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etkinliklerimiz Antiagingde 
Tartışmalı 
Konular 
Toplantısı
23 Mart 2009 tarihinde Ulusal Yaşlılar 
Haftası bağlamında 
GEBAM tarafından düzenlenen; 
Antiagingde Tartışmalı Konular 
başlıklı toplantı üniversitemizin ilgili 
fakültelerinden öğretim üyelerinin 
katılımı ile gerçekleştirildi.

Konuk konuşmacılar, 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Farmakoloji Anabilim Dalı 
Öğretim Üyeleri Doç.Dr. Canan ULUOĞLU 
tarafından sunulan; 
Melatonin: Antiaging Kronobiyotik ve 
Doç.Dr. H. Zafer GÜNEY tarafından 
sunulan; Büyüme Hormonunun 
Antiaging Amacıyla Kullanımı konulu 
konferanslar farklı disiplinlerden 
katılımcıların yoğun ilgileri ve 
katkıları ile izlendi.

GEBAM üyeleri, 
17-18 Aralık 2008 tarihlerinde SHÇEK tarafından düzenlenen 

Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı 
çalıştayına katılarak  

Yaşlılıkta Sağlık ve Refahın Artırılması 
konusundaki grup çalışmasında başkan, röportör ve grup üyesi 

olarak görev almışlardır.

Türkiye’de 
Yaşlıların Durumu ve 

Yaşlanma Ulusal Eylem Planı

Yaşlı Sağlığı Tanı ve Tedavi 
Rehberi Çalıştayı

GEBAM üyeleri 
Sağlık Bakanlığı, 
Temel Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü, 
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar 
ve Kronik Durumlar Daire 
Başkanlığı, Yaşlı Sağlığı 
Şube Müdürlüğü tarafından 
organize edilen; 
Birinci Basamak Sağlık 
Kuruluşlarında Görev 

 Yapan Hekimlere Yönelik Yaşlı Sağlığı Tanı ve Tedavi Rehberi’nin 
hazırlık sürecinde ve 6-7 Mayıs 2009 tarihlerinde gerçekleşen 
çalıştayında editör ve yazar olarak görev almışlardır.

Yaşlanmanın Evrimi
GEBAM’ın 2008 yılı 
Akademik Eğitim Etkinlikleri 
kapsamında 5 Kasım 2008 
tarihinde Sıhhiye Yerleşkesi 
Kültür Merkezi’ndeki 
Kırmızı Salonda düzenlenen toplantıda Üniversitemizin Fen Fakültesi, 
Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ali Demirsoy 
Yaşlanmanın Evrimi 2008 konulu bir konferans vermiş ve etkinlik 
her yaştan akademisyenlerin yoğun ilgileri ile karşılanmıştır.

Konferansı
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INIA, GEBAM ve Türk Geriatri 
Derneği bilimsel kurul üyeleri 
tarafından dersler verilen kurs 
kapsamında eğitim verilen 
konular arasında; Sağlıklı ve 
Uzun Yaşam, Yaşlılık Döneminde 
Sağlığın Korunması ve 
Geliştirilmesi, Gerontolojide 
Temel Kavramlar - Demografik 
Belirleyiciler, Yaşlılık Döneminde 
Medikal Sorunlar,Yaşlılıkta Erken 
Tanı, Yaşlılarda Kardiyovasküler 
Hastalıklar,Yaşlılık Döneminde 
Periferik Damar Hastalıkları, 
Yaşlanan Erkek ve Üreme 
Sağlığı Sorunları-Çözümleri, 
Menopoz ve Kadın, Yaşlılarda 
Konstipasyon Sorunu,Yaşlılarda 
Ağrı, Osteoporoz, Osteoartrit, 
Yaşlanan Beş Duyu (Dermatoloji, 
KBB, Göz), Yaşlı Kadınların 

2. Geriatri ve Gerontoloji Kursu 
2009

International Institute on Aging-INIA, 
Hacettepe Üniversitesi GEBAM ve Türk Geriatri Derneği 
ortak etkinliği  olarak düzenlenen; 
2. Geriatri ve Gerontoloji Kursu 
24-31 Ocak 2009 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Jinekolojik Sorunları,Yaşlılarda 
Demans, Deliryum, Depresyon, 
Geriatrik sendromlar, 
İmmobilite, İnme,Uyku 
bozuklukları, İnkontinans, 
Diabetes Mellitus, Yaşlılarda 
Enteral, Parenteral 
Beslenme,Yaşlılık Döneminde 
Ruh Sağlığı Sorunları,Yaşlılık 
Döneminde Enfeksiyon 
Hastalıkları,Yaşlılarda Bası 
Yaralarının Önlenmesi ve 
Tedavisi, Yaşlılık Döneminde 
Ağız ve Diş Sağlığı, Yaşlılarda 
Ağız ve Diş Muayenesi, Sistemik 
Hastalıkların Ağız ve Diş 
Bulguları,Yaşlılık Döneminde 
Evde Bakım Hizmetleri,Yaşlının 
Evde Bakım İlkeleri, Geriatrik 
Rehabilitasyon İlkeleri, 
Yaşlılıkta Beslenme, Yaşlanma 

ve Fiziksel Aktivite, 
Yaşlılık Döneminde 
Malnütrisyonun 
Saptanması, Yoğun 
Bakımdaki Yaşlı Hasta, 
Yaşlılarda Kas İskelet 
Sistemi Sorunları, 
Yaşlı Kişiler ve Ailenin Değişen 
Geleneksel Rolü Yaşlılık ile ilgili 
politikalar, Yaşlılık Konusundaki 
Uluslararası Eylem Planı: 
Madrid 2002, Yaşlılık Döneminde 
Yaşam Kalitesi Kavramı, 
Türkiye’de Yaşlanan Popülasyon, 
Toplumsal Cinsiyet ve Yaşlılık, 
Yaşlı Sağlığında Cinsiyet Farkı, 
Toplumda Yaşlılara Yönelik 
Hizmetler, Türkiye’de Sosyal 
Hizmetler, Yaşlılık Döneminde 
Herbal Preperatların Kullanımı 

ve İlaç Etkileşmeleri, Yaşlı 
İhmali ve İstismarı, Yaşlılığın 
Etik Boyutu yer almıştır. Etkinlik 
programı çerçevesinde huzurevi 
ziyaretleri ve incelemeler 
yapılmıştır.

Gelecek dönemlerde INIA 
katkıları ile düzenlenecek olan 
kuslar GEBAM web sitesinde 
ilan edilecektir.
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MELATONİN: 
ANTİAGİNG KRONOBİOTİK *
Doç.Dr. Canan ULUOĞLU 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Farmakoloji Anabilim Dalı

Kronobiyoloji 
Organizmada biyolojik fonksiyonlar, 
zamana bağlı değişiklikler göstermekte 
ve bu değişiklikler “biyolojik ritimler” 
olarak adlandırılmaktadır. Kan basıncımız, 
vücut ısımız, hormonların salgılanması 
gibi, organizmanın hemen her düzeyinde 
birçok fonksiyon zamana bağlı olan bu 
dalgalanmaları gösterir ve “kronobiyoloji” 
bilimi de bu ritmik değişiklikleri araştırır. 
Söz konusu ritimlerin genetik bir temeli 
olduğu bilinmektedir. Diğer yandan ekzojen 
ve endojen kaynaklı uyarılar ya da bir başka 
deyişle “tempocu”lar tarafından da bu 
ritimler düzenlenmektedir. Işık uyarısı, iyi 
bilinen bir ekzojen tempocu iken, pineal 
bezden karanlıkta salgılanmakta olan 
melatonin ve suprakiazmatik nukleus 
da endojen tempocu olarak kabul edilir. 
Melatoninin akşam dozları, biyolojik 
ritimleri düzenlemekte olan internal saati 
öne alırken, sabah dozları ise ileriye alarak 
“faz kayması”na neden olmaktadır. Bu 
anlamıyla melatonin, senkronize edici ya 
da faz düzenleyici bir “kronobiotik” olarak 
değerlendirilebilir ve böylece vücuttaki 
ritmik fonksiyonları stabilize ettiği ya 
da internal biyolojik ritimlerin zamanını 
ayarladığı söylenebilir.

Biyolojik Ritimler 
Biyolojik ritimler, çeşitli hastalıklar, 
gece vardiyasında çalışma (uyku/
uyanıklık) ve uzun saat farkları olan 
ülkeler arasında seyahat (jet-lag) gibi 
bazı çevresel faktörlerden etkilenirler ve 
ritmik senkronizasyon bozulur. Yaşlanma 
sürecinde de benzer şekilde bazı 
sirkadian (günlük) ritimler ve/veya ritim 
karakteristikleri değişmektedir. Tüm bu 
durumlar, faz kayması olarak karşımıza 
çıkabilir. Melatonin, zaman sinyalinin 
oluşmasında (günün ya da yılın zamanı) 
vücudun kronolojik bir tempocusu olarak 
kabul edilebilir. Bu noktada özellikle, 
melatoninin, sirkadian ritmin değiştiği 
uyku bozukluklarında (gece vardiyasında 
çalışma ya da jet-lag gibi) ya da ileri 
yaşlarda gözlenen uyku bozukluklarında, 
“resenkronizasyon” yapan bir ajan olarak 
kullanımının ön plana çıkması önemlidir.

Yaşlanma süreci ve Melatonin 
Yaşlanma sürecinde, uyku bozuklukları 
dışında, melatonin üretiminde azalma, 
serbest radikal üretiminde artış, immün 
yanıtta bozulma, neoplastik hastalıklarda 
artış ve birçok sirkadian ritmin bozulduğu 
bilinmektedir. 

Melatonin üzerinde yapılan çok sayıdaki 
çalışma,  vücudun birçok biyolojik 
fonksiyonunda bu hormonun rolü 
olduğuna işaret etmektedir. Bunlardan 
bazıları; antioksidan, antiapopitotik, 
sitoprotektif, immünmodulatuar, onkostatik, 
kronobiyotik, hipotansif, osteoklast 
aktivitesinde inhibisyon yapıcı etkiler olarak 
sayılabilir. Melatonin bu yönüyle, yaşlanma 
süreci ile daha sıkça gözlenebilecek, 

nörodejeneratif hastalıklar (alzheimer, 
Parkinson gibi), iskemi, kanser, uyku 
bozuklukları, hipertansiyon, osteoporoz 
gibi birçok hastalıkta potansiyel yararlar 
barındırabilir. Bu amaçla yeni geliştirilmiş 
olan 3 yeni melatonin ligantı ile çalışmalar 
devam etmektedir. Bunlar, MT1/MT2 
agonisti ve 5-HT2C antagonisti olan 
Agomelatin, yalnızca MT1/MT2 agonisti 
olan Ramelteon ve melatonin analoğu 
LY156735’dir. Ancak şu an için, “randomize 
kontrollü klinik çalışmalar”la melatonin 
agonistlerinin yararlı olarak gösterildiği 
tek endikasyon “sirkadian ritim uyku 
bozuklukları”dır. Melatonin, antiaging 
özellikte bir potansiyele sahip görünmekle 
birlikte daha fazla klinik çalışmaya 
gereksinim vardır. 

*Melatoninin, antiaging kronobiyotik özellikleri 
ile ilgili daha kapsamlı bir derlemeye Türkiye 
Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi’nden ulaşılabilir 
(Uluoğlu C. Melatonin: Antiaging Kronobiotik. 
Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 2008; 
28(6): 84-87).

YAŞLILIK DÖNEMİNDE 
ACİL SORUNLAR
Uzm. Dr. Mehmet Mahir KUNT 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Acil Tıp Anabilim Dalı 

20.Yüzyılın ortalarından itibaren yaşlı nüfus 
artmaya başlamış ve bu artış 21 yüzyılda 
daha da fazlalaşmıştır. Acil servislerde daha 
uzun kalan, karmaşık tıbbi durumları olan, 
daha çok sayıda ve ileri tetkik tedavi ihtiyacı 
olan ve acil servislere gelişte kendilerini 
özgü özel sorunları olan yaşlı hastalar 
için özel bakım ihtiyacı günden güne 
belirginleşmektedir.

Yaşlılar,  acil servise başvuruların %14-
21’ini oluştururlar. Yaşlı hastaların 
şikâyetleri büyük bir oranda triyaj 
kategorilerinin üst sıralarında yer 
almaktadırlar. Hastaneye yatma oranlarının 
ve yoğun bakım ihtiyacı yaşlı popülasyonda 
daha fazladır. 

Yaşlı hastaların acil servislerde muayenesi 
güçtür.  Yaşlanma ile beraber kronik 
hastalık sayısı artar. Yalnız yaşayan 
yaşlılarda ortalama olarak 3 tane problem 
varken, bakım isteyen hastalarda problem 
sayısı 10’a kadar çıkmaktadır. Bu durum 
yaşlılarda yeni bir hastalığın teşhisini 
oldukça güçleştirmektedir. 

Yaşlı hastalarda hastalık seyrinin atipik 
olması, belirtilerin geç çıkması ve altta 
yatan hastalıkların çok olması nedeniyle 
yardımcı teşhis metodlarının kullanılması  
%50 oranında daha fazladır. Buna rağmen 
acil serviste hatalı teşhis koyma ihtimali 
daha fazladır.

Yaşlı hastalarda olan fizyolojik değişikler 
laboratuar değerlerine yansımaz.  Anormal 
değerlere sahip yaşlı insanlar mutlaka 
ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir. 

Yaşlı popülasyonda yanlış ve gereksiz ilaç 
kullanımı önemli problemlerden biridir. 
Ortalama olarak bir yaşlı hasta günde 
4,5 çeşit ilaç kullanmaktadır. Bakıma 
ihtiyaç gösteren hastalarda bu günde 
7,2’ye kadar çıkmaktadır. Bu durum 
yaşlı hastalarda yan etkilerin daha çok 
görülmesine sebep ol-maktadır. Altta 
yatan hastalıklar, birden fazla doktor yaşa 
bağlı farmatokinetik değişiklikler, bir ilacın 
yan etkisini tedavi amaçlı yeni bir ilaç 
verilmesi gibi problemler yeni problemlere 
yol açmaktadır. Gastrointestinal motilite 
ve kan akımında azalma, vücut kitlesinde 
azalma, yağ dokusu oranında artma, 
kreatinin klerensinde azalma, hepatik 
kan akımında azalma, ilaçların emilimini, 
dağılımını ve klerensini değiştirebilir. Bütün 
bu değişikliklere rağmen pek çok ilacın 
biyoyararlanımında değişiklik olmaz.

Acil hekimi tedavi ettiği yaşlı hastalarda 
ilaç ve alkol bağımlılığını unutmamalıdır. 
Özellikle sedatif-hipnotik ajanlara 
bağımlılık beklenenden daha fazladır. Bu 
tip ilaçlar her uyku sorunu olan yaşlıya 
başlanmamalıdır.

Psikiyatrik hastalıklar yaşlılarda atipik 
semptomlarla başlayabilir. Depresyon 
bilinen vejetatif semptomlara, ajitasyon, 
anksiyete ve birçok somatik şikayetlerin 
eklenmesiyle ortaya çıkabilir. 

Fizik Muayene 
Yaşlılıkta oluşan birtakım fizyolojik 
değişiklikler yüzünden fizik muayene 
daha dikkatli yapılmalıdır. Yaşlı hastanın 
belli belirsiz bir karın ağrısı ciddi hayatı 
tehdit eden ve cerrahi gerektiren bir has-
talığın tek belirtisi olabilir. Kullanılan bir 
takım ilaçlar bazı hastalıkların belirti ve 
bulgularını gizleyebilir. Örneğin β blokör 
ajan kullanan yaşlı bir hastada hipovolemi, 
sepsis vb durumlarda beklenen taşikardi 
görülmeyebilir. 

Laboratuvar / Yardımcı Testler 
Yaşlı hastalardan benzer şikâyetleri 
olan genç hastalara oranla daha fazla 
test istenme eğilimi dok-torlar arasında 
yaygındır. Çünkü daha az rezervi olan 
yaşlı hastada doğru teşhis koymak çok 
önemlidir. Buna göre hafif semptomların 
arkasında ciddi sorunlar olması muhtemel 
olduğu için, yaşlı hastalarda kaynakların 
maksimum kullanımı doğru kabul edilebilir. 

Yaşlılığa Özgü Sorunlar 
Mental Durumda Değişiklik 
Acil servise gelen ve mental durumunda 
değişme olan hastaların % 30-40’ını 
delirium ya da kognitif disfonksiyon mu 
olduğu tam olarak ayırt edilemez. Yaşlı 
hastalar rutin olarak kognitif disfonksiyon 
açısından taranmalıdır. Bu oryantasyon ve 
üç adet nesnenin hatırlanması istenerek 
ba-sitçe yapılabilir. 

Fonksiyonel Zayıflama 
Fonksiyonel zayıflama hastanın tekbaşına 
yaşantıdaki bir takım fonksiyonları 
gerçekleştirmesindeki azalmayı ifade 
eder. Activities of Daily Living (Günlük 
yaşam Aktiviteleri) ölçeğinde fizyolojik olan 
bozulma sırası dışında bozulma, organik bir 
hastalığı işaret eder.

Travma 
Yaşlı hastalarının travma nedenlerinin 
en başında %61’le düşmeler ve %22 ile 
trafik kazaları yer almaktadır. Düşmelerin 
mortalitesi 85 ve üzeri yaştaki hastalarda  
%20’lere kadar ulaşmaktadır.

Motorlu araç kazaları geçici bilinç 
kaybından, felce veya miyokart infarktüsüne 
kadar ciddi medikal ek problemlere de 
yol açabilir. Yaşlı bir travma hastasında eş 
zamanlı olarak buna benzer hastalık-ların 
teşhis ve tedavisi önem taşır. Yaş arttıkça 
trafik kazaları sonrasında beyin, omurga, 
toraks ve iskelet sistemi yaralanmaları 
riskleri artar.

Yaşlı hastaların fonksiyonel rezervinin az 
olması ve birçok kronik hastalığın birarada 
olması, trav-ma resusitasyonunda invazif 
monitörizasyon yapılmasını gerektirir. Şok 
durumunda yaşlı hastalarda hemodinamik 
kompanzasyon sınırlı olduğu için son organ 
hasarı erken olur. 

Yaşlılarda basit ve hafif bir travma sonrası 
bile ciddi yaralanmalar oluşabileceği 
unutulmamalıdır.

İnfeksiyon 
Yaşlılarda infeksiyon hastalıklarında 
mortalite ve morbidite daha fazladır. 
Genelde yaygın olan mikroorganizmalarla 
infekte olunurken yaş ilerledikçe daha nadir 
görülen enfeksiyonlar ortaya çıkabilir.

Ateşten çok hipotermi olur. Hastalar 
iştahsızlık, yorgunluk, fonksiyonel kıstlama 
gibi semptomlarla gelebilirler. Enfeksiyon 
en çok akciğerler, üriner sistem, karın ve 
deriden kaynaklanır.

Karın Ağrısı 
Yaşlı hastalarda karın ağrısı semptomları 
tipik olmayabilir veya kronik ağrılar 
yüzünden nonsteroid ağrı kesici kullanımı 
olduğu için tanı gecikebilir. 

Karın ağrısı olan yaşlı hastalar 
değerlendirilirken laboratuar imkânları 
biraz daha fazla önem kazanır. Bilgisayarlı 
tomografi, abdominal aort anevrizması, 
apendisit, perforasyon vb. bir çok akut 
karın sebebinin teşhisinde yüksek oranda 
sensitiftir. Bilgisayarlı tomografinin 
yaygın kullanımı ile Acil hekimlerini karın 
ağrılarında doğru teşhis koyma oranları 
%36’dan %77’ye çıkmıştır.

Erken radyolojik tetkik ve erken cerrahi 
konsültasyonu önemlidir.

Miyokard İnfarktüsü 
Yaşlı hastalarda atipik yerleşimli veya 
ağrısız infarktüs geçirme ihtimali daha 
yüksektir. Yaşlı hastalarda ani başlayan 
nefes darlığı olgularının %35-59’unun 
miyokart infarktüsü olma ihtimali vardır. 
Bayan hastalarda ağrısız infarktüs geçirme 
oranı erkeklere göre daha fazladır. 

Acil Servisten Taburculuk 
Acil servise gelen yaşlı hastalar taburcu 
edilirken ilaçları, kontrolleri vb hastanın 
anladığına emin oluncaya kadar anlatılmalı 
ve yazarak eline verilmelidir. Ayrıca 
yakınları da bu konuda uyarılmalıdır.

Koruyucu Hekimlik 
Pnömoni, influenza, kazalar ve ilaç yan 
etkileri yaşlı hastaların başlıca ölüm 
sebeplerindendir. Bu durumlar acile 
başvuruların %15’ini oluşturmaktadır ve 
çoğu önlenebilir sebeplerdir. 

Düşmeler yine önlenebilir bir mortalite ve 
morbidite nedenidir. Düşmelerin önemli bir 
kısmı verilen ilaçların yan etkilerine bağlı 
gelişmektedir. Dolayısıyla aile hekiminin 
ilaçlarını yakından takip et-mesi düşmeleri 
büyük oranda azaltacaktır.

Yaşlı Hastaların Resüsitasyonu 
Yaşlı hastalarda dişler olmadığı için 
ağızdan ağıza solunum yaptırmak güçtür.  
Ayrıca boyun eklemlerindeki dejenerasyon 
sebebiyle epiglottisi görmek ve ağız yoluyla 
entübasyon yapmak zordur. Yaşlılarda 
ventilatörden ayrılma güçlükleri sebebiyle 
öncelikle invazif olmayan hava yolu yöntem-
leri öncelikle tercih edilmelidir. 

Yaşlılarda Akciğer ödeminden kaçınmak 
için Resüsitasyon esnasında 250 mL’lik 
izotonik bolüsleri yapılmalıdır. Karotid 
arterde aterom plakları olma ihtimali 
yüksek olduğu ve disseksiyona neden 
olmamak için femoral nabızdan dolaşım 
kontrolü yapılmalıdır.

İleri kardiyak yaşam desteği uygulamaların 
standart erişkin uygulamalarıyla aynıdır. 
Son yapılan çalışmalarda yaşın, tek başına 
resüsitasyon sonrası sağ kalımda önemli 
bir etken olmadığı bulunmuştur.
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YAŞLILARDA SIK GÖRÜLEN 
TÜMÖRAL OLUŞUMLAR 

Prof.Dr. Ayşen KARADUMAN 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dermatoloji Anabilim Dalı 

Deri, her organ gibi yaşam boyunca 
yıpranır. Zamanın akışına bağlı olarak 
oluşan biyolojik yaşlanma da denilen 
bu yaşlanma genetik olarak belirlenmiş 
olmakla birlikte, dokularda zamanla 
biriken zararlı metabolik ürünler ve serbest 
radikaller doku hasarına yol açarak bu 
sürecin gelişimini hızlandırandırırlar. 
Biyolojik yaşlanma engellenemeyen ve 
organizmada yaşın ilerlemesi ile ortaya 
çıkan değişiklikler sonucu oluşurken, 
uzun süreli güneş ışığına maruz kalma, 
sigara dumanı, çeşitli kimyasal maddeler, 
ısı, nem, iklim değişiklikleri gibi dış 
etkenler deri yaşlanmasını arttırırlar. 
Yaşlanma ile birlikte derinin elastikiyetinde 
azalma, kırışıklıklar, açık veya koyu renkli 
lekeler, ve iyi ya da kötü huylu tümörlerin 
görülme sıklığı artar. Yaşlılık lekeleri ve 
deri tümörleri yaşlıları hekime getiren en 
yaygın nedenlerdir. Seboreik keratozlar 
gibi bazı deri lezyonları 60 yaşın üzerindeki 
neredeyse herkeste bulunur ve iyi huylu 
olmalarına rağmen bazen görünüşleri 
nedeniyle endişe yaratabilirler ya da 
kozmetik rahatsızlıklara sebep olabilirler. 
Yaygın olarak görülen diğer bir lezyon ise 
aktinik (solar) keratozlardır. Bunlar kanser 
öncüleri lezyonlar olmaları ve ciddi güneş 
hasarını göstermeleri bakımından daha 
önemli problemlere yol açmadan tedavi 
edilerek ortadan kaldırılmalıdırlar.

