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Dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de 65 yafl üs-
tü popülasyonun oran› gittikçe artmaktad›r.
ABD’de yafll› popülasyon toplumun %12’sini olufl-
turmas›na ra¤men, sa¤l›¤a ayr›lan paran›n %30-
35’ini geriatrik popülasyon kullan›r. Bu art›fl de-
vam ederse 2040 y›l›nda sa¤l›k harcamalar›n›n ya-
r›s›n› yafll›lar kullanacakt›r. 

Geriatrik sa¤l›k harcamalar›n› kontrol etmek,
yafll› bireylerin yaflam kalitesini düzeltmek için
koruyucu sa¤l›k hizmetleri gerekmektedir. Hasta-
l›klar›n önlenmesi ve sa¤l›¤›n art›r›lmas› yafll› sa¤-

l›¤›n›n önemli yönünü oluflturur. Çok yafll›larda
bile prevantif giriflimler hastal›klar› ve disabiliteyi
azaltabilir. Hastal›klar›n %40-70’i yaflam flekli mo-
difikasyonlar›, risk faktörlerinin tedavisi ve primer
veya sekonder prevantif uygulamalarla k›smen
veya tamamen önlenebilir. 

Prevantif giriflimler; primer, sekonder ve tersi-
yer olarak s›n›fland›r›l›r. 

Primer prevansiyon: Asemptomatik kiflilerde
hastal›¤›n bafllamas›n› önlemek için yap›lan giri-
flimlerdir (örne¤in, influenzaya karfl› afl›lama).
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Özet

Hastal›klar›n önlenmesi ve sa¤l›¤›n art›r›lmas› yafll› sa¤l›¤›n›n önemli bölümünü oluflturur. Hastal›k-
lar›n %40 ile %70’i yaflam flekli modifikasyonlar›, risk faktörlerinin tedavisi ve primer veya sekonder pre-
ventif uygulamalarla k›smen veya tamamen önlenebilir. Hastal›klar›n ço¤u için prevantif giriflimlere da-
yanarak kesinleflmifl veriler ve prevantif k›lavuzlar aras›nda fikir birli¤i olmamas›na ra¤men, birçok pre-
vantif giriflimin önemi konusunda fikir birli¤i vard›r. Yafll›larda prevansiyon esas olarak hastal›klar, k›-
r›lganl›k, kazalar, iyatrojenik komplikasyonlar ve psikososyal problemlere odaklanmal›d›r. Bütün yafll›-
lar prevantif giriflimden fayda görmezler. Prevansiyonun etkinli¤i hastan›n fiziksel sa¤l›¤›, fonksiyonel
kapasite ve kognitif durumuna ba¤l› olarak de¤iflir.

Anahtar kelimeler: Primer korunma, sekonder korunma

Abstract

Prevention in the Elderly

Disease prevention and health promotion are important aspects of health for older individuals.
Between %40-70 of all diseases are partially or totally preventable through lifestyle modification, risk
factor management, and primary or secondary preventive practices. Despite a lack of definitive data
regarding preventive interventions for a number of disease and occasional disagreements among
organizations publishing preventive guidelines, there is consensus on the value of many preventive
measures.

For the elderly, prevention focuses mainly on disease, frailty, accidents, iatrogenic complications,
and psychosocial problems. Not all elderly patients benefit from every preventive measure; effectiviness
varies depending on the patient’s physical health, functional ability and cognitive status.

Klinik Geliflim 17 (2) - (16-24) 2004



Yafll›da Koruyucu Hekimlik

17

Sekonder prevansiyon: Hastal›k semptomatik
hale gelmeden önce hastal›¤›n erken tespitini
amaçlar (örne¤in, meme kanserinin erken teflhisi
için mamografi).

Tersiyer prevansiyon: Hastal›k komplikasyon-
lar›n› önlemek için yap›lm›fl giriflimleri içerir (ör-
ne¤in, stroktan sonra mobilite ve fonksiyonu dü-
zeltmek veya devam ettirmek için rehabilitasyo-
nun kullan›lmas›).

Bütün yafll›lar her prevantif giriflimden fayda
görmezler. Prevansiyonun etkinli¤i hastan›n fizik-
sel sa¤l›¤›, fonksiyonel kapasitesi ve kognitif duru-
muna ba¤l› olarak de¤iflir. Uygulanacak prevantif
giriflimin seçiminde hastan›n genel durumu yol
göstericidir; örne¤in sa¤l›kl› (yafll›lar›n %60-70),
kronik hastal›kl› (%20-35) veya k›r›lgan (%2-10)
yafll› olmas›na göre seçilecek giriflimler farkl›d›r. 

Sa¤l›kl› yafll›lar›n kronik hastal›¤› yoktur veya
minimaldir ve fonksiyonel olarak ba¤›ms›zd›rlar.
Hastal›klar›n primer ve sekonder prevansiyonu ve
k›r›lganl›¤›n önlenmesi bu grup için en faydal›
prevantif giriflimlerdir. 

Kronik hastal›¤› olan yafll›lar›n çeflitli tedavi

edilemeyen hastal›klar› vard›r ve genellikle fonk-
siyonel olarak ba¤›ms›z veya minimal ba¤›ml›d›r-
lar, s›kl›kla çok say›da ilaç kullan›rlar ve ara s›ra
kronik hastal›klar›n›n alevlenmesi nedeniyle has-
taneye yat›r›l›rlar. Hastal›klar›n tersiyer prevansi-
yonu ve k›r›lganl›¤›n önlenmesi kronik hastal›k-
larda esast›r, bunu primer ve sekonder prevansi-
yon, iyatrojenik komplikasyonlar›n ve kazalar›n
önlenmesi takip eder. 

K›r›lgan yafll›n›n tipik olarak birçok ciddi kro-
nik hastal›¤› vard›r ve fonksiyonel olarak ba¤›ml›-
d›r ve fizyolojik rezervleri yoktur. Bunlar çok s›k
hastaneye yat›r›l›rlar ve bak›mevlerinde yaflarlar.
Bu grupta iyatrojenik komplikasyonlar›n ve kaza-
lar›n önlenmesi daha önemlidir.

Baz› prevantif giriflimler ise bütün yafll›lara uy-
gulanabilir. Egzersiz k›r›lganl›¤›n önlenmesine
yard›m eder. K›r›lgan yafll›larda fonksiyonel kapa-
siteyi korumaya yard›m edebilir ve kazalar› azal-
t›r. ‹mmünizasyon ise etkili ve ucuz bir prevantif
giriflimdir. 

USPSTF: Birleflik Devletler Koruyucu Hizmetler
Görev Gücü (U.S. Preventive Services Task Force)

Tablo 1.   USPSTF taraf›ndan önerilen periyodik prevantif giriflimler* 

Önlenebilen Uygulama S›kl›k
Hastal›klar

Hipertansiyon Kan bas›nc› ölçümü TA<140/85 ise iki senede bir, DKB: 85-89 mmHg ise her sene

Obezite, malnütrisyon Boy ve kilo ölçümü Her sene

Kanser
Meme Mamografi 1-2 sene
Serviks, uterus Pap testi 3 sene
Kolon D›flk›da gizli kan Her sene

Sigmoidoskopi 3-5 sene

‹flitme bozuklu¤u ‹flitme testi Her sene

Görme bozuklu¤u Görme testi Her sene

‹nfluenza ‹nfluenza afl›s› Her sene

Pnömokok enfeksiyonu Pnömokok afl›s› 65 yafl›nda bir kere

Tetanoz Tetanoz afl›s› 10 sene

*USPSTF: U.S. Preventive Services Task Force-Birleflik Devletler Koruyucu Hizmetler Görev Gücü.
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taraf›ndan önerilen periyodik prevantif giriflimler
Tablo 1’de gösterilmifltir.

Koruyucu hizmetleri de¤erlendirmek için stan-
dart bir yaklafl›m yafll›larda çok zordur. Çal›flmala-
r›n ço¤u 65-70 yafl üstündekileri kapsamamakta-
d›r. Yafll›da uygulanacak prevantif giriflimlerin
afla¤›da belirtilen kriterleri tafl›mas› gerekir.

Yafll›da prevantif hizmetleri de¤erlendirme
kriterleri
A. Yap›lan ifllem yaflam kalitesi ve uzunlu¤u-

nu etkilemeli: Hipertansiyon için tarama morbi-
dite ve mortaliteyi etkiler. Bu nedenle asempto-
matik yafll›larda kan bas›nc› periyodik olarak ba-
k›lmal›d›r.

B. Kabul edilen tedavi uygulanabilir olmal›:
Teflhis ve tedavi giriflimlerinin yafll› taraf›ndan ka-
bul edilirli¤i, hedef hastal›k için tarama yapmadan
önce göz önünde bulundurulmal›d›r. Prostat kan-
seri için giriflimler 85 yafl›ndaki hastada kabul edil-
meyebilir. Bu durum hastal›k için tarama ifllemle-
rinden önce göz önünde bulundurulmal›d›r.

C. Mortalite ve morbiditeyi anlaml› olarak
azaltacak tarama ve tedavi, hastal›¤›n asempto-
matik periyodunda yap›lmal›: Hipertansiyon için
tarama ve tedavi bu kriterlere uyar. Over ve ak-
ci¤er kanseri için tarama endike de¤ildir; çünkü
teflhis ve tedavi hastal›¤›n prognozunu etkileme-
yecektir.

D. Erken tedavi, semptomlar ortaya ç›kt›ktan
sonra yap›lan tedaviden daha iyi sonuç sa¤lama-
l›: Fizik muayene veya mamografi ile tespit edi-
len meme kanserinin erken tedavisi mortalite ve
morbiditeyi azaltabilir.

E. Tarama ifllemleri ve testler makul bir fiyatta
olmal› ve hastal›¤›n s›kl›¤› tarama maliyetini hak-
l› ç›kartacak yeterlilikte olmal›: Hastal›¤› ay›rt et-
mekte kullan›lan test, hastal›k varl›¤› ve yoklu¤u
aras›nda kesin olarak ay›r›m yapabilmeli, yalanc›
(+) ve yalanc› (-) sonuçlar kabul edilebilir oran-
larda olmal›d›r. 

Yafll›lar için prevantif stratejilerin 2 genel ama-

c› vard›r: (1) Erken yafllarda edinilecek do¤ru al›fl-
kanl›klar ve yaflam flekli ile sa¤l›k ve fonksiyonla-
r› devam ettirmek. (2) Kronik sakatl›klar meydana
geldi¤i zaman sa¤l›k ve fonksiyon kayb›n› mini-
male indirmektir. Sonuncusu rehabilitasyonun da
amac›d›r.

Prevansiyon önerileri

1. Sigara kullan›m›: 65-74 yafl›ndakilerin %20’si,
75 yafl üstündekilerin ise %9’u sigara içer. Sigara
içimi akci¤er, oral kavite, özofagus, mesane, mide
kanseri ve KOAH’a neden olur.

Öneriler: Bütün hastalar›n sigara kullan›p kul-
lanmad›¤› sorgulanmal›, sigaray› b›rakmas› konu-
sunda hasta bilgilendirilmeli ve uyar›lmal›d›r.

2. Fiziksel aktivite: Yafll›lar›n sadece %8’i dü-
zenli egzersiz yapar, ço¤unun ise sedanter bir ya-
flam tarz› vard›r. Fiziksel inaktivite koroner arter
hastal›¤›, hipertansiyon, Tip II diyabet ve osteopo-
roz riskini art›r›r.

Öneriler: A¤›rl›k kald›rma, yürüme ve bisiklete
binme gibi egzersizler haftada en az 3 defa 20-30
dakika yap›ld›¤›nda kardiyak kapasiteyi art›r›r, kas
gücünü devam ettirir, yafllanmaya ba¤l› progresif
kas gücü kayb›n› azalt›r. Ayr›ca düzenli egzersiz
düflme riskini azaltarak, düflmelere ba¤l› fizik ka-
pasitede azalma, ba¤›ml› hale gelmeyi de önler.
Germe egzersizleri eklem fleksibilitesini devam
ettirmek için önemlidir.

3. Beslenme: Beslenmede dengesizlik yafll›da
hastal›k ve ölümlere yol açar. Koroner arter hasta-
l›¤›, diyabet, baz› kanser türleri, osteoporoz, diver-
tiküloz ve difl hastal›klar›nda diyet önemlidir. 75-
80 yafl›n üstündekilerde protein-kalori malnütris-
yonuna daha s›k rastlan›r. Malnütrisyon riski olan-
larda k›s›tlay›c› diyetlerden kaç›n›lmal›d›r.

Öneriler: Ya¤ total kalorinin %30’undan az,
günlük kolesterol al›m› 300 mg’dan az olmal›,
doymufl ya¤lar total kalorinin %10’nu geçmemeli,
protein 0,6-1 gr/kg/gün olmal›d›r. Basit flekerler
yerine kompleks flekerler önerilmeli, meyve ve
sebze tüketimi art›r›lmal›d›r.
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Ulusal Araflt›rma Kurulu’nun (National Rese-
arch Council) önerdi¤i günlük vitamin ve mine-
ral ihtiyac›n› yiyeceklerden veya ilave olarak al-
mal›d›r. Günlük diyetin 1000-1500 mg kalsiyum
içermesinin önemi bildirilmeli veya bu miktar ila-
ve olarak al›nmal›d›r. Bununla beraber günlük
dozdan daha fazla miktarlarda vitamin al›nmas›
önerilmemelidir. Ço¤u yafll› için günde bir defa
al›nan multivitaminler yeterli seviyeleri sa¤lar.
Yafll›larda D vitamini ve B12 vitamini ilaveleri
gerekebilir. Yeterli miktarda lifli besinleri tüket-
mek konstipasyon, kolon kanseri riskini ve di-
vertiküloz riskini azalt›r. Lif al›m› hububat, sebze
ve meyve içeren diyetlerle sa¤lan›r. Tuz al›m›
günde 4-5 gram› geçmemeli, t›bbi olarak gerek-
medikçe yiyeceklere tuz ilave edilmemelidir. En
önemlisi diyet kifliye göre ayarlanmal›d›r. 

4. Alkol ve di¤er maddeleri kötüye kullanma:
65 yafl›n üstündeki hastalar›n %10’unun madde
ba¤›ml›l›¤› problemi vard›r. Alkol ve ilaç entoksi-
kasyonlar› trafik kazalar› ve di¤er kazalara yol
açabilir. 

Öneriler: Hastalar düzenli olarak alkol ve di¤er
ilaç kullan›mlar› yönünden sorgulanmal› ve bu
konuda bilgilendirilmelidir.

5. Kazalar: Ölüme yol açan kazalardan biri yafl-
l›da düflmelerdir. Trafik kazalar› ikinci s›radad›r,
bunlar› yang›n ve yan›klar izler.

Öneriler: Yafll›lara veya onlar›n bak›c›lar›na
yafll›lar›n ev ortam›n›n nas›l olmas› gerekti¤i hak-
k›nda gerekli bilgiler verilmelidir. Örne¤in, yafla-
d›¤› yer yeteri kadar ayd›nlat›lmal›, zemin emin ol-
mal›, elektrik ve telefon kablolar› ortadan kald›r›l-
mal›, hal›lar›n serbest kenarlar› sabitlenmeli, ban-
yoda tutacaklar olmal›d›r. Yafll›lar periyodik ola-
rak görsel kabiliyetleri aç›s›ndan de¤erlendirilme-
li, düflmelere sebep olabilecek ilaçlar yönünden
kulland›¤› ilaçlar düzenli olarak gözden geçirilme-
lidir (sedatifler, hipnotikler, antidepresanlar, vazo-
dilatatörler gibi).

6. A¤›z sa¤l›¤›: Yafll›lar›n ço¤unun diflleri ek-
sik veya çürüktür. A¤›z hijyeninin kötü olmas› ve

difllerin yeterli olmamas› beslenme bozuklu¤una
katk›da bulunur. 

Öneriler: Hastalar senede bir defa difl doktoru-
na gitmeleri konusunda uyar›lmal›d›r. 

Afl›lama

Hem influenza hem de pnömokok afl›lar› yafl-
l›lara uygulanacak en önemli primer prevansiyon
giriflimleridir. ‹nfluenza ve pnömoni 65-74 yafl›n-
daki kiflilerde 6’nc›, 75-84 yafl›ndakilerde 5’inci, 85
yafl›n üstündekilerde ise 4‘üncü, ölüm sebebidir. 

‹nfluenza afl›s›
Altm›fl yafl›n üstünde toplum içinde yaflayan ki-

flilerde afl›lama %58 efektif iken, 70 yafl›n üstünde-
kilerde etkinli¤i azalabilir. Bak›mevinde kalan yafl-
l›larda afl›n›n etkinli¤i %30-40’t›r. Buna karfl›l›k
hastaneye yat›fl ve pnömoninin önlenmesinde
%50-60, ölümlerin önlenmesinde ise %80 etkilidir. 

Öneriler: 65 yafl›n üstündeki herkes influenza
afl›s› ile senede bir defa afl›lanmal›d›r. Ekim ay› ile
kas›m ay› ortalar› afl›lama için en uygun zamand›r,
fakat eylül ay›ndan grip mevsiminin sonuna kadar
olan herhangi bir zamanda da afl› uygulanabilir.
E¤er afl› kontrendike ise veya immünizasyon sa¤-
lanmadan önce kifli influenza ile karfl›lafl›rsa ke-
moprofilaksi gerekir. ‹nfluenza A’da M2 kanal in-
hibitörleri (amantadin veya rimantadin) ve nöra-
minidaz inhibitörü (oseltamivir), influenza B’de
ise nöraminidaz inhibitörleri efektiftir. Bak›mevle-
rindeki grip salg›n›nda profilaktik tedavi süresi 14
gündür. Toplum içinde yaflayan yafll›lar ve bak›c›-
lar› için profilaksi süresi ise 10 gündür. Bak›m ev-
lerinde hem yafll›lar›n hem de sa¤l›k personelinin
afl›lanmas› mortalite ve morbiditeyi azalt›r. 

Pnömokok afl›s›
Polivalan pnömokok afl›s› invazif bakteriemi-

nin önlenmesinde %56-81 etkilidir. 65 yafl ve üs-
tündeki yafll›lar bir defa, 65 yafl›ndan önce afl›lan-
m›fl olanlar ise ilk afl›dan 5 y›l sonra bir defa daha
afl›lanmal›d›r. Afl› herhangi bir ayda yap›labilir ve
influenza ile ayn› zamanda uygulanabilir.

Tetanoz Afl›s› 
Tetanoz enfeksiyonlar›n›n %60’dan fazlas› yafl-
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l›larda meydana gelir. Tetanoz toksoidi 10 y›lda
bir tekrarlanmal›d›r. 

Kemoprofilaksi

1. Osteoporoz: Osteoporozu önlemek için pri-
mer korunman›n temeli gençlik döneminde mak-
simum güç ve kitle içeren sa¤l›kl› bir iskelet sa¤-
lamakt›r. Beslenme ile günde 1000 mg’›n üstünde
kalsiyum al›nmas› günefl görme, D vitamini al›m›
ve yerçekimine karfl› a¤›rl›k tafl›y›c› egzersizler ke-
mik kitlesini art›r›r.

Kemik kayb›n›n h›z›n› azaltma, yani sekonder
korunmada ilk ad›m riskli kiflileri ay›rt etmektir.
Osteoporoz risk faktörleri bulunan asemptomatik
kad›nlarda veya glukokortikoid tedavisi alan kad›n
ve erkeklerde kemik yo¤unluk ölçümü yap›lmal›-
d›r. Ulusal Osteoporoz Vakf›’n›n (National Oste-
oporosis Foundation: NOF) 1998’deki rehberinde
risk faktörlerine bak›lmaks›z›n 65 yafl›n üstündeki
kad›nlarda en az bir kere kemik yo¤unluk ölçümü-
nün yap›lmas› önerilmektedir. Hormon replasman
tedavisi (HRT) menopozdan sonra bafllan›p 5 y›l-
dan daha uzun kullan›ld›¤›nda fraktür ve kemik
yo¤unlu¤undaki azalmay› önlemede etkilidir. Fakat
son senelerde yap›lan çal›flmalar HRT’nin kardiyo-
vasküler olaylar›, meme ve endometriyum kanseri
riskini art›rd›¤›n› göstermifltir. Ço¤u yafll›da yaflam
flekli de¤iflikleri, yeterli kalsiyum (1500 mg/gün) ve
D vitamini (400-800 IU/gün) al›m›, egzersiz ve si-
garan›n b›rak›lmas› kemik kayb›n›n önlenmesinde
HRT’ye alternatiftir. Osteopenisi olanlarda aflikâr
osteoporozu önlemek için östrojen, alendronat ve-
ya raloksifen ile profilaktik tedavi önerilmektedir. 

2. Koroner arter hastal›¤›: Koroner arter hastal›-
¤› risk faktörleri bulunanlara aspirin (80-325
mg/gün) primer prevansiyon olarak verilebilir. Ko-
roner arter hastal›¤› ispatlanm›fl olanlar (miyokard
enfarktüsü, pozitif koroner anjiyografi) veya sereb-
rovasküler hastal›k geçirenlerde lipid düflürücü ilaç-
lar sekonder prevansiyon olarak önerilmektedir. 

3. Antioksidanlar: Serbest radikal hasar› aterosk-
leroz, iskemi-reperfüzyon hasar›, Parkinson hastal›-
¤›, katarakt, baz› kanserler ve romatoid artritin pa-

tofizyolojisinde önemlidir. ‹skemik kalp hastal›¤›,
katarakt ve baz› kanserlerde antioksidan vitaminle-
rin koruyucu oldu¤unu düflündüren bulgular elde
edilmifltir. Bu hastal›klar›n ço¤u için teorik bilgiler
ve laboratuvar bulgular› antioksidanlar›n etkisini
desteklemesine ra¤men, klinik bulgular bunu do¤-
rulamamaktad›r. Vitaminleri tek tek megadozlar
halinde almak yerine FDA’n›n önerdi¤i dozlarda
multivitamin preparatlar› halinde almak daha uy-
gundur. Yafll›n›n ilave E vitamini (100-400 mg/gün)
ve C vitamini (60-100 mg/gün) almas›nda sak›nca
yokken, ilave beta-karoten al›m› önerilmez.

4. Folik asit, B6, B12 vitaminleri: B vitamini se-
viyeleri ile plazma homosistein seviyeleri aras›nda
negatif bir korelasyon vard›r. Hiperhomosisteine-
mi prevalans› serebrovasküler hastal›¤› olanlarda
%42, periferik damar hastal›¤› bulunanlarda %28,
kardiyovasküler hastal›¤› olanlarda %30’dur. B vi-
tamini ilaveleri yüksek homosistein düzeylerini
normalize edebilir, bununla beraber normalize
olan homosistein seviyelerinin kardiyovasküler
mortalite ve morbiditeyi düzeltip düzeltmeyece¤i
konusu aç›k de¤ildir. Önerilen dozlar: Folik asit
(400 mcg/gün), B12 vitamini (3 mcg/gün), B6 vi-
tamini (2.5-3 mg/gün).

Tarama

Yafll›lar için uygulanmas› gereken as›l prevan-
tif strateji, geliflmesi muhtemel problemler için ru-
tin taramalard›r. Boy, kilo, kan bas›nc›, hemoglo-
bin, fleker ve kolesterol ölçümü, idrar tahlili, iflit-
me ve görme muayenesi her yafll›da yap›lmal›d›r.
Böyle de¤erlendirmelerin s›kl›¤› semptom ve bul-
gulara ba¤l›d›r. Anormal bulgusu olmayanlarda
bu de¤erlendirmeler 1-5 y›lda bir tekrarlanabilir.
Tablo 2’de hastal›klar›n önlenmesinde faydal› olan
ölçümler gösterilmifltir.

A.Koroner arter hastal›¤›: KAH bütün dünyada
ölüm sebepleri aras›nda birinci s›radad›r. KAH’tan
ölümlerin %80’den fazlas› 65 yafl ve üstündeki ki-
flilerde meydana gelir. Sigara kullan›m›na ilave
olarak hipertansiyon, obezite ve hiperlipidemi dü-
zeltilebilir risk faktörleridir.



