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Yafllanan dünya ile beraber dünya üzerinde
yaflayan insanlar›n say›s› artmaktad›r. Buna para-
lel olarak koruyucu ve tedavi edici t›p alan›nda-
ki geliflmeler, beslenme ve yaflam koflullar›n›n
iyilefltirilmesi, toplumlarda ortalama yaflam bek-
lentisinin artmas›, yafll› popülasyonun nüfus
içindeki oran›n›n art›fl›na yol açm›flt›r. Günü-
müzde 65 yafl üstü popülasyonun tüm nüfusa
oran› Türkiye’de %6, ABD’de %13, ‹ngiltere’de
%18 civar›ndad›r (1,2,3). ABD’de 65 yafl üzerin-
deki bir insan›n herhangi bir zamanda 4 ila 5 re-
çeteli ilaç, 2 “over-the-counter” (OTC) ilaç kul-
land›¤› ve senede yaklafl›k 12-17 aras› reçete
yazd›rd›¤› tespit edilmifltir. Özellikle psikoaktif

ve antiartritik ilaçlar baflta olmak üzere kad›nlar
erkeklerden daha fazla ilaç kullan›rlar. Toplum-
da ilaç kullan›m› özellikle hastane ve huzurevle-
rinde oldukça fazlad›r. Örne¤in huzurevinde ka-
lan bir kimse 7 veya 8 ilaç kullanmaktad›r (4).
Türkiye’de huzurevlerinde yap›lan bir çal›flmada
kad›nlar›n %60’›n›n, erkeklerin %53’ünün en az
bir ilaç kulland›¤› saptanm›flt›r (1).

Güvenli ve etkin farmakoterapi, klinik geriat-
rinin en temel problemlerinden biridir. Bu yafl
grubu pek çok kronik hastal›ktan muzdariptir ve
bu ba¤lamda di¤er yafl gruplar›ndan çok daha
fazla ilaç kullan›r. Zaten azalm›fl olan fizyolojik
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Özet

Yafll› hastalar, birçok kronik hastal›ktan muzdarip olmalar› nedeniyle di¤er yafl gruplar›ndan daha
fazla ilaç kullan›rlar. Bu olgular reçetesiz ilaç ve herbal ilaç kullanmaya da e¤ilimlidirler. Ayr›ca,
yafll›larda ilaca riskli farmakokineti¤i ile farmakodinami¤inde çeflitli de¤ifliklikler meydana gelir.
Kullan›lan ilaç say›s›n›n artmas› ile riskli ilaç yan etki görülme s›kl›¤› artar. Bu nedenlerden ötürü
geçmiflten günümüze kadar hekimlik prati¤inin temel ilkelerinden olan ‘‘önce zarar verme’’, yafll› hasta-
larda tedavi düzenlenirken daha büyük önem arz etmektedir. Dikkatli ve duyarl› bir yaklafl›mla bu
konuda yafll› bireyler için en iyi ve faydal›s›n› yapabiliriz.
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Abstract

The Principles of Pharmacotherapy in Elderly

The elderly not only take more prescribed medications than any other age group but they also tend
to take nonprescribed and herbal medications; because they suffer from several chronic diseases. In
addition, drug pharmacokinetics and pharmacodynamics are altered and adverse drug reactions which
risks go up with the number of drugs used, are common in elderly people. For these reasons, “Primum
nonnocere (first, do no harm)”, the most basic principle of practice of medicine from past till present,
is more important when it is particularly prescribed for elderly people. With care and common sense,
we can probably do better for elderly people. 
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rezervleri, ilaçlar ile akut/kronik hastal›klar›n et-
kilerine ba¤l› olarak daha da azalabilir. Yafll›da,
ilaç seçimi, dozu ve doz s›kl›¤›, pek çok ilac›n
farmakokineti¤i ve farmakodinami¤i de¤iflir.
Yafllanma ile ilaç farmakodinami¤indeki ve far-
makokineti¤indeki de¤ifliklikler Tablo 1 ve fiekil
1’de özetlenmifltir (5,6). Farmakoterapi ayn› za-
manda yafll› hastalar›n ilaçlar›n› temin etmeme-
leri veya ilaç rejimine uymamalar› gibi problem-
lerle de komplike olabilmektedir.

Yafll›larda hastaneye yat›fl nedenleri aras›nda
farmakoterapi ile ilgili sorunlar oldukça önem-
li bir yer tutmaktad›r. Yafll› bir kiflinin kulland›-
¤› ilaç say›s›n›n artmas›, ilaçlara ba¤l› yan etki-

lerin daha fazla olmas›na neden olmaktad›r. ‹ki
ilaç kullanan bir kiflide beklenen istenmeyen
reaksiyon riski %4 iken, 5 ilaç kullananlarda
%7, 10 ilaç kullananlarda %24’tür (7).

Yafll›larda ilaç kullan›m› ile ilgili 
sorunlar

1. Polifarmasi
2. ‹laç metabolizmas›ndaki yafla ba¤l› de¤iflik-

likler
3. Tedavisi gereken t›bbi problemin tedavi edil-

memesi
4. Yafll›ya yanl›fl ilaç verilmesi
5. Düflük dozda ilaç kullan›m›
6. Yüksek dozda (toksik doz) ilaç kullan›m›

Tablo 1.   ‹laç farmakokineti¤i ve farmakodinami¤inde yafla ba¤l› de¤ifliklikler

Hastal›k ve Etkili Yafla Ba¤l› Sonuç
Di¤er Faktörler De¤ifliklikler

Absorpsiyon Aklorhidri, tüple beslenme, Splanknik kan ak›m› ve ‹laç-ilaç ve ilaç-g›da 
ilaçlar absorptif yüzey azal›r. etkileflimi absorpsiyonu 

Mide pH’s› artar ve G‹S büyük oranda etkiler.
motilitesi de¤iflir

Da¤›l›m KKY asit vb. vücut suyu Ya¤/su oran› artar, Lipofilik ilaçlar›n da¤›l›m 
artar serum albumini azal›r hacmi artar, Proteine 

ba¤lanma oran› yüksek 
ilaçlar›n serbest plazma 
konsantrasyonu artar

Matabolizma Sigara, genotip, ilaçlar, Karaci¤er kütlesi ve ‹laçlar daha düflük dozlarda 
alkol ve kafein yafltan daha kan ak›m›, enzim aktivitesi etkilidir
fazla etkilidir ve duyarl›l›¤› azal›r

Eliminasyon Akut ve kronik hastal›klarla Primer olarak renal kan Serum kreatinini renal 
birlikte böbrek yetersizli¤i, ak›m›, GFR ve tübüler fonksiyonlar› tam olarak
azalm›fl kas kütlesi kreatinin sekresyon azal›r göstermez. Hesaplanm›fl
üretiminin azalmas›na kreatin klerensi daha
yol açar faydal›d›r

Doku Duyarl›l›¤› Reseptör say›s›-duyarl›l›¤›, 
sekonder messanger 
fonksiyonlar› ve hücresel-
nükleer cevap de¤iflir

Farmakodinamik ‹laç-ilaç ve ilaç-hastal›k Normal ya da daha düflük Morfinin etkisi uzar, 
etkileflimi cevab› etkileyebilir konsantrasyonlarda ilaç benzodiazepin ve beta 

cevab› de¤iflir bloker duyarl›l›¤› de¤iflir
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7. Yetersiz ilaç kullan›m›
8. ‹laç yan etkisi
9. Endikasyon olmaks›z›n ilaç kullan›m›
10. ‹laç-ilaç, ilaç-hastal›k, ilaç-g›da, ilaç-bitkisel

ilaç etkileflimleri
11. Hasta uyumunun bozulmas› 
fleklinde özetleyebiliriz.

Efektif farmakoterapide önemli 
noktalar

Klinikte ilaç etkinli¤i için temel olarak üzerin-
de durulan hususlar etkinlik, güvenlik, doz, te-
davi rejiminin kompleksli¤i, fiyat› ve hasta uyu-
mudur.

‹laç yaz›m› esnas›nda etkinlik ve güvenlik
oldukça önemli bir husustur. Çünkü yafll›larda
“kâr/zarar oran›” çok daha de¤iflken olabilir.

Dolay›s›yla kan›tlanm›fl etkinlik ve düflük toksi-
site oldukça önemlidir. Bu olgularda tedavi fle-
malar› doz kaynakl› yan etki riskini minimalize
etmek için mutlaka modifiye edilmelidir.

Yafll›larda bafllang›ç dozu mutlaka azalt›lmal›-
d›r, bununla birlikte doz rejimlerinin kifliden ki-
fliye de¤iflim gösterdi¤i de gözard› edilmemeli-
dir. Genel olarak bafllang›ç dozu yetiflkin dozu-
nun 1/3-1/2’si kadard›r. Klinik olarak problemi
bulunan bir hastan›n mevcut flikâyetleri kullan-
d›¤› bir ilaca ba¤l› olarak artabilir. Bu durumda
özellikle ilac›n eliminasyonu yaflla beraber azal›-
yorsa, ilac›n al›fl›lm›fl bafllang›ç dozu, yaklafl›k
yar›s› kadar azalt›labilir (8).

Tedavi rejiminin kompleksli¤i ve ilaç say›s›n›n
fazla olmas›n›n yan›nda bu yafl grubundaki kog-
nitif ve duyusal fonksiyonlardaki gerileme hasta-

Hasta ve Yak›nlar›nca Bak›m›n 

Tan›mlanmas›

Uzmana Müracaat

Tan›

Tedavi Planlanmas›

Hasta E¤itimi

Uyum

Organizman›n Uygunlu¤u

Absorpsiyon

Da¤›l›m

Metabolizma

Baflar›l› Farmakoterapi Basamaklar› Yafll›lar› Etkileyen Faktörler

fiekil 1. Geriatrik popülasyonda baflar›l› farmakoterapide etkili olan faktörler. 
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n›n tedaviye uyumuyla ilgili riskleri art›r›r. ‹laçlar,
çok yüksek ya da çok düflük dozlarda al›nabilir,
yanl›fl zamanlarda kullan›labilir, tamamen unutu-
labilir. Kognitif durumun önemli bileflenleri olan
okuma, iflitme, anlama ve direktiflere uyma teda-
viye uyumun en önemli unsurlar›d›r. Bunun için
yafll› hastalar›n görme ve iflitme keskinlikleri dü-
zenli olarak kontrol edilmelidir. Birden fazla ra-
hats›zl›¤› olan hastalarda her iki hastal›¤› da tek
bir ilaç ile tedavi etme imkân› olabilir; böylece re-
çete edilen ilaç say›s› da azalt›lm›fl olur. Günde
tek doz kullan›lan ilaçlarda uyum en yüksektir.
Günde iki doz kullan›lan ilaçlarda uyum yaln›zca
biraz düflüktür. Günde üç ya da dört doza gerek
duyulan tedavilