 
şekilleri tercih edilmektedir.  Ancak çözelti 
tipi preparatlarda en büyük sorun tattır.  
Özellikle yaşa ve kişiye göre tat alma 
duyusu ve zevki farklıdır.  

Oral yolla alındığında, yaşlılarda ilaçların 
mide-barsak kanalından geçiş süresi, 
beslenmedeki sapmalar ve hareket 
farklılığından dolayı çok değişken 
olabilmektedir.  Ayrıca, bu grupta 
konstipasyon için sıklıkla laksatif kullanımı 
söz konusu olup bu da ilaç absorpsiyonunu 
önemli ölçüde etkilemektedir.   

Suda dağılan (hastaya verilmeden önce 
bir miktar suda dağıtılan) dozaj şekilleri, 
özellikle tablet veya kapsülleri yutamayan 
hastalar için geliştirilmiştir. Ayrıca ağızda 
dağılan tabletler mevcuttur. Bu tip dozaj 
şekillerinin hasta tarafından alımında 
herhangi bir sıvıya gerek yoktur ve ağza 
koyulduktan hemen sonra dağılır (Şekil 1). 
Bu dozaj şekillerinin tasarımı yapılırken 

tadının hasta tarafından kabul edilir 
olması, 3 dakikadan önce ağızda dağılması 
ve eğer tablet ise elle alınırken ufalanıp 
dağılmayacak sertlikte olması istenir.  

Şekil 1. Suda dağılan ve ağızda dağılan 
tabletler  

Son zamanlarda tabletler dağıldığında 
oluşan parçacıkların hastanın nefes 
borusuna kaçma riskini ortadan kaldırmak 
amacıyla özellikle geriatri ve pediatrik 
hastalar için ağızda dağılan film şeklinde 
ilaç şekilleri geliştirilmiştir (Şekil 2). 

Şekil 2. Ağızda dağılan film dozaj şekli

Geriyatri hastalar için uygun olan bir 
diğer dozaj şekli de bukal (yanak içi) 
mukozasına yapıştırılarak uygulanan 
formülasyonlardır.  İlacın uygulama 
yerinde tükürükle veya ağız/dil hareketiyle 
uzaklaştırılmadan daha uzun süre 
kalmasını sağlayan mukoadezif tabletler 
veya film formülasyonları  geliştirilmiştir.  
Bu formülasyonlar yanak içi mukozasına 
yapışmakta ve ilacın uzun süreli salımını 
mümkün kılmaktadır.   Özellikle ilaç 
almayı unutabilecek geriyatrik hastalarda 
tercih edilebilir. Ancak burada da bu 
formun hasta tarafından kabul edilebilirliği 
önemlidir. 

İlacın salım hızı, salım yeri ve salım 
süresi değiştirilerek daha uzun etkili ve 
daha az dozlama sıklığına sahip ürünler 
de geriatrik hastalar için uygundur.   
Genel olarak “modifiye salım sağlayan 
sistemler” olarak tanımlanan bu dozaj 
şekilleri sayesinde yaşlılarda ilaç uyuncu 
artırılmakta ve sonuçta daha etkin bir 
tedavi sağlanmaktadır. Modifiye salım 
sağlayan sistemlerde farklı salım 
teknolojileri uygulanarak hastalığa özgü  
ve hastanın durumuna uygun  bir salım 
sağlayan sistem geliştirmek mümkündür. 
Örneğin, hemen etki gösterecek hızlı 
salım sağlayan bir kısım ve daha uzun 
süreli salım sağlayacak kısımdan oluşan 
bir dozaj şekli  sayesinde  hastanın 
sirkadiyen ritminden etkilenmeden  
sürekli bir kan ilaç düzeyi sağlamak 
mümkündür (Şekil 3). 

Şekil 3. Çok katlı modifiye salım sağlayan 
tablet 

Deriden (Transdermal) Uygulama
Diğer bir seçenek deri yoludur.  Deriye 
uygulanacak ilaçla yüklü yamalar 
sayesinde birkaç güne kadar uzayan salım 
sağlayan sistemler mevcuttur (Şekil 4). 
Ancak bu yolla uygulamada özellikle 
ilerleyen yaşla derinin yapısının değişmesi 
nedeniyle ilacın etkisinde çok değişkenlik 
gözlenmektedir. Derinin hidrasyon durumu 
da  ilaçların deriden geçişi üzerine 
olumsuz etki göstermektedir. Yetersiz sıvı 
alımı, diyabetik  koşullar veya diuretiklerle 
tedavi vb nedenler  deriyi dehidrate 
duruma getirmektedir.  Tüm bu faktörlerin 
etkisiyle   yaşlılarda deriden uygulamada  
ilacın  etkisi önceden kestirmek kolay 
değildir.

Şekil 4. Yama ile deriden ilaç uygulaması 

Nazal Mukozadan Uygulama
Son zamanlarda geriatriklerde diğer 
dikkat çeken bir veriliş yolu da nazal 
mukozadan ilaç uygulamasıdır (Şekil 
5). Diğer yollara göre nazal yolla ilaç 
uygulamasıyla yaşlılarda daha yüksek 
yararlanım sağlandığı bildirilmiştir.  
Hasta kendisi uygulayabilir ancak her ilaç 
için uygun değildir. Ayrıca hasta uyuncu 
önemlidir. 

Şekil 5. Nazal mukozadan ilaç uygulaması 

İnhalasyon Yolu
Azalan motor aktiviteler ve düşük 
inspirasyon hacmi nedeniyle yaşlılarda 
inhalasyon yoluyla ilaç uygulaması 
kısıtlıdır. Ayrıca bu yolla uygulama için 
geriyatrik hastalar için kullanımı uygun 
ve kolay olan özel cihazlar gerekmektedir 
(Şekil 6). 

Şekil 6. İlaç uygulaması için inhaler 
çeşitlerine örnek 

Parenteral
Halen parenteral yol en hızlı ve en etkin 
yol olmasına karşın özellikle hasta uyuncu 
(iğne korkusu, canının yanması vb.) ve 
kalifiye elemana ihtiyaç olması nedeniyle 
zorunlu olmadıkça  tercih edilmemektedir.    

Kombinasyon Ürünler
Geriyatrik hastalarda daha etkin ilaç 
uygulaması için bir diğer yaklaşım, 
kombinasyon ürünlerin geliştirilmesi,  
yani  tek bir dozaj şekli içinde birden 
çok ilacın bir araya getirilmesidir. Bu 
sayede hastanın daha az sayıda ilaç 
alması sağlanabilir ancak  kombinasyon 
ürünlerin,  geliştirme aşamalarında  
yaşlılarda klinik olarak  çok iyi  
değerlendirilmeleri gerekir.   

Elektronik Tıbbi Cihazlar
Geriyatrik hastaların ihtiyaçları 
karşılamak amacıyla,  ilaç alım zamanını 
hatırlatan ya da vücuttaki duruma göre 
ilacın salımını sağlayan elektronik 
cihazlarla kullanılabilir. Ancak ileri 
teknolojiye sahip bu cihazların özellikle 
geriyatrik hastalarda kullanıcı dostu 
olması gereklidir.  Bu gruptaki hastaların 
algılamasının, görme keskinliğinin, 
duymasının azaldığı göz önüne alındığında 
tıbbi cihaz ne kadar yüksek bir teknoloji 
sahip olsa da geriyatrik hasta tarafından 
kolay kullanılamıyor hiçbir yararı 
olmayacağı aşikardır. 

olup, en sık kullanılan ilaç gruplarının; 
kardiyovasküler sistem ilaçları 
(%26.7),analjezik ve antiinflamatuar 
ilaçlar (%20.8) ve hematopoetik sistem 
ilaçları(%14.8) olduğu görülmüştür. 
Polifarmasi ve bildirilen ilaç yan etkileri 
arasında pozitif korelasyon saptanan 
çalışmada, reçetesiz ilaç kullanım 
oranının ise kadınlarda %7.0, erkeklerde  
ise %6.0 olduğu belirlenmiştir. 

Ankara’da 65 yaş ve üzerindeki 1300 
kişi ile yapılan yüz yüze görüşmelerde 
yaşlıların yarısından fazlasının sürekli 
ilaç kullandığı, çoklu ilaç kullanımının 
kadınlarda daha fazla olduğu dikkati 
çekmiş, ayrıca yapılan karşılaştırmalarda 
bir doktor önerisi veya reçetesi 
doğrultusunda ilaç kullanımının 
kadınlarda daha yaygın olduğu 
saptanmıştır. Dört ve daha fazla ilacın 
bir arada kullanımının en fazla 71-80 yaş 
grubunda olduğu, yaş ilerledikçe çoklu ilaç 
kullanımının azaldığı belirlenmiştir.

Yaşlılıkta Çoklu İlaç Kullanımını 
Azaltmaya ve Akılcı İlaç Kullanımına 
Yönelik Öneriler 
1. İyi bir ilaç kullanım öyküsü alınmalıdır, 

2. Hastanın bildirdiği sorunlarının 
ilaca bağlı olup olmadığı 
değerlendirilmelidir, 

3. Tedavi hedefleri belirlenmelidir 

4. Özgül ve akılcı reçeteleme yapılmalıdır, 

5. Hasta uyumunu en üst düzeyde 
sağlayabilmek için olabildiğince basit 
tedavi rejimleri uygulanmalıdır, 

6. Günde tek doz gibi uygulaması kolay 
dozlama şemaları tercih edilmelidir, 

7. Aynı etki ve advers etki profiline sahip 
ilaç seçenekleri varsa geriatrik yaş 
grubu ile ilgili verisi olan ilaç tercih 
edilmelidir, 

8. İlaçlar düşük dozda başlanmalı ve 
titrasyonla doz artırılmalıdır, 

9. Çoklu ilaç kullanımından olabildiğince 
kaçınılmalıdır, 

10. Herbal ürünlerin kullanımından 
kaçınılmalıdır, 

11. Aynı anda çok sayıda organ üzerine 
etkisi olan ilaçlardan kaçınılmalıdır, 

12. Özgül olmayan semptomlar için yeni 
ilaç eklenmemelidir, 

13. Mümkünse aynı anda iki yeni ilaca 
başlanmamalıdır. 

14. En az 6 ayda bir hastaların ilaçları 
gözden geçirilmelidir, 

15. Açık bir endikasyonu olmayan ilaca 
devam edilmemelidir, 

16. Hastaların eline, kullandıkları ilaçlarla 
ilgili bilgi içeren yazılı bir metin 
verilmelidir, 

17. İlaç yan etkileri konusunda hasta, 
hasta yakınları, yatan hastalar için 
hemşireler bilgilendirilmelidir,

18. Tedaviye uyumu artırmak, ilaç 
dozunu gerektiğinden fazla veya az 
kullanmalarını önlemek için hastalara, 
ilaçlarını günlük/haftalık olarak 
ayırıp saklayabilecekleri özel kutular 
kullanmaları önerilebilir, 

19. Diüretikler, anjiotensin dönüştürücü 
enzim inhibitörleri, antiepileptik 
ilaçlar, antikoagülanlar, antiartimikler 
ve dijitaller gibi ilaçları kullanan 
hastaların, düzenli olarak kan testleri 
veya tedaviye özgü uygun takipleri 
(karaciğer, böbrek fonksiyon testleri, 
ilaç kan düzeyi v.s) yaptırılmalı; 
olası advers etkiler ve/veya toksisite 
yönünden değerlendirilmelidirler.

20. Her yeni başlanacak ilaç için şu 
sorgulamalar yapılmalıdır: Gerekli 
mi? (tedavi hedefi nedir?), Ne zaman 
kesilecek/kesilecek mi? Yarar/zarar 
oranı nedir? Yeni bir ilaç eklemek 
yerine öncelikle farmakolojik olmayan 
yaklaşımlar denenebilir mi? Bir başka 
ilacın yan etkisi için mi kullanılıyor? 
(İlaç yan etkisi için yeni bir ilaç 
başlamak yerine, ilk ilacın dozunu 
düşürmek ya da kesmek/değiştirmek 
daha uygundur), Seçilecek bir ilaç, 
mevcut iki hastalık için iyi gelir mi? 
(örneğin anjina ve hipertansiyon 

birlikteliğinde kalsiyum kanal blokürü 
kullanımı gibi) Bu mümkünse tek ilaçla 
tedavisi denenmelidir, Diğer ilaçlarla 
etkileşir mi?, Hasta, yeni ilaçla ilgili 
olarak bilgilendirildi mi?

Yan Etki Sorunu
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 inkontinanstır.

Yaşlılarda Tedaviye Uyum 
Tedaviye uyum konusu, hem tedaviye uyum  
sağlama, hem de tedaviye bağlı kalma 
bileşenlerinden oluşmaktadır ( Adherence: 
Compliance + Persistance).Yaşlılarda 
osteoporoz ve benzeri kronik hastalıklarda 
dikkati çeken tedaviye uyum konusunda  
sorun oluşturan temel faktörler şunlardır:  
1-Hastalık ile ilgili (asemptomatik ve 
sessiz seyreden hastalıklar, uzun süreli 
bir tedaviye gereksinimin olması, tedavi 
yararının hemen algılanamaması, ko-
morbiditenin varlığı), 2-İlaç ile ilgili 
(karmaşık tedavi şemaları, ilaçların 
yan etkileri, tedavinin uygulama sıklığı, 
uygulama şekli, uygulama güçlüğü, tedavi 
süresi, uygulama karmaşıklığı, fazla 
sayıda ilaç kullanımı, kullanılması gereken 
ilacın maliyeti, geri ödeme koşullarının 
zorluğu, ilaca ulaşım sorunu), 3- Hasta ve 
hastanın emosyonel durumu ile ilgili (yaş, 
hastalık ile ilgili bilgi eksikliği, tedavinin 
yararı konusunda bilgi eksikliği, yaşam 
tarzı özellikleri, sosyal destek yokluğu, 
hastalığın inkarı veya tanıya inanılmaması, 
kişisel olarak tanı ve tedavi gereksinimi 
konusunda ikna edilemeyen hastalar, 
unutkanlık ve depresyon varlığı), 4- İzlem 
sorunları ve 5- Hasta-hekim ilişkileri 

Tedaviye Uyum Sağlanabilmesi Için 
Öneriler: 1-Tedaviye gereksinimleri olduğu 
konusunda hastaların“ikna” edilmesi, 
2-Etkin “iletişim” kurulması,  3-Hastaların 
aranması, “kontrollere çağrılması”, 
4-Hastanın tedavinin sonucu ve etkinliği 
konusunda “bilgilendirilmesi”, 5-Kontrol 
incelemeleri sonuçları konusunda 
“geri bildirim” sunulması,6-Tedavinin 
“ulaşılabilir” olmasıdır.

Yaşlılık Ve Kanıta Dayalı Tıp 
Pek çok araştırma erişkin dönemdeki 
kişiler üzerinde yapılmakta, tedavi 
kılavuzları bu araştırmalardan 
kaynaklanan kanıtları temel almakta 
ve tedavi yaklaşımları bunlara 
dayandırılmaktadır. Oysa ileri yaş 
grubunda, özellikle huzurevlerinde 
veya bakım evlerinde yaşayan yaşlılar 
açısından bu ilaçlar uygun olmayabilir, 
yüksek risk oluşturabilir ve yararlanma 
oranları erişkinlere kıyasla daha 
düşük olabilir. Erişkinler için yaygın 
olarak kabul gören bir endikasyon ileri 
yaştakiler için belirsizlikler taşıyabilir, 
geçerli veya uygun olmayabilir. Ayrıca 
göz ardı edilmemesi gereken bir diğer 
gerçek de şudur; “araştırma hastaları” 
günlük rutin hekimlik uygulamalarındaki 
hastalarından farklıdır, tedavi şemalarına 
uyum göstermek durumundadırlar, sürekli 
kontrollere çağrılırlar ve hekim ile yakın 
ve ulaşılabilir bir ilikileri vardır. Oysa 
“poliklinik ortamlarında izlenen hastalar” 
reçetelere uymayabilirler, ilaçlarını 
önerilen şekilde ve düzgün almayabilirler 
ve tedaviye devam etmeyebilirler. İleri 
yaştaki kişlerin tedavi planlarında 
bu noktaların göz önüne alınması 
gerekmektedir.
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