Bu yazıda yaşlı toplumda en sık görülen 
oluşumlar, belirtileri ve tedavileri ele 
alınacaktır.

Seboreik Keratoz  
Yaşlılarda çok sık görülen selim bir 
tümördür. Genellikle yaşla birlikte ortaya 
çıkar. Nedeni kesin olarak bilinmemekle 
birlikte ultraviyole ışınlarının seboreik 
keratoz oluşumunu kolaylaştırdığı 
düşünülmektedir. Seboreik keratoz, en sık 
yüz, baş, gövde ve kollarda yerleşir. Tek 
veya çok sayıda, kahverenginin değişik 
tonlarında, ten rengi, yuvarlak veya oval, 
ortalama büyüklükleri 0.5-1.5cm olmakla 
birlikte 5 cm. den büyük boyutlarda 
olabilirler. Deriden kabarık yüzeyi pürtüklü, 
verrüköz görünümde olup bazen üzerinde 
yarıklar olabilir. Genellikle herhangi bir 
belirti vermezler ancak bazen hafif bir 
kaşıntı olabilir. Bazı seboreik keratozların 
görünümleri endişe verici olsa da kötü 
huylu bir tümöre değişim riski yoktur. 
Farklı görünümleri nedeni ile birçok deri 
lezyonu ile karışabilen seboreik keratozların 
özellikle siyaha yakın koyu renkli olanları 
pigmente bazal hücreli kanser, malign 
melanom gibi kötü huylu tümörlerle 
benzerlik gösterebilir. Ayırıcı tanı için 
dermoskopik ve histopatolojik inceleme 
yapılmalıdır. Seboreik keratozun iyi huylu 
bir lezyon olduğu gözöününe alınarak 
ayırıcı tanı yapıldıktan sonra kendi haline 
bırakılabilir. Tedavi çoğunlukla kozmetik 
amaçla yapılır. Tıraşlama ile eksizyon, 
küretaj, koterizasyon, kriyoterapi ile başarılı 
bir şekilde tedavi edilirler. 

Senil Hemanjiyom (Kiraz Anjiyom) 
Yuvarlak şekilli, hafifçe kabarık 0.5-6mm. 
boyutlarında yakut kırmızısı papüller en 
sık görülen damarsal anomalilerdir. Yaşla 
birlikte sayıları ve boyutları artan senil 
hemanjiomlar 70 yaş üzerinde hemen 
herkeste az veya çok sayıda bulunurlar. 
Başlangıçta nokta şeklinde ve peteşiye 
benzer şekildedirler.  Çoğunlukla gövdede 
yerleşen bu lezyonlar belirtisiz ancak 
kalıcıdırlar. İyi huylu olup, herhangi bir 
sistemik hastalığın işareti değildirler. Tedavi 
gerektirmezler ancak kozmetik olarak 
sorun oluşturduğunda koterizasyon veya 
lazer oldukça etkilidir. 

Aktinik Keratoz (Solar keratoz) 
Aktinik keratozlar en sık rastlanan 
prekanseröz (kanser öncüsü) oluşumlardır. 
Uzun süreli ultraviyole maruziyeti sonrası 
gelişen kronik deri hasarı sonucu oluşur. 
Skuamöz hücreli kansere dönüşme 
riski olması nedeniyle klinik bir öneme 
sahiptir. Ancak uzun süreli takiplerde 
bile bu dönüşümün %1-10 arasında 
olduğu bildirilmektedir. Genellikle 50 
yaş üzerindeki açık tenli kişilerde sıkça 
görülen aktinik keratoz en fazla alın, burun, 
yanaklar, kulak, el sırtı, saçı dökülmüş 
erkeklerde baş bölgesi gibi güneşe maruz 
yerlerde yerleşir. Lezyonlar genellikle 
3mm-1cm arasında, kırmızımsı kahverengi 
veya sarımsı, verrüköz veya keratozik, 
elle dokunulduğunda kuru ve yüzeyi 
zımpara gibi pürtüklü, ve üzeri sarımsı-
yapışkan kepeklerle kaplıdır.  Kesin tanı 
histopatolojik olarak konur. Güneş hasarını 
gösterdiği ve prekanseröz bir lezyon olması 
nedeniyle mutlaka tedavi edilmeleri gerekir. 
Aktinik keratozların tedavisinde total 
eksizyon, kriyoterapi veya elektrokoter ile 
iyi sonuçlar alınır. Ayrıca çoklu lezyonlarda 
topikal 5-florourasil (5-FU), %3’lük 
diklofenak sodyum kullanılabilir. Güneşten 
korunma ve güneş koruyucu ürünlerin 
düzenli kullanlması yeni lezyonların çıkışını 
engeller. 

Bazal Hücreli Karsinom (BHK) 
Derinin en sık görülen malign tümörüdür. 
Lokal olarak yıkım yapıcı bir tümör olup 
metastaz potansiyeli oldukça düşüktür. 
Oluşumunda ultraviyole ışınları önemli 
bir faktör olmakla birlikte yaşla birlikte 
azalan DNA tamir yeteneği ve derinin 
azalan bağışıklığı da buna katkıda bulunur.  
BHK 50 yaş üzerindeki açık tenli ve açık 
havada çalışan kişilerde sık görülür. En 
sık burun, alın, kulak ve yanak gibi güneş 
gören bölgelerde yerleşir. Değişik klinik 
tipleri olan BHK’un en sık görülen tipi 
nodüloülseratif  tip olup, küçük, kırmızı-
pembe, yarısaydam, parlak, yüzeyi düzgün, 
yuvarlak veya oval bir papül veya nodül ile 
karakterizedir. Zamanla büyüyen ve anüler 
bir biçimde çevreye doğru genişleyen 
lezyonun ortası çökük, kenarı kalkık bir 
görünüm alır. Merkezi bir erozyon ve ülser 
üzerinde kurut görülür. Bu ülser, kronik 
ve zaman içinde yavaş yavaş büyümesi 
ile tanınır.  Lezyonun hafif bir hasarla 
kanaması oldukça karakteristiktir. Uzun 
süre tedavi edilmeyen BHK’lar altındaki 
yumuşak doku, kıkırdak ve kemik 
dokuları harabedebilirler. Klinik olarak 
şüphelenilen olgularda dermoskopik 
inceleme tanıya oldukça yardımcıdır. 
Kesin tanı histopatolojik inceleme ile 
konur. Tedavide lezyonun cerrahi olarak 
çıkarılması, kriyoterapi, elektrokterizasyon, 
topikal immünomodülatuvar ajanlar olan 
imiquimod ve 5-florourasil ile oldukça iyi 
sonuçlar alınır.

Skuamoz Hücreli Karsinom (SHK) 
Deri ve mukozaların lokal yıkım ve metastaz 
yapma özelliğine sahip ikinci sıklıkta görülen 
tümörüdür. Oluşumundaki en önemli faktör 
ultraviyole ışınlarıdır. Bu konuda yapılan 
çalışmalar, kümülatif (birikici) güneş 
maruziyetinin karsinom gelişiminde esas 
neden olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun 
dışında radyasyon tedavisi almış olma 
önemli bir risk faktörüdür. SHK ile insan 
papilloma virüs enfeksiyonları arasında 
ilişki olduğu gösterilmiştir. Mukozada 
yerleşen SHK’de sigara kullanımı ile 
ilişkilidir.  Ayrıca yanık, skar dokuları, ve 
bazı kronik ülsere deri lezyonları SHK 
gelişimine zemin hazırlar. Genellikle 50 yaş 
üzerinde ortaya çıkmakla birlikte güneşli 
bölgelerde yaşayan gençlerde, açık tenlilerde 
de görülebilir. SHK en fazla baş ve boyun 
bölgesi, mukoza lezyonlarının çoğunluğu 
ise alt dudakta yerleşir. SHK genellikle tek 
bazen birkaç adet,  yanaklar, kulak çevresi, 
burun, saçı dökülmüş kişilerde saçlı deride 
yerleşir. Klinik olarak eritemli veya sarımsı, 
ağrısız, papül veya nodül şeklinde başlar, 
derinlemesine ve çevreye doğru genişleyerek 
infiltre ülsere bir plak şeklini alır. BHK’den 
daha hızlı ilerler. Sınırları belirgin olmayıp 
düzensiz, sert ve kabarıktır. Lezyonlar 
farklı boyutlarda olabilir, 2cm’den büyük, 
4mm’den derin olanların metastaz açısından 
riski daha fazladır. Kesin tanı histopatolojik 
olarak olarak konur. SHK’in tedavisi cerrahi 
olarak tümörün total olarak çıkarılmasıdır. 
Cerrahi uygulamayan durumlarda veya 
ek tedavi olarak radyoterapi uygulanabilir. 
SHK sık olmamakla birlikte akciğer, kemik, 
karaciğer, beyin metastazı yapabilir. İç 
organ metastazı olan olgularda sistemik 
kemoterapi uygulanır.

YAŞLILIK DÖNEMİNDE 
OSTEOARTRİT 

Prof.Dr. Yeşim Gökçe KUTSAL 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Tanım 
Osteoartrit (OA), eklem kıkırdağının 
kaybı ve periartiküler kemiğin yeniden 
şekillenmesi (remodelling) ile karakterize 
multifaktöryel etkili, yavaş progresyon 
gösteren, kronik dejeneratif bir hastalıktır. 
Sinoviyal, diartrodial ve özellikle yük 
taşıyan eklemlerde progresif olarak ortaya 
çıkmaktadır. OA’da eklemi oluşturan kemik 
yoğunluğunda artma ve eklem kenarında 
yeni kemik oluşumu (osteofit) meydana gelir. 
Geç dönemde görülen patolojik değişiklikler; 
eklem kıkırdağında yumuşama, ülserasyon 
ve fokal parçalanmadır, sinovyal inflamasyon 
da oluşabilir. 

Prevalans 
OA, artritlerin en sık görülen formu 
olup değişik populasyonlarda ortalama 
prevalansı %10-12’dir ve geriatrik 
hastalarda kas iskelet sistemi kaynaklı 
özürlülük ve ağrının en sık rastlanan 
nedenidir. OA, 55 yaş üzeri populasyonun 
%10’unu etkilemekte; 75 yaş üzerinde ise 
bu oran %50’yi geçmektedir. Prevalans 
ve hastalığın ciddiyeti yaşla birlikte 
artmaktadır. Yaş bütün eklem bölgelerinde 
OA’nın en kuvvetli belirtecidir. OA her iki 
cinsiyeti de etkilemekle birlikte kadın erkek 
oranı bazı çalışmalarda 1.5:1 ile 4:1 arasında 
değişmektedir. Semptomatik diz OA’ nın 60 
yaş üzerinde görülme sıklığının % 50’lere 
kadar çıktığı ifade edilmektedir.

Etyopatogenez 
OA’nın  etyolojisi, patogenezi ve 
progresyonu  tam olarak anlaşılamamakla 
birlikte eşlik eden eklem kıkırdağındaki 
biyokimyasal, yapısal ve metabolik 
değişiklikler ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 
Patogenezde sitokinler, mekanik travma 
ve değişen genetik yapının etkisi olduğu 
ve bu faktörlerin kıkırdakta OA’ya özgü 
değişikliler ile sonuçlanan yıkım zincirini 
başlattığı bilinmektedir.  Genetik yatkınlık, 
yaş, obesite, kadın cinsiyet, artmış kemik 
yoğunluğu, eklem laksitesi ve aşırı 
mekanik yüklenme primer osteoartrit için 
tanımlanmış risk faktörleridir. 50 yaşından 
önce kadınlarda OA prevalansı erkeklerden 
az olmasına rağmen, 50 yaşından sonra 
kadınlarda özellikle dizde prevalans 
belirgin ölçüde artmaktadır. Obezite diz OA 
gelişimi için bir risk faktörüdür. Yük taşıyan 
eklemlerde mekanik  kuvvetlerdeki artış 
eklem dejenerasyonuna yol açan birincil 
faktördür. Obezite sadece yük taşıyan 
eklemlerde yükü arttırmaz, ayrıca postürü, 
yürüyüşü ve fiziksel aktivite düzeylerini 
de değiştirerek eklem biyomekaniğinde 
bozulmaya neden olur.

Sınıflandırma 
I- Eklem tutulumuna göre: 
 Monoartiküler, oligoartiküler veya  
 poliartiküler (jeneralize)

II-Birincil ve ikincil tutuluma göre 
 Birincil : İdiyopatik 
 İkincil : Nedeni bilinen

 a. Metabolik (Okronozis, Akromegali,  
  Hemokromatozis, Kalsiyum kristalleri  
  birikimi)

    b. Anatomik (Femoral epifiz kayması,  
  Epiziyal displazi, Blount hastalığı,  
  Legg-Perthes hastalığı, Konjenital  
  kalça dislokasyonu, Alt ekstremite  
  boyunun eşitsizliği, Hipermobilite  
  sendromları)

    c. Travmatik (Majör eklem travması,  
  Kırık veya Osteonekroz, Cerrahi 
  (örn. menisektomi), 
  Kronik hasarlanma 
  (İş-uğraş artropatileri)

    d. İnflamatuvar (Herhangi bir   
  inflamatuvar artropati, Septik artrit)

III-Özelliklerine göre; İnflamatuvar,   
 Erozif, Atrofik veya Destrüktif,   
 Kondrokalsinozisle birlikte OA olarak  
 sınıflanabilir.

Yaşlanma ve Osteoartrit İlişkisi

Osteoartrit                                  Yaşlanma

↑ Kartilaj 
hidrasyonu

↓ Kartilaj 
hidrasyonu

↓ Proteoglikan 
yoğunluğu

Proteoglikan 
yoğunluğu

↓ Kollajen  
yoğunluğu

Kollajen 
yoğunluğu

↑ Kondrosit 
proliferasyonu

          
veya ↓

Kondrosit 
proliferasyonu

↑ Metabolik 
aktivite

Metabolik 
aktivite

↑ Subkondral 
kemik kalınlığı

Normal 
subkondral kemik  

Tanı 
Osteoartritte yakınmalar;  tutulan ekleme 
göre değişiklikler göstermekle birlikte, 
genellikle ağrı, tutukluk,şişlik, hareket 
zorluğu, güçsüzlük, şekil bozukluğu, 
eklemden ses gelmesi, güvensizlik, boşluk 
hissi, işlev zorluğu ve kaybıdır. Bulgular 
ise; şişlik, deformite,hareket kısıtlılığı, 
infalamasyon, deformite, krepitasyon, 
instabilite, ilgili eklemde işlev bozukluğu 
(ör: dizde yürüyüş paterninde bozukluk). 
Komplike olmayan OA’lı hastaların 
çoğu rutin kan tahlilleri normaldir. Bu 
incelemeler daha çok ayırıcı tanıda 
diğer hastalıkları ekarte etmek amacı 
ile kullanılır. Eritrosit sedimantasyon 
hızı, CRP, rutin kan sayımları ve 
biyokimyasal analizler normaldir. RF ve 
ANA negatiftir, fakat ileri yaş grubundaki 
hastalarda RF ve ANA nın düşük titrelerde 
pozitifliğinin de söz konusu olabileceği 
göz önüne alınmalıdır. Sinovyal sıvıda hafif 
inflamasyona ait bulgular nonspesifik 
özellikler görülür.
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Tedavi 
OA’de kullanılan tedavi modalitelerinin sınıflandırılması

Osteoartrit Tedavisindeki Genel Yöntemler 
1-Eğitim, yaşam biçimi ve davranış değişiklikleri

Hasta ve yakınlarının eğitimi, Hastaya sorunla “baş etmek” konusunda yardım, OA’nın 
etkilerini azaltmak için davranış ve çevre değişiklikleri, Genel hareketlilik ve egzersiz 
düzeylerinin düzenlenmesi, Kilo verme ve diğer beslenme önerileri, Ayakkabı, cihaz, 
baston ve diğer yardımcı cihazların kullanımı, Psikososyal destek

2-Nonfarmakolojik diğer yaklaşımlar 
Egzersiz (kas gücü, hareket, zindelik ve işlevi artırmak için), Fizik tedavi uygulamaları, 
Hidroterapi ve kaplıca uygulamaları

3-Farmakolojik yaklaşımlar
Basit ağrı kesiciler, Topikal ilaç uygulamaları, Nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar 
(NSAİİ), Opioid analjezikler, Antidepresanlar: analjezi ve depresyon için, “Nutrasötikaller,  
İntra-artiküler enjeksiyonlar: kortizon ve hyaluronat, Hastalık / yapı modifiye edici ilaçlar

4-Cerrahi 
Eklem irrigasyonu, Artroskopik debridman, Osteotomi , Eklem replasmanı, Kıkırdak 
transplantasyonu ve doku mühendisliği teknikleri

5-Tamamlayıcı tedaviler

Non-farmakolojik Farmakolojik İntra-artiküler Cerrahi

Eğitim
Egzersiz
Tabanlıklar
Ortezler
Kilo kaybı
Lazer
Kaplıca
Telefon
Vitamin/Mineral
Elektromanyetik alan
Ultrason
TENS
Akupunktur
Besinler
Bitkisel ilaçlar

Parasetamol
NSAİİ
Konvansiyonel
Cox-2 spesifik
Opioid analjezikler
Seks hormonları
Semptomatik 
yavaş etkili ilaçlar
Kondroitin
Diacerein
Psikotrop ilaçlar
Topikal NSAİİ
Topikal kapsaisin

Kortikosteroid
Hyaluronik asit
Tidal irigasyon

Artroskopi
Osteotomi
Unilateral diz 
replasmanı
Total diz replasmanı

LAYKOPEN ve 
SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
Prof.Dr. Neslişah RAKICIOĞLU 
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Fitokimyasallar 
Yaşamın her döneminde sağlıklı 
beslenmenin sağlanmasında; besin 
ögelerinin yeterli ve dengeli bir şekilde 
tüketilmesinin yanı sıra besin öğesi 
olmayan bileşiklerin de uygun miktarlarda 
tüketilmesi önemlidir. Özellikle bitkisel 
besinlerde bulunan fitokimyasalların 
(karotenoidler, fitoöstrojenler, izoflavonlar, 
biyoflavanoidler, izotiyosiyanitler, indol 
karbinoller ve diğerleri) insan sağlığı 
üzerine olan etkileri son yıllarda yapılan 
çalışmalarla gösterilmiştir. Mekanizması 
tam olarak açıklanamamakla birlikte, 
özellikle sebze meyve türü besinlerde 
bulunan bu ögelerin, bulaşıcı olmayan 
kronik-dejeneratif hastalıklardan 
korunmada etkili olduğu bildirilmektedir. 

Doğada çok sayıda karotenoid 
bulunmaktadır. Bunların başlıcaları 
beta-karoten, alfa-karoten, laykopen ve 
kriptoksantindir. Laykopen, karotenoidlerin 
%80-90’ını oluşturmaktadır. Sebze ve 
meyvelerde kırmızı renkten sorumlu 
olan karotenoid laykopendir. Domates 
ve domates içeren ürünler (salça, soslar, 
ketçap vb.), laykopenin en fazla bulunduğu 
besinlerdir. Bu besinler ile laykopenin diyet 
ile alınan günlük miktarının %85’inden 
fazlası karşılanmaktadır. Yine karpuz, 
kırmızı greyfurt, papaya gibi besinler de 
laykopenin zengin kaynaklarıdır. 

Diğer yağda eriyen bileşikler gibi laykopen, 
gastrointestinal sistemden şilomikronların 
aracılık ettiği sistemle ve genel olarak 
diyetle alınan miktarın %10-30’u oranında 
emilmektedir. Besine uygulanan ısıl ve 
mekanik işlem, pişirme derecesi, ortamda 
yer alan yağ ve yağda eriyen bileşenler 
gibi birçok faktör, laykopenin emilimini 
etkilemektedir.  Doğada daha çok laykopenin 
trans formuna rastlanmaktadır. Işık, ısı ve 
kimyasal maddelerin etkisi ile laykopen cis 
formuna dönüşmektedir. Dolayısıyla pişirme 
ile all-trans laykopen, emilimi daha fazla 
olan cis-laykopene dönüşmektedir. Yapılan 
birçok çalışmada da laykopenin işlem 
görmüş domatesteki şeklinin, çiğ olandan 
daha iyi emildiği gösterilmiştir.

Serumdaki düzeyi 50- 900 nM arasında 
değişiklik göstermektedir. Dolaşımda en 
uzun yarılanma ömrüne sahip karotenoid 
laykopen olup, yarılanma ömrü 2-3 gündür. 
Dokulara geçen laykopen oksidasyona ve 
metabolizmaya katılmaktadır. Testisler, 
adrenal bezler, prostat ve karaciğerde diğer 
dokulara oranla daha fazla bulunmaktadır.

Epidemiyolojik çalışmalar 
Hayvan ve insan çalışmalarının sonuçları 
laykopenin kronik hastalıkların oluşumunu 
önlediğini göstermektedir. Laykopenin 
antioksidan özelliğinden dolayı, kanser 
oluşumuna karşı koruyucu etkiye sahip 
olduğu düşünülmektedir. Serum laykopen 
düzeyindeki artışın kanser riskindeki belirgin 
azalma ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Yapılan 

çalışmaların çoğu laykopenin prostat 
kanserini önleyici özelliği ile ilgilidir. 

Domates içeren ürünlerin tüketimi 
fazla olan bireylerde, prostat 
kanserinin görülme riski düşük 

bulunmuştur. Yine serum laykopen 
düzeyi ile safra kesesi, meme, 

over ve servikal kanser riski ilişkili 
bulunmuştur. Kanserli hastalarla 
yapılan çalışmalarda serum 
karotenoid düzeyleri (beta-karoten, 

lutein, kriptoksantin) ve vitamin 
A, E seviyelerinin kontrol 
grupları ile aynı olduğu, ancak 
serum laykopen düzeyinde 
ciddi düşmeler oluştuğu 
görülmüştür. 

Sağlık üzerine etkiler 
Laykopenin kardiyovasküler 
hastalıkların önlenmesinde 
de etkisinin olduğu 
bildirilmiştir. Yapılan 
çalışmalarda laykopen 
kaynağı olarak 
domates ve ürünlerinin 
tüketilmesinin, LDL 

(düşük dansiteli lipoprotein) oksidasyonunu 
önlediği ve serum kolesterol seviyesini 
düşürdüğü bulunmuştur. Miyokardiyal 
enfarktüs ile adipoz doku laykopen seviyesi 
arasında ilişkinin olduğu, laykopen 
seviyesinin düşük olduğu durumlarda 
kardiyovasküler hastalık (KVH)  ve 
miyokardiyal enfarktüs riskinin arttığı 
görülmüştür. Hipertansiyonlu hastalarla 
yapılan çalışmalarda laykopenin tansiyon 
düşürücü etkisi saptanmıştır. Hastalara 
8 hafta boyunca 15 mg/gün laykopen 
suplemantasyonu yapıldığında, sistolik kan 
basıncının 144 mm Hg’dan 134 mm Hg’ya 
düştüğü gözlenmiştir. 

Oksidatif stres ve antioksidanlar, 
osteoporozu da içine alan iskelet sisteminin 
patogenezinde etkili olmaktadır. Yine 
oksidatif stres, osteoblast ve osteoklastların 
fonksiyonunu kontrol etmektedir. Bulgular, 
laykopenin hücre proliferasyonunu uyarıcı 
ve osteoklastların oluşumunu inhibe 
edici etkisinin olduğunu göstermektedir. 
Postmenapozal kadınlarda başlangıç 
döneminde, serum laykopen düzeyi ile 
osteoporoz riskinin azalması arasında 
pozitif ilişki bulunmuştur. Osteoporotik 
kadınlarda, serum antioksidant 
seviyelerinin ve antioksidatif aktivite 
gösteren enzimlerin azaldığı bulunmuştur. 
Serum laykopen düzeyinin artması ile 
oksidatif hasarın azaldığı ve kemiklerde 
malformasyonların oluşmadığı gözlenmiştir.

Laykopenin sağlık üzerine olan diğer 
etkileri incelendiğinde; kısır olan erkeklerde 
sperm hücrelerindeki laykopen düzeyinin 
daha düşük olduğu bulunmuştur. Yine, 
Parkinsonlu hastalarda beyin laykopen 
düzeyinin azaldığı saptanmıştır.  

Diyetle alınan laykopen 
Günlük diyetle alınan laykopen düzeyleri; 
tüketilen ürünlerin özelliklerine, hasat 
edildiği mevsime, besinlerin gördüğü ışık 
ve ısıl işlemlere göre farklılık göstermekle 
birlikte, genelde Amerika Birleşik 
Devletleri’nde 3.7-16.2 mg/gün, Kanada’da 
25.2 mg/gün, Finlandiya’da 0.7 mg/ gün 
iken Almanya’da 1.3 mg/ gün, İngiltere’de 
ise 1.1 mg/gün olarak saptanmıştır. 
Birçok ülkede laykopen için “günlük alım 
düzeyi” belirlenmemiştir. Ancak, sağlıklı 
bireylerde günde 5-10 mg laykopen alımının, 
oksidatif stresle mücadele ve kronik 
hastalıkların önlenmesi ve dolaşımdaki 
laykopen düzeyinin sürdürülmesinde 
yeterli olabileceği bildirilmiştir. Kanserli ve 
kardiyovasküler hastalığı olan bireylerde 
ise laykopen tüketim miktarının 35-75 
mg/gün olması önerilmektedir. Her yaş 
grubu bireyler için diyetle günde 5-10 mg 
laykopen alımının sağlanmasında; en iyi 
ve kolay ulaşılır kaynak olan domates ve 
domates ürünlerinin yaşlının beslenmesinde 
de yeterli miktarda tüketilmesine dikkat 
edilmelidir. Her gün bir orta boy domatesin 
tüketilmesi bu miktarın karşılanmasına 
önemli katkı sağlayacaktır. Yapılan 
çalışmalarda laykopenin domatesin kabuk 
kısmında, iç kısmına göre daha fazla olduğu 
bulunmuştur. Bu nedenle mümkünse 
domatesin iyice yıkandıktan sonra kabuklu 
olarak tüketilmesi sağlanmalıdır. Yaşlılarda 
diş kayıpları, çiğneme-yutma ve sindirim 
güçlükleri nedeni ile sebze ve meyvelerin 
yaygın olarak kabuksuz tüketimi söz 
konusudur. Bu sorunu olan yaşlılarda 
dometesin pişirilmiş şekilde tüketilmesinin 
önerilmesi, laykopenin miktar ve 
kullanımının arttırılması açısından da yararlı 
olacaktır. 

Yaşlının sağlıklı beslenmesinde, kronik 
hastalıkları önleyici etkisinin olduğu 
düşünülen diğer karotenoidlerin de 
vücuda alınmasını sağlamak için, sadece 
domatesin değil, her öğünde besin 
çeşitliliği sağlanarak her renkteki sebze ve 
meyvelerin günde en az 400 g tüketilmesi 
gerekliliği unutulmamalıdır.
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SİRKADYEN RİTM ve GERİATRİ
Doç.Dr. Terken BAYDAR, 
Dr.Ecz. Pınar ERKEKOĞLU 
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Toksikoloji Anabilim Dalı 

Sirkadyen Ritim 
Sirkadyen ritim canlılarda ~24 saatlik süre 
içinde görülen biyokimyasal, fizyolojik 
ve davranışsal süreçleri ifade eder. 
“Sirkadyen” terimi Franz Halberg tarafından 
“yaklaşık” anlamına gelen Latince 
“circa” ve “gün” anlamına gelen “diem, 
dies” kelimelerinden oluşturulmuştur... 
Memelilerde sirkadyen ritim, hipotalamusta 
supraşiasmatik çekirdekte (SCN) bir 
santral merkezce kontrol edilmektedir. 
Normalde insanlar için tam bir sirkadyen 
ritim döngüsü 24 saat±11–16 dakikada 
gerçekleşmektedir. 20.yüzyılda biyolojik 
saatle ilgili çok fazla sayıda çalışma 
yapılmaktadır. 

İnsanlarda ve diğer memelilerde sirkadyen 
ritmi düzenleyen temel olaylar hipofizden 
sekrete edilen melatonin ile vücut ısısıdır. 
Ayrıca insanlar dahil birçok canlıda evrim 
boyunca iyi korunmuş olan “kriptokrom” 
adı verilen proteinler de sirkadyen ritmin 
düzenlenmesinde önemli rol oynarlar. 
Sirkadyen saat, hücrenin içinde gerçekleşir; 
yani “hücre-otonom”dur. Farklı hücreler 
birbiriyle iletişim haline geçerek elektrik 
sinyalleşme ile senkronize bir yanıt 
oluştururlar. Bu da beyinde endokrin 
bezlerden hormonların periyodik salımını 
sağlar. Bu hormonların reseptörleri 
ile etkileşmesi sonucu birçok organda 
periferal saatler senkronize olarak 
çalışmaya başlar. Biyolojik ritimlerin 
günlük, haftalık, mevsimsel veya yıllık 
olarak sınıflandırılmasıyla “kronobiyoloji” 
bilim dalı uğraşmaktadır. Sirkadyen ritimler 
“zeitgeber; time giver” adı verilen dış 
kaynaklarca ayarlanmaktadır ve primer 
olanı “gün ışığı”dır. Sirkadyen ritim, 
organizmanın çevresel değişikliklere 
kendisini ayarlamasını ve uyum 
sağlamasına olanak verir. Bunun yanı 
sıra organizmanın uyku, beslenme, vücut 
ısısının ayarlanması, beyin dalgalarının 
aktivitesi gibi birçok önemli fizyolojik olayın 
gerçekleşmesi açısından önemlidir . 

Sirkadyen ritim ve ilaç alımı 
Sirkadyen ritim ilaçların doğru zamanda 
alımı açışından büyük önem taşımaktadır. 
İlaçların doğru alınması ilacın farmako/
toksikodinamiği ve de farmako/
toksikokinetiği açısından önemlidir. 
Çünkü sirkadyen ritm nedeni ile ilaçların 
doğru zamanda alımı ilacın maksimum 
etkinliğinin sağlanması ve minimum 
toksisisite oluşturması açısından 
önemlidir. Bu değişikleri inceleyen bilim 
dalına “kronofarmakoloji” adı verilir. 
Kronofarmakoloji ilacın hem akut hem 
de kronik kullanımıyla ortaya çıkabilecek 
etkileri inceler, ayrıca farklı uygulama 
yolları ve dozaj formlarıyla gün içinde 
görülebilecek değişiklikleri belirlemeye 
çalışır. “Sirkadyen toksikoloji” ise 
kronobiyoloji kaynaklı ilaç yan/ters etkisini 
inceleyen bilim dalıdır.

Başta kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar 
olmak üzere birçok ilacın kronokinetiği 
incelenmiştir. Bunun yanı sıra özelikle 
yaşlı insanlar tarafından sıklıkla kullanılan 
ve sabah alındığında daha hızlı ve fazla 

absorbe edilen ilaçlara örnek olarak 
analjeziklerden indometazin, ketoprofen; 
kardiyovasküler sistem ilaçlarından 
nifedipin, nitrendipin, enalapril, digoksin, 
propanolol, santral sinir sitemi ilaçlarından 
diazepam, lorazepam, triazolam, 
amitriptilin, valproik asit örnek olarak 
verilebilir. İndometazin ve ketoprofenle 
yapılan çalışmalarda, bu ilaçların sabah 
kullanımlarıyla yüksek absorpsiyon 
ve hızlı eliminasyonlarının sağlandığı; 
akşam alındıklarında ise Cmax veya 
Cmax/Tmax oranının düştüğü, Tmax’ın 
arttığı; bunun da osteoartrit hastalarında 
absorpsiyonlarını ve buna bağlı olarak 
toksisitelerini düşürdüğü belirlenmiştir. 
Osteoartrit hastalarında indometazinin 
akşam kullanılmasıyla istenmeyen 
etkileri % 33’ten % 7’ye düşmüştür. Diğer 
taraftan yaşlı hastalarda asetaminofenle 
yapılan çalışmalarda, ilacın t1/2’sinin 
akşam saat 9.00’da arttığı, ancak 
Cmax, Tmax ve AUC’sinin değişmediği 
belirlenmiştir. Digoksinle yaşlılarda yapılan 
çalışmalarda ise, ilacın sabah 7.00’da 
akşam 7. 00’a göre Cmax’ının daha yüksek 
olduğu belirlenmiştir. Teofilinle yapılan 
çalışmalarda ise ilacın farmakokinetiğinin 
gençlerde sirkadyen ritme göre 
değişmediği, ancak yaşlılarda akşam 
kullanımı ile Cmax’ın ve AUC’in azaldığı 
ve Tmax’ın arttığı belirlenmiştir.Diğer 
taraftan furosemid ve propanolol ile yapılan 
kronokinetik çalışmalarda bu ilaçların 
yaşlılarda gün içi kullanımda Cmax, Tmax 
ve AUC’lerinin değişmediği belirlenmiştir.

Yaşlı Bireyin İlaç Kullanım Şekli ve 
Davranışı 
Yaşlılıkta bireyin ilaç kullanım şekli ve 
davranışı değişmektedir. İlacın değişen 
farmako/toksikokinetiği ve farmako/
toksikodinamiği ilaca karşı cevabı 
değiştirmektedir. Ayrıca yaşlılıkta hem 
değişen beslenme alışkanlıkları hem de 
uyunç ilacın etkinliğini ve toksisitesini 
belirleyen önemli faktörlerdir. Özetle, 
yaşlı birey ilaca, ilaç yaşlı bireye 
farklı davranır. Özellikle yaşlılıkta sık 
kullanılan analjezikler/antiinflamatuarlar, 
kardiyovasküler sistem ilaçları, diyabet 
ilaçları, antidepresanlar gibi ilaçlar doğru 
zamanda ve doğru miktarda alınmadığı 
takdirde, her bireyde olacağı gibi 
geriatrik hastalarda da toksik etkilerinin 
görülmesi muhtemeldir. Yaşlılıkta birçok 
farmakokinetik değişiklik görülmektedir. 
Gastointestinal kan akımı, gastrik motilite, 
gastrik boşalma zamanı ve ince barsak 
yüzey alanı azalır; gastrik pH artar. Kas 
kitlesi azalır, yağ oranı artar, total vücut su 
düzeyi ve albümin ve a 1-asit glikoprotein 
konsantrasyonu azalır. Metabolizmayı 
etkileyebilecek değişikliklerin başında 
ise karaciğer kitlesinin yaklaşık % 25–35 
oranında azalması ve hepatik kan akımı 
% 40 oranında düşmesi gelmektedir. 
Yaşlılarda glomerüler filtrasyondaki 
azalmaya bağlı olarak renal fonksiyonlarda 
da bir azalma görülmektedir. Bununla 
beraber çoğu ilacın metabolizmasında rol 
alan sitokrom P450 (enzim) gen ailesinin 
(CYP450) metabolik kapasitesinde bir 
azalış olup-olmadığı henüz tamamıyla 
aydınlatılamamıştır. Bu enzimlerin okside 
etme kapasitesinde % 30 oranında bir 
azalma olduğunu belirtmektedirler 
(17). Değişen reseptör ve/veya post-
reseptör mekanizmaları, homeostatik 
mekanizmalara azalmış hassasiyet gibi 
farmakodinamik olaylar, kardiyovasküler 
hastalıklar, diyabet, kanser, artrit, 
hipertansiyon gibi hastalıklar ve çoklu ilaç 
kullanımı gibi faktörler de ilaca karşı cevabı 
değiştirebilir. Tüm bunlara ilave olarak 
sirkadyen ritimdeki değişikliklere bağlı 
olarak meydana gelen farmakokinetik/
dinamik değişiklikler nedeni ile ilaçların 
alınma zamanı, diğer yaşam evrelerine 
göre yaşlılıkta daha kritik bir öneme 

Ankara’dan dört kuşak bir arada; 
Büyük büyükanne, büyükanne, anne ve üçüz torunlar

sahiptir. Sirkadyen ritimle beraber 
sağlıklı olsa bile yaşlılarda görülen 
değişiklikler gençlere göre daha farklı 
olabilir. Ayrıca yaşla bireydeki ve bireyler 
arası değişikliklerdeki artış, sirkadyen 
ritimde görülen değişiklikler üzerine yaşın 
etkisini belirlemeği güçleştirmektedir. 
Bu nedenle özellikle yaşlılıkta sıklıkla 
kullanılan ilaçlar üzerinde sirkadyen ritimle 
görülen farmakokinetik/toksikokinetik 
değişikliklerin belirlenmesine ilişkin 
daha fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç 
bulunmaktadır.

İDRAR KAÇIRMA SORUNU OLAN 
YAŞLILARDA EGZERSİZLERİN 
UYGULANMASI
Prof.Dr. Fethiye ERDİL, 
Doç.Dr. Sevilay ŞENOL ÇELİK 
Hacettepe Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik Bölümü 
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği A.D.

İdrar kaçırma (üriner inkontinans) 
“istem dışı idrar kaçırma” olarak 
tanımlanmaktadır. Yaşlı grupta oldukça 
yaygın olarak görülmektedir. Bu durum, 
yaşlıda fiziksel, psikolojik, sosyal ve 
ekonomik problemlere yol açmakta, aynı 
zamanda yaşlının yaşam kalitesini belirgin 
olarak düşürmektedir. İdrar kaçırmanın 
nedenleri arasında; kadınlarda menapoz 
sonrası östrojen hormonun azalmasına 
bağlı mesane ve vajinayı çevreleyen kasların 
tonüsünde azalma; yaşlılık nedeniyle 
mesanede oluşan değişiklikler; erkeklerde 
prostat bezinin büyümesi; üretraya 
ilişkin cerrahi girişimler; pelvik bölgeye 
radyasyon uygulanması  ve üriner sistem 
enfeksiyonları sayılabilir. 

Yaşlı birey idrar yapma alışkanlığını, idrar 
kaçırmanın hangi sıklıkla olduğunu, idrar 
kaçırmadan önceki aktiviteyi (örneğin 
hızla ayağa kalkmak, gülmek, egzersiz 
yapmak), sızıntı miktarını (çok az ya da bir 
anda çok fazla), varsa, herhangi bir uyarıcı 
belirtiyi, gece uyandırıp uyandırmadığını, 
hangi maddelerin ve durumların (örneğin 
belirli bir içecek, besin maddesi ya da ilacın 
alınmasından sonra) idrar kaçırmaya neden 
olduğunu belirtmelidir. İdrar kaçırmada 
tedavi yöntemleri arasında; davranış, 
medikal ve cerrahi tedaviler yer almaktadır.

Davranış tedavilerinde yaşlının sıvı alımının 
düzenlenmesi önemlidir. Kafein içeren 
sıvılardan uzak durma ve akşam sıvı 
kısıtlama özellikle gece idrar kaçırmanın 
önlenmesinde ve tedavisinde yarar 
sağlayabilir. İdrar kaçırmada perine bakımı 
da önemlidir. Ayrıca kegel egzersizi (pelvik 
taban kaslarının) ve mesane eğitimi 
davranış tedavileri içinde yer almaktadır.  

Kegel egzersizi özellikle strese bağlı idrar 
kaçırmayı (stres üriner inkontinansta) 
tedavi etmede kullanılan bir yöntemdir. Bu 

idrar kaçırma öksürme, hapşırma, gülme, 
ağır kaldırma ya da egzersizin yol açtığı 
karın içi basıncının artması sonucunda 
görülür. Kegel egzersizi idrarı tutmayı 
sağlayan kasların kuvvetinin arttırılması 
için uygulanmaktadır. Bu egzersizde idrar 
yaparken, idrarı durdurmak için kullanılan 
alt kas grubunun (pelvik kasların) kasılması 
sağlanmaktadır. Bunu idrar yaparken 
uygulamak sakıncalıdır. Bu egzersiz 
herhangi bir yerde ve zamanda yapılabilir. 
Önemli olan hastanın bu hareketleri 
yaşamının ayrılmaz bir parçası ve alışkanlığı 
haline getirmesidir. Kegel egzersizinde 
çalıştırılacak kasları bulmak için vajende 
(haznede) bir tampon olduğu hayal edilmeli 
ve onun düşmesini engellemek için kaslar 
sıkılmalıdır. Kasılan kaslar egzersiz 
yapılması gereken kaslardır. Egzersiz 
yapılacak kasları bulmanın bir diğer 
yolu da idrar yaparken idrarı durdurmak 
için yapılan harekettir. Bu işlem yalnızca 
hareketi anlamak için yapılmalıdır. Egzersiz 
doğru yapılmazsa rahim ve idrar torbasının 
sarkmasına yol açabilir. Kegel egzersizi 
başlangıçta günde 3 kez 25 kasma hareketi 
(toplam 75) yapılmalıdır. Her kasma işlemi 
6’ya kadar (6 saniye) sayılarak yapılmalı 
ve 6’ya kadar sayarak gevşetilmelidir. 1. 
haftada kasma sayısı 50’ye çıkartılmalı 
ve 3 kez aynı şekilde toplam 150 kez 
yapılmalıdır. 2. haftada kasma sayısı 75’e 
çıkartılıp her kasmada 6’ya kadar sayılmalı 
ve 3 kez tekrarlanmalıdır (toplam 225 kez). 
Dördüncü haftadan 24. haftanın sonuna 
kadar pelvik taban 20 dakika süreyle 100 
kez kasılmalı (12 saniyede 6 saniye olacak 
şekilde) ve günde 3 kez tekrarlanmalıdır 
(toplam 300 kez). Yirmi dördüncü haftadan 
sonra günde 3 kez 10 dakika süreyle 
50 kasma hareketi yapılmalıdır (toplam 
150 kez). Başlangıçta pelvis tabanında 
hissedilen yorgunluk zamanla geçmektedir. 
Bu egzersiz düzenli yapıldığında etkisini 6 
ayda göstermektedir.

Mesane eğitimi özellikle sıkışma tipi idrar 
kaçırmada kullanılan bir yöntemdir. Bu 
idrar kaçırma ani olarak gelişir ve yaşlı 
birey idrar kaçırdıktan sonra durumu fark 
eder. Mesane eğitiminde amaç, mesane 
kapasitesini arttırarak normal mesane 
fonksiyonunu sağlamaktır. Yaşlının idrar 
yapma sıklığı ve seyrekliği saptanarak yaşlı 
birey için tuvalete gitme programı belirlenir. 
Bu programa yaşlının işeme aralıkları 3-4 
saate çıkana kadar devam edilir. 

Yaşlı bireylerdeki idrar kaçırma, pelvik 
taban kas ve mesane egzersizleri ya da 
diğer yöntemlerle önlendiğinde idrar 
kaçırma nedeniyle gelişebilecek üriner 
enfeksiyon, düşme, sosyal izolasyon gibi 
sorunlar önlenebilecek ve dolayısıyla bireyin 
yaşam kalitesi yükselecektir. 

Geriatri ve Gerontoloji ile İlgili 
Adresler 

World Health Organization 
www.who.int 

United Nations  
www.un.org 

International Association of 
Gerontology and Geriatrics-IAGG 

www.iagg.com.br 

International Institute on Ageing-INIA 
www.inia.org.mt 

European Union Geriatric Medicine 
Society-EUGMS 
www.eugms.org 

European Masters Gerontology 
www.eumag.org 

Turkish Geriatrics Society 
www.geriatri.org 

Turkish Journal of Geriatrics 
www.geriatri.dergisi.org
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TÜTÜN KONTROLÜ YASASI ve 
YAŞLI SAĞLIĞININ KORUNMASI
Prof.Dr. Nazmi BİLİR 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Giriş 
Tütün kullanımının sağlık üzerindeki 
olumsuz etkileri yarım yüzyılı aşkın süreden 
beri bilinmektedir. Bu alandaki bilgilerimize 
her yıl yeni bilgiler de eklenmektedir. 
Kalp-damar hastalıklarından çeşitli 
kanserlere, akciğer hastalıklarından kas 
ve iskelet sistemi hastalıklarına, cinsel 
işlev bozukluklarından osteoporoza kadar 
hemen her hastalığın meydana gelmesinde 
sigara kullanımının etkisi vardır. Sigara ve 
tütün kullanımının yarar sağladığı hemen 
hiçbir sağlık sorunu yoktur. Bir zamanlar 
sigara kullanımının Alzheimer hastalığı 
bakımından koruyucu etki yaptığı görüşü 
ortaya atılmışsa da, bu ilişkinin doğru 
olmadığı çeşitli epidemiyolojik çalışmalarla 
ortaya konmuştur. Bilindiği gibi Alzheimer 
hastalığı ileri yaşlarda ortaya çıkan bir 
hastalıktır ve sigara içenlerin büyük bölümü 
bu yaşlara kadar ulaşamamaktadır. Bu 
nedenle Alzheimer hastalığına yakalanan 
yaşlıların çoğunluğu da sigara içmeyen 
kişiler olmaktadır. Bugünkü bilgilerimize 
göre sigara kullanımının Alzheimer 
hastalığı bakımından herhangi koruyucu 
etkisi olmadığı gibi, bu hastalığın olasılığını 
da artırmaktadır. 

Tütün kontrolü yasası 
Dünyada tütün kontrolü konusunda 40 
yılı aşkın süreden beri çeşitli çabalar 
ortaya konmaktadır. Ülkemizde de bu 
yöndeki çabalar 1980’li yılların sonlarından 
itibaren artarak sürdürülmektedir. Bu 
kapsamda tütün kontrolü konusundaki ilk 
yasa olan 4207 sayılı “Tütün Mamullerinin 
Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun” 
1996 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu 
şekilde ülkemizde ilk defa tütün kontrolü 
konusunda bir yasal düzenleme yapılmıştır. 
4207 sayılı bu yasa tütün kontrolü amacına 
yönelik olarak başlıca şu hükümleri 
içermektedir:
• Eğitim ve sağlık kuruluşları ile bazı    
 kamusal alanlarda tütün kullanılması  
 yasaktır,
• 18 yaşından küçüklere tütün ürünleri  
 satışı yasaktır,
• Tütün ürünlerinin her türlü reklam ve  
 tanıtımı yasaktır,
• Sigara paketleri üzerine uyarı yazıları  
 yazılacaktır,
• Televizyonlarda tütün kullanımının   
 zararları konusunda ayda 30 dakika süreli  
 eğitici yayın yapılacaktır.

Yasa ceza maddesi de içermekle birlikte, 
ceza maddesinin uygulanması konusunda 
çok ısrarcı olmamıştır. Bu yasa ülkemizdeki 
tütün kontrolü çalışmaları bakımından 
bir dönüm noktasıdır. Yasanın yürürlüğe 
girmesinden sonra tütün endüstrisinin 
yasayı etkisiz hale getirme amacına 
yönelik çabaları olmuşsa da bu yönde 
başarılı olamamışlardır. Bu yasanın 
en çok hissedilen olumlu etkisi kamu 
ulaşım araçlarındaki sigara kullanımının 

yasaklanması olmuştur. Ayrıca bu yasa 
ile ülkemizde tütün ürünlerinin reklamı 
gündemden çıkmıştır ve ülkemize otomatik 
sigara satış makinelerinin (vending 
machine) girişi söz konusu olmamıştır. 

Geçen zaman içerisinde ülkede tütün 
kullanımının olumsuzluğu ve tütün 
kontrolünün gerekliliği konusunda olumlu 
bir genel görüş oluşmaya başlamıştır. 
Öte yandan başta Dünya Sağlık Örgütü 
olmak üzere dünyada da çeşitli kuruluşlar 
tarafından tütün kontrolü amacı ile 
giderek artan çok yönlü çabalar ortaya 
konmuştur. Uluslararası alandaki bu 
gelişmelere paralel olarak ülkemizde de 
önemli gelişmeler yaşanmıştır. Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan Tütün 
Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi kabul edilmiş, 
bu sözleşme kapsamına uygun olarak 
“Ulusal Tütün Kontrol Programı” ve 2008-
2012 yıllarını kapsayacak şekilde “Tütün 
Kontrolü Eylem Planı” hazırlanmıştır. Bu 
çalışmaların ışığında 4207 sayılı yasanın 
da güncellenmesi gereği ortaya çıkmıştır. 
Uzunca süren tartışmalar sonunda 2008 
yılı başında 4207 sayılı yasanın kapsamı 
genişletilmiş ve uygulamada kolaylıklar 
getiren düzenlemeler yapılmıştır. Yenilenen 
yasa esas olarak sigara kullanımının 
yasaklandığı alanları genişletmiş, restoran, 
pastane, kahvehane ve barlar dahil olak 
üzere bütün kamusal alanların tütün 
dumanından arındırılması sağlanmıştır. 
Ayrıca yasadaki ceza maddesi de 
güncellenerek kolay uygulanır hale 
getirilmiştir. 

Tütün kontrolünün yaşlı sağlığının 
korunmasına etkileri 
Tütün kullanımının kontrolü sağlığın 
korunması bakımından çok önemlidir. 
Bütün ülkelerde tütün kontrolü konusundaki 
yasaların temelinde sigara dumanından pasif 
etklenimin önlenmesi yer almaktadır. Sigara 
dumanından pasif olarak etkilenmenin de 
başta akciğer kanseri ve kalp hastalıkları 
olmak üzere çeşitli sağlık sorunları ile ilişkili  
olduğu bilinmektedir. Pasif etkilenimin 
kısıtlanması, sigara içmeyenlerin yanı 
sıra sigara içenlerin sağlığının korunması 
bakımından da yarar sağlamaktadır. Çünkü 
bu kısıtlamalar nedeniyle sigara içenler 
daha az sayıda sigara içmektedir, hatta pek 
çoğu da sigarayı tümü ile terketmektedir. 
Öte yandan sigara dumanından pasif 
etkilenim esas olarak sigara içmeyenler için 
söz konusu olmakla birlikte, sigara içilen 
ortamda bulunan sigara içenler de aynı 
zamanda pasif olarak etkilenmektedir. 

Pasif etkilenimin önlenmesi yaşlı sağlığının 
korunması ve yaşlılarda yaşam kalitesinin 
artırılması bakımından özellikle yararlıdır. 
Yaşlı kişiler çeşitli sağlık sorunları olan 
kişilerdir. Bu rahatsızlıklar kalp hastalığı 
veya akciğer hastalığı olabilir ve bu nedenle 
yaşlılar sigara dumanından özellikle rahatsız 
olabilirler. Bu kişiler rahatsızlıkları nedeni 
ile sigara dumanının bulunduğu ortamlara 
gitmekten çekinmekte, restoran ve 
kahvehanelere gidememektedirler. Oysa yaşlı 
kişilerin pek çoğunun düzenli ve sürekli bir 
meşguliyeti yoktur, bu nedenle çok zamanları 
vardır. Zaman geçirilebilecek yerler arasında 
kahvehaneler olabilir, yaşlılar arkadaşları ile 
bu ortamlarda daha iyi zaman geçirebilirler. 

Yasanın 19 Temmuz 2009 tarihinde 
yürürlüğe giren bölümü restoran, pastane 
ve kahvehanelerde sigara içilmesini 
yasaklamakta ve bu ortamları sigara 
dumanından arındırmaktadır. Bu sayede 
yaşlılar da bu ortamlara daha rahat gidebilir 
hale gelmiştir.

2009 NOBEL TIP ÖDÜLLERİ 
5 Ekim 2009 Pazartesi günü 
açıklandı.
Prof.Dr. Emin KANSU 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
İç Hastalıkları Anabilim Dalı 

NOBEL TIP ÖDÜLLERİ bu yıl 3 Amerikalı 
bilim insanı arasında paylaşıldı.

Jack W. Szostak  
(Harvard Medical School),

Elizabeth H.Blackburn 
(University of California-San Francisco) ve

Carol W.Greider 
(Johns Hopkins University)

“Kromozomların Telomerler ve Telomeraz 
Enzimi İle Nasıl Korundukları” konusundaki 
çalışmalarından dolayı ödüle layık 
görüldüler.

Telomerler kromozomlarımızın 
uç kısımlarında bulunan bölgelerdir. 
Jack Szostak ile Elizabeth Blackburn 
kromozomların uç bölgelerindeki 
Telomerleri degradasyondan (yıkılmasını) 
önleyen özgül DNA dizileri tanımlamışlardır.

Carol Greider doktorasını Elizabeth 
Blackburn ile yapmış ve 1985 yılında Cell 
mecmuasında yayınladıkları makalede ilk 
kez “Telomer DNA” sını yapan “Telomeraz” 
enzimini tanımlamışlardır.

Telomerlerin varlığı , yapıları ve genleri 
konusundaki gelişmeler 1946 Nobel 
Ödülünü alan Hermann Müller ve 1983 
yılında Nobel Ödülünü alan Barbara 
McClintock’un araştırmaları ile başlamıştır.

Kromozomlarımızın uç bölgelerinde 
yer alan “Telomerler” fonksiyonel 
olarak kromozomları zedelenmelere 
karşı korumakta ve hücre yaşlanmasını 

geciktirmektedirler. “Telomeraz Enzim” 
aktivitesi ne kadar yüksek olursa 
“Telomer”lerin uzunlukları korunmakta 
ve hücre yaşlanması gecikmektedir.Buna 
karşın “Telomeraz Enzim” aktivitesi bir 
nedenle azalırsa “Telomer” yapımı giderek 
bozulmakta (azalmakta), Telomerler 
kısalmakta ve hücre / vücud yaşlanması 
(aging) başlamaktadır.

Kanser hücreleri başta olmak üzere bazı 
hastalıklarda “Telomeraz Enzim” aktivitesi 
artmakta, böylece kromozomlarda  Telomer 
uzunlukları korunmakta ve Kanser 
Hücreleri “ölümsüz” olarak yaşlanmadan 
sonsuz yaşayabilmektedirler.

Jack W.Szostak, Elizabeth H.Blackburn 
ve Carol W.Greider canlılarda hücre 
bölünmesi sırasında kromozomların 
nasıl kopyalandıklarını ve kromozomların 
degradasyondan ( yıkılma,parçalanma) nasıl 
korunduklarını göstermeleri “ nedeniyle 
2009 Nobel Ödülü’ne layık görülmüşlerdir. 
Buluşları hücre biyolojisinin anlaşılmasına, 
kanser ve diğer hastalıkların gelişimine ve 
tedavilerinin planlanmasına ışık tutacak çok 
büyük öneme sahiptir.

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri ve öğrenci grupları için Sunum Yarışması

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri ve öğrenci grupları için 

ÖĞRENCİ YARIŞMASI

Konular
Günümüzde Yaşlanma Olgusu, AlgısıYaşlılığa Multidisipliner Yaklaşım

Her Yönü ile Yaşlı Sağlığı
Yaşlı Bakımı

Sosyolojik Yaşlanma
Günümüzde Anti Aging

Yaşlılık ve Medya
Reklamlarda Yaşlılık Olgusu
Tüketici Olarak Yaşlılar
Yoksulluk, Yalnızlık ve Yaşlılık
Sanatta Yaşlanma Olgusu
Yaşamın Sonu

ge
ba

m
@

ha
ce

tte
pe

.ed
u.t

r   
     

    

w
w

w.
ge

ba
m

.ha

ce
tte

pe.edu.tr

ge
ba

m
@

hhaa
ce

tte
pe

.ed
u.t

r

w
ww

ww.
gge

ba
m

.ha

ce

D
et

ay
la

r i
çi

n 
ad

re
s

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri ve öğrenci grupları için 

Sunum YarışmasıHacettepe Üniversitesi öğrencileri ve öğrenci grupları için ÖĞRENCİ YARIŞMASI

Konular

Günümüzde Yaşlanma Olgusu, Algısı

Yaşlılığa Multidisipliner Yaklaşım

Her Yönü ile Yaşlı Sağlığı

Yaşlı Bakımı

Sosyolojik Yaşlanma

Günümüzde Anti Aging

Yaşlılık ve Medya

Reklamlarda Yaşlılık Olgusu

Tüketici Olarak Yaşlılar

Yoksulluk, Yalnızlık ve Yaşlılık

Sanatta Yaşlanma Olgusu

Yaşamın Sonu

ge
ba

m
@

ha
ce

tte
pe

.e
du

.tr
    

    
    

w
w

w.
ge

ba
m

.h
ac

ett

epe.edu.tr

ge
ba

m
@

hhaa
ce

tte
pe

.e
du

.tr

w
ww

ww.
gge

ba
m

.h
ac

e

D
et

ay
la

r 
iç

in
 a

dr
es

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri ve öğrenci grupları için 
Sunum Yarışması

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri ve öğrenci grupları için 

ÖĞRENCİ YARIŞMASI

Konular

Günümüzde Yaşlanma Olgusu, Algısı
Yaşlılığa Multidisipliner Yaklaşım

Her Yönü ile Yaşlı Sağlığı
Yaşlı Bakımı

Sosyolojik Yaşlanma
Günümüzde Anti Aging

Yaşlılık ve Medya
Reklamlarda Yaşlılık Olgusu
Tüketici Olarak Yaşlılar
Yoksulluk, Yalnızlık ve Yaşlılık
Sanatta Yaşlanma Olgusu
Yaşamın Sonu

ge
ba

m
@

ha
ce

tte
pe

.e
du

.tr
    

    
    

w
w

w.
ge

ba
m

.h
ac

ett
epe.edu.tr

ge
ba

m
@

hhaa
ce

tte
pe

.e
du

.tr

w
ww

ww.
gge

ba
m

.h
ac

e

D
et

ay
la

r i
çi

n 
ad

re
s



w w w . g e b a m . h a c e t t e p e . e d u . t r

LIFELONG LEARNING: 
THE UNIVERSITY OF THE 
THIRD AGE

Professor Dr. Joseph TROISI 
Director 
International Institute on Ageing 
United Nations-Malta

Introduction 
Many governments and voluntary agencies 
have, in the past been more preoccupied 
with protecting and caring for the older 
members of their societies. Very little 
emphasis was put on the participation and 
contribution in the very developmental 
process of their countries. Such a 
strategy resulted in creating a rigid age 
differentiation, a dependency syndrome 
of older persons and, worse still, their 
marginalisation. To counteract this, 
the need was felt for a radical change 
of perspective breaking the policy of 
segregation and replacing it with a strategy 
of participation.

The Madrid International Plan of Action on 
Aging 2002 strongly emphasised the fact that 
while every society has a duty to assist those 
older persons who are in need of support, 
it should equally explore the possibilities of 
benefiting from the varied resources of older 
persons to the fullest  extent possible. In 
fact, the first of the three  Priority Directions 
of the Madrid International Plan of Action 
deals with older persons and development. 
Article 16 clearly states that “older persons 
must be full participants in the development 
process and also share in its benefits”. 
Article 19 states “A society for all ages 
encompasses the goal of providing older 
persons with the opportunity to continue 
contributing to society”.

Lifelong Learning 
Objective 1 within this issue deals with 
Equality of opportunity throughout life 
with respect to continuing education, 
training and retraining as well as vocational 
guidance and placement services. The 
same was strongly emphasised by the 
Regional Implementation Strategy adopted 
last September 2002 by the UN Economic 
Commission for Europe Ministerial 
Conference. Commitment 6 precisely deals 
with Promoting life-long learning and 
adapting the educational system in order 
to meet the changing economic, social and 
demographic conditions.

Very often, people tend to synonymise 
education with formal education. Similarly, 
when referring to education and training in 
the various aspects of ageing,  there is the 
danger of restricting them to high levels of 
specialisation resulting in the production of 
geriatricians and gerontologists. 27 years 
ago, Recommendation 7 of  the Vienna 
International Plan of Action on Aging clearly 
pointed out that “Practitioners and students 
in the human care professions … should 
be trained in principles and skills in the 
relevant areas of gerontology, geriatrics, 
psychogeriatrics, and geriatric nursing”.

However,   Recommendation 54 of the 
same Plan of Action clearly spelt out that, 
“education and training in the various 
aspects of ageing …. should be made 
available at all levels”. This includes all 
those who work with older persons at home 
or in institutions, be they volunteers or family 
members as well as the older persons 
themselves.  The same Recommendation 
emphasised that “Efforts should be made to 
regulate the training skills and educational 
requirement for different functions”.  

Twenty years later, The Madrid International 
Plan of Action on Ageing 2002 constantly 

reiterated, in various articles, the importance 
of training and of having trained personnel. 
Issue 4 in the Second Priority Direction 
is totally devoted to the training of care 
providers and health professionals. Article 82 
states “there is an urgent worldwide need to 
expand educational opportunities in the fields 
of geriatrics and gerontology for all health 
professionals who work with older persons 
and to expand educational programmes on 
health and older persons for professionals in 
the social service sector”.

However, even in The Madrid Plan of Action, 
the need of education and training is not 
only limited to the health professionals and 
the formal carers but emphasises the need 
of such training at all levels. In order to 
maintain the well-being and independence 
of older persons  new orientation and skills 
among the older persons themselves, their 
families, and health and social welfare 
workers in the local communities, are of 
the utmost importance. Education in the 
field of ageing needs to be multi-sectoral in 
nature covering: 

• levels of  specialisation for the   
 professionals; 

• those who directly work with older  
 persons; and 

• the older persons themselves.

Universities Of The Third Age (U3a) 
One of the very effective modern forms of 
participation of older persons in the process 
of development is the establishment of the 
Universities of the Third Age (U3A). Article 
47 of the UNECE Regional Implementation 
Strategy  states that “promoting adult and 
late-life education should be recognised 
as a productive investment, which …. 
Improves the quality of life and overall 
social development of older persons”. “In 
this regard, the role played by educational 
institutions for older persons, such as by 
universities of the third age, needs to be 
further recognised and supported. These, in 
a number of countries, have proved to be an 
important means of enabling participation 
and involvement of older persons in society”.

The objectives of a U3A are different 
from those of other teaching institutions 
intended to prepare a young person for 
life and work, or for re-training a middle-
aged person in mid-career. One offers an 
occupation of a subsistence-earning kind. 
A U3A offers education for leisure. The 
objectives of a U3A are different from those 
of other teaching institutions intended to 
prepare a young person for life and work, 
or for re-training a middle-aged person in 
mid-career. One offers an occupation of 
a subsistence-earning kind. A U3A offers 
education for leisure. Membership is open 
to all those above the age of 60. Members 
come from all walks of life, professional 
people, teachers, nurses, housewives, etc.

The first U3A was established in 1972 at the 
university of Social Sciences in Toulouse, 
France, on the initiative of Professor Pierre 
Vellas. The purpose was to improve the 
quality of life of older persons through adult 
education and research carried out within a 
university framework, with its intellectual, 
human and administrative potential. The 
project was an immediate success. A 
number of universities in France, Belgium, 
Switzerland, Poland, Italy and Canada 
followed suit. Ever since, the first Universities 
of the Third Age worked together to build up 
a relationship of friendly collaboration which 
was to culminate in 1975 with the creation 
of the International Association of the 
Universities of the Third Age. 

While the French model of the U3A was 
more educational oriented, in the United 
Kingdom, a number of U3As started 
emerging which were more social oriented. 
These served more to enable older persons 
to congregate together, meet other older 
persons and make new friends. In addition 
to further education, the purpose of the 
U3A is to teach how one should live in an 
advanced age in order to preserve one’s 
health, serve others, develop oneself and 
be active. Having passed the threshold of 
demographically old age, sixty year olds 
have a chance of their lives being extended 
by one third of their present age.

Filling such a long period of life with 
useful educational work and participation 
in cultural life is of great importance in 

preventing or at least delaying pathologies 
of that period of human life.

The Maltese Experience 
It was precisely in this light that, in January 
1993, the Institute of Gerontology, University 
of Malta, set up the University of the 
Third Age. The public response was very 
encouraging with an initial enrolment of 190 
members. The U3A in Malta is a combination 
of the French and British model. In so doing, 
Malta’s U3A has succeeded in being social 
through its educational endeavours. Vice 
versa, it has been educational in its cultural 
and social activities.

The programmes of the U3A are specially 
planned not only to give information but 
also to be intellectually challenging and to 
promote exchange of knowledge. During 
the past sixteen years, the number of 
members rose to 994, an increase of 423 
percent. Furthermore, there has been an 
annual steady increase. As expected, there 
are more female members than male 
members. Moreover, the 65-69 and 70-74 
age groups continued to represent the 
majority of the members.

There are three Centres, two in Malta and 
one in the sister island of Gozo. In one of 
these centres, lectures  are held four times 
a week while in the other two centres these 
are held twice weekly. University lecturers 
and other specialists in the various fields 
are engaged. At  the Valletta Centre, 16 
different units are delivered, while 8 units 
are delivered at the other two centres. Each 
unit is made up of 16 lectures. Participation 
in each unit is open to all.  

Programme of courses offered: At the 
beginning of every year, members receive 
a detailed prospectus of the courses to be 
offered during that particular year in each of 
the three centres. The Prospectus is drafted 
by a Board composed of members of the 
U3A and University lecturers. The Prospectus 
also contains a brief description of each 
unit. Every year, the Prospectus covers a 
wide range of topics including: Anthropology, 
Archaeology, Art Appreciation, Computer 
Studies, Economics, Health, History, History 
of Art, International Relations, Languages, 
Legal Issues, Music Appreciation, Nutrition, 
Philosophy, Religion and Social Issues. 

The high attendance to the lectures 
throughout every year is a clear indication 
of the quality of the programmes offered 
and of the eagerness of the members to 
participate. The philosophy of the method 
used is that of maximum involvement of the 
participants. After every lecture of an hour’s 
duration, there is a discussion of 45 minutes 
during which participants are themselves 
expected and encouraged to contribute from 
their vast and varied experience and their 
comprehensive view of things.

International Conference: Within less than 
3 years of its foundation , precisely between 
22-24 November 1995, the U3A organised and 
hosted an international conference entitled 
Education for the Elderly: A Right or an 
Obligation. 153 older persons from 7 different 
countries, namely Australia, Brazil, Ireland, 
Israel, Italy, Malta and the United Kingdom 
actively participated. The proceedings and 
papers presented during the Conference were 
published in book form the following year. 

Collective Memory Recall Exercises: An 
important feature of the U3A is periodical 
collective memory recall exercises. These 
are considered very helpful to keep the 
mind still fresh and active. They have been 
found to be efficient means to fight against 
early onslaught of dementia on the one 
hand while strengthening the importance 
of  the collective. Meta Konna Zghar (When 
we were young) is the name of a book 
published by the U3A. It contains a number 
of reminiscences of the Second World War 
gathered by the members of the U3A.

Research Project: Between 1994-1996, in 
collaboration with the Centre for Education 
and Development University of Reading, 
UK, the members of the U3A carried out a 
research project on The Images of Older 
Persons in Malta. The aim of this research 
project designed and carried out by older 
persons themselves, was to discover how 
older persons look at themselves and 
how other persons look at them. Around 

one thousand persons were interviewed. 
The analysed data and findings were then 
presented and discussed in a workshop 
organised specifically for all the members 
and general public.

Members’ Association: The members of 
the U3A have their own Association.  The 
U3A has a quarterly journal edited and 
organised by the members themselves. The 
journal is sponsored by a local bank. The 
U3A encourages special interest groups for 
pursuing hobbies and other interests. 

Social Activities: It is the policy of the U3A to 
get its members involved in every way possible. 
To this effect, the social aspect is considered 
as important as the academic aspect. There 
are several sub-committees responsible for 
organising all the activities especially those 
connected with the first Friday of the month. 
The U3A also promotes a social programme 
which involves two outings a month.

The U3A also encourages contacts with 
other U3As abroad and travelling exchange 
schemes. Members of  British, Italian, 
French, German and Swiss U3As have 
visited Malta and stayed in the homes of our 
members. These visits were reciprocated. 

The U3A also has its own Travel Service 
which twice a year organizes cultural tours 
for its members abroad. During the past 
sixteen years, trips to almost all European 
countries have been organised. Members 
could also visit such exotic countries as 
Thailand and Singapore. These tours do 
not only help the members to see other 
countries, make new friends, but also to 
cement their relations with their colleagues.

Ten years ago, the members formed their 
own choir. This has proved a tremendous 
success giving the members a new 
outbreak in life. The U3A choir has given a 
number of concerts on different occasions 
and in different localities.

Conclusion 
Throughout these sixteen years, the U3A in 
Malta and Gozo has helped many members 
to rediscover an aim in life and some with 
the verve of the convert. In a sense they 
have found themselves and have shaken 
off that feeling of uselessness which might 
have helped them to join in the first place. 
The U3A has proved to be a living example 
of “by older persons for older persons”

The phenomenon of aging is neither a 
problem nor does it bring about any crisis.
It is seen as such only by those who look 

at older persons as mere receivers. The 
developmental process, as defined by the 
United Nations, must enhance human 
dignity and ensure equity among age 
groups in the sharing of society’s resources, 
rights and responsibilities.
Successful aging will only occur when an 
older person’s personal dignity, sense of 
belonging and self worth are maximised. 
The challenges ahead of us, especially in 
the coming thirty years are huge. However, 
we are very optimistic that what we are 
doing in Malta can very easily be replicated 
in other countries. 
The universities of the third age play a very 
important role in changing a deep-rooted 
stereotype of old age, so harmful not only to 
older persons themselves but also to 
society as a whole.
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