Yafll›da Koruyucu Hekimlik

21

Öneriler
(1) Yafll›larda hipertansiyon tedavisi konjestif

kalp yetersizli¤i, miyokard enfarktüsü ve inmeye
ba¤l› mortalite ve morbiditenin önlenmesinde
önemli rol oynar. Normotansif hastalar›n kan ba-
s›nçlar› 2 senede bir, diyastolik kan bas›nc› 85-89
mmHg ve/veya sistolik kan bas›nc› 130-139 mmHg
olanlar›n kan bas›nc› senelik takip edilmeli, hiper-
tansif hastalar›n kan bas›nçlar› ise t›bbi tedavinin bir
parças› olarak daha düzenli ölçülmelidir. Yafll›larda
da hedef kan bas›nc› de¤erleri JNC VII raporunda
eriflkinler için bildirilen de¤erlerle (TA<140/90
mmHg) ayn›d›r. Hipertansif hastalara egzersiz, kilo
verilmesi, diyetteki tuzu azaltma ve alkol kullan›m›-
n› azaltmas›n›n önemi anlat›lmal›d›r. ‹laç tedavisi
kabul edilen uygun prensiplere göre yap›lmal›d›r.

(2) Yafll›larda yüksek kolesterol ve lipit bo-
zukluklar›n›n rutin olarak taran›p taranmamas›
tart›flmal› bir konudur. Amerikan Hekimler Birli-
¤i (American College of Physicians) k›lavuzu 65-
75 yafl›ndaki kiflilerde kolesterol taramas›n› ne
öneriyor, ne de taramay›n diyor. Koroner kalp
hastal›¤› olmayan 75 yafl›n üstündekilerde ise
önermemektedir. USPSTF ise yafll› ve orta yafll›-
larda rutin lipit taramas›n› önermektedir. Düflük
riskli yafll›larda 5 y›lda bir, yüksek risklilerde ise
daha s›k tarama önerilmektedir. Çok yafll›larda,
yaflam beklentisi ve tedavinin amac›n› iyi de¤er-
lendirip, hiperlipideminin diyet veya ilaçla teda-
visinin potansiyel risklerini de¤erlendirerek ka-
rar verilmelidir. Hiperlipidemi tedavisi kalp has-
tal›¤›n›n sekonder ve tersiyer prevansiyonu için

Tablo 2.   Hastal›klar›n önlenmesinde faydal› olan ölçümler

Yap›lan ‹fllem S›kl›k Önlenebilen Hastal›klar Aç›klama

Lipid ölçümü 5 sene Hiperlipoproteinemi Kalp hastal›klar›n›n sekonder ve tersiyer 
prevansiyonunda etkili; kalp hastal›¤› 
olmayan yafll›larda etkinli¤i belli de¤il

Kan flekeri Her sene Diyabet komplikasyonlar› Baz›lar› sadece obez kiflilerde önermekte

Rektal tufle Her sene Prostat kanseri Prostat kanserine ba¤l› ölümleri önlemedeki
etkinli¤i ispatlanmam›fl

PSA Her sene Prostat kanseri Prostat kanserine ba¤l› ölümleri önlemedeki 
etkinli¤i ispatlanmam›fl

Mental durum Her sene Demans, deliryum Demans›n erken tedevisinin sonuçlar› 
de¤ifltirdi¤i gösterilirse test önemli 
olabilir 

KMY ölçümü 65 yafl›ndan Osteoporoz Osteoporoz risk faktörleri olan asemptomatik
sonra 1 kere kad›nlarda ve  glukokortikoid tedavisi 

alanlarda

TSH ölçümü 5 sene Hipotiroidizm Bütün kad›nlarda önerilir

Vitamin B12 5 sene Pernisiyöz anemi Erken teflhis irreversibl olan nörolojik 
ölçümü hasar› önler

Aspirin 80-325 mg/gün KAH, inme, kolon kanseri Ucuz ve yan etkisi az

Östrojen Konjuge östrojen+/- Osteoporoz Meme ve uterus kanseri riskinde art›fl, 
replasman progesteron kardiyovasküler koruyuculu¤u flüpheli
tedavisi

KMY: Kemik mineral yo¤unlu¤u; KAH: Koroner arter hastal›¤›.
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çok etkilidir. Hedef kolesterol de¤erleri eriflkin
için kabul edilen de¤erlerdir.

(3) Obezite yafll›da yayg›n bir problemdir.
65-74 yafllar› aras›ndaki kad›nlar›n %38’i, erkek-
lerin %25’i obezdir. Bu da kiflileri hipertansiyon,
diyabet, hiperlipidemi ve koroner arter hastal›-
¤›n›n di¤er risk faktörleri ile karfl› karfl›ya b›ra-
k›r. Bütün yafll›lar›n boy ve kilolar› her sene ru-
tin olarak ölçülmeli, ideal kilonun %20’sinden
fazlas› olanlara uygun diyet ve egzersiz verilme-
lidir.

(4) Koroner arter hastal›¤› risk faktörleri olan-
lara aspirin primer prevansiyon olarak verilebilir.

B. Serebrovasküler hastal›k ve periferik damar
hastal›¤›: Potansiyel bir serebral iskemi için karo-
tis arterlerinin oskültasyonla de¤erlendirilmesi

faydal› bulunmam›flt›r. Periferik damar hastal›¤› ile
serebrovasküler hastal›k (SVH) aras›nda anlaml›
bir iliflki vard›r. Bu nedenle periferik damar hasta-
l›¤›nda, SVH’ye katk›da bulunabilen risk faktörle-
ri için araflt›rma yap›lmas› daha uygundur.

Öneriler: Asemptomatik bireylerin oskültas-
yonla karotis üfürümü için rutin taranmas› öneril-
miyor, fakat geçici iskemik atak veya di¤er nöro-
lojik hastal›k semptomlar› olan hastalara karotis
stenozu için noninvaziv testler uygulanmas› ve os-
kültasyonla karotis üfürümünün aranmas› klinik
olarak do¤rudur.

6. Kanser: Yafll›lar kolorektal, meme, prostat,
serviks, over, cilt ve a¤›z kanserinin erken teflhisi
için düzenli muayene edilmelidir. Tablo 3’te Ame-
rikan Tabipler Birli¤i-American Cancer Society ve

Tablo 3.   Yafll› hastalarda kanser taramas› için öneriler

Kanser Test ACS K›lavuzu* USPSTF K›lavuzu*

Meme Kendi kendine muayene Ayl›k Önermiyor
Fizik muayene Senelik 69’a kadar her sene
Mamografi Senelik

 

≥70, bireysel karar

Serviks Pap testi Üç normal smire kadar 65 yafl›na kadar 1-3
senelik, sonra doktorun senede bir, normalse bak›lmaz
karar›

Kolon Rektal tufle 5 senede Önermiyor
D›flk›da gizli kan Senelik Senelik
Sigmoidoskopi veya 5 senede Periyodik olarak
kolonoskopi veya 10 senede Önermiyor
çift kontrasl› kolon grafisi 5-10 senede Önermiyor

Prostat Rektal tufle Senelik Önermiyor
PSA Senelik Önermiyor

Over Ultrason Önermiyor Önermiyor
Serum marker Önermiyor Önermiyor
Pelvik muayene Önermiyor Önermiyor

Akci¤er Akci¤er grafisi Önermiyor Önermiyor
Balgam sitolojisi Önermiyor Önermiyor

Deri ‹nspeksiyon Senelik Önermiyor

A¤›z ‹nspeksiyon ve palpasyon Senelik Önermiyor

*ACS: American Cancer Society-Amerikan Kanser Derne¤i; USPSTF: U.S. Preventive Services Task Force-Birleflik Devletler
Koruyucu Hizmetler Görev Gücü.
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Birleflik Devletler Koruyucu Hizmetler Görev
Gücü USPSTF taraf›ndan asemptomatik kiflilerde
kanserin erken teflhisi için önerileri gösterilmifltir. 

Bütün yafll›lara senede bir defa meme muayene-
si ve mamografi yap›lmal›d›r. Mamografik incele-
meye önceden bir hastal›k bulgusu olmad›kça 75
yafl›n üstündeki kad›nlarda devam edilmeyebilir.

Kolorektal kanserden kaynaklanan ölümlerin
%75’i 65 yafl üstündekilerde meydana gelir. ‹lerle-
mifl hastal›¤›n cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi
ile tedavisi önemli morbiditeye neden olur. Kolo-
rektal kanserin erken teflhisi için bir konsensus
oluflmamas›na ra¤men 50 yafl›ndan sonra her y›l
d›flk›da gizli kan bak›lmas›, 5 y›lda bir rektal tufle
yap›lmas› önerilmektedir. Sigmoidoskopinin 5 y›l-
da veya kolonoskopinin 10 y›lda bir yap›lmas›
ACS taraf›ndan önerilmektedir.

Seviks kanserinin erken teflhisi için seksüel
olarak aktif kad›nlara düzenli olarak senelik Papa-
nicolaou testi önerilmektedir. En az üç normal
smir tespit edilinceye kadar Pap testi senelik uy-
gulan›r. E¤er önceki testler normalse 65 yafl›nda
inceleme b›rak›labilir.

Prostat kanserinden kaynaklanan ölümlerin
%90’› 65 yafl›n üstündekilerde meydana gelir.
Asemptomatik erkeklere senede bir defa rutin
rektal tufle yap›lmal›, yaflam beklentisi 10 y›ldan
fazla olanlarda senelik PSA önerilmektedir.
PSA’n›n tarama testi olarak kullan›lmas›n› USPSTF
ise önermemektedir.

Akci¤er kanseri en s›k karfl›lafl›lan kanserdir. 5
y›ll›k sürvi sadece %13’tür. Asemptomatik kiflilerin
akci¤er grafisi ve balgam sitolojisi ile taranmas›
önerilmez. 

Over kanserinde 5 y›ll›k sürvi %4’tür. Bu ne-
denle asemptomatik kiflilerde ultrason, pelvik mu-
ayene ve tümör markerleri ile tarama önerilme-
mektedir.

Oral kavite kanserinin erken teflhisi için sene-
lik inspeksiyon ve palpasyon önerilmektedir.

Cilt kanserinin erken tan›s› için 40 yafl›ndan
sonra senelik bütün vücudun inspeksiyonu öne-

rilmektedir. Doktor habis özelli¤i bulunan cilt lez-
yonlar›nda uyan›k olmal›d›r.

7. Diabetes mellitus: Kilo kayb› ve artm›fl fizik-
sel aktivite diyabet riskini önemli derecede azal-
tan basit yaflam flekli de¤ifliklikleridir. Yaflam flek-
li modifikasyonlar› bozulmufl glikoz tolerans› bu-
lunan orta yafll› kiflilerde diyabet geliflmesini önle-
mede baflar›l›d›r. Amerikan Diabet Cemiyeti
(American Diabetes Association) açl›k kan flekeri-
nin 126 mg’dan daha düflük olmas›n› ve 3 y›lda
bir kontrolünü önermektedir. Diyabet için risk
faktörü (ailede diyabet, obezite, gestasyonel diy-
abet) olan hastalara glikoz tolerans testi veya ikin-
ci saat tokluk flekeri bak›lmal›d›r.

8. Tiroid hastal›¤›: Yafll›da hipo ve hipertiroidi
de¤iflik klinik bulgularla ortaya ç›kabilir. Kad›nlar-
da daha s›kt›r. Amerikan Doktorlar Koleji (Ameri-
can College of Physicians) 50 yafl›n üstündeki
asemptomatik kad›nlar›n sensitif TSH ile taranma-
s›n› önermektedir.

9. Görme ve iflitme bozuklu¤u: Presbiyopi gibi
görme bozuklu¤u yafll›da s›kt›r. 65 yafl›n üstünde-
kilerin %13’ünde görme ile ilgili bir problem var-
d›r. Glokom körlük nedenleri aras›nda ikinci s›ra-
da yer al›r. 65-74 yafllar› aras›ndaki 4 kifliden biri,
85 yafl›n üstündekilerin ise yar›s›nda iflitme prob-
lemi vard›r. Yafll›lar›n düzenli olarak görme kes-
kinli¤i ve iflitme kabiliyeti yönünden senelik mu-
ayeneleri yap›lmal›d›r.

10. Osteoporoz: Osteoporotik fraktürler yafll›-
da mortalite ve morbiditede art›fla yol açar. 60
yafl›n üstündeki 4 kad›ndan birinde vertebra
kompresyon fraktürü ve bütün kad›nlar›n
%15’inde ise yaflamlar› boyunca bir defa kalça
fraktürü olufltu¤u tespit edilmifltir. Osteoporoz
risk faktörleri bulunan asemptomatik kad›nlarda
veya glukokortikoid tedavisi alan kad›n ve er-
keklerde kemik yo¤unluk ölçümü yap›lmal›d›r.
Ulusal Osteoporoz Vakf›’n›n (National Osteopo-
rosis Foundation: NOF) 1998’deki rehberinde
risk faktörlerine bak›lmaks›z›n 65 yafl›n üstünde-
ki kad›nlarda en az bir kere kemik yo¤unluk öl-
çümünün yap›lmas› önerilmektedir.
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11. Demans ve depresyon: Depresyon yafll›da
yayg›n ve tedavi edilebilir bir durumdur. Erken
teflhis ve uygun tedavisi önemlidir. Kronik hasta-
l›¤› olan yata¤a ba¤›ml› hastalarda, depresyon öy-
küsü olanlarda, yak›n›n› kaybeden, uyku bozuk-
lu¤u bulunan ve hat›rlama problemi olan hastalar-
da depresyondan flüphelenilmelidir. “Kendinizi
mutsuz veya depresif hissediyor musunuz” soru-
suna verilen “evet” yan›t›n›n sensitivitesi %83, spe-
sifitesi %79’dur. Böyle hastalara Geriatrik Depres-
yon Skalas› (GDS) uygulanmal›d›r. GDS tarama
testidir, depresyon tan›s› konulamaz. 

Demans prevalans› 65 yafl›nda %5’ten 85 yafl›n-
da %25-35’e yükselmesine ra¤men, organik de-
mans sebeplerinin ço¤u tedavi edilemez. Ciddi bir
depresyon kognitif bozukluk olarak ortaya ç›kabi-
lir. Bundan flüphe edildi¤inde demans ve depres-
yon de¤erlendirilmelidir. Yafll›da tedavi edilebilen
kognitif bozukluk sebeplerinden hipotiroidizm,
merkezi etkili ilaçlar, B12 ve folat eksikli¤i, nor-
mal bas›nçl› hidrosefali araflt›r›lmal›d›r. Her hasta-
n›n demans aç›s›ndan taranmas› yerine unutkan-
l›k yak›nmalar› olan hastalara Mini Mental Durum
Testi (MMSE) veya saat çizme testi uygulanmal›-
d›r. Çok daha basit olan “üç objeyi hat›rlama” tes-
tinin sensitivite ve spesifitesi %85’tir. 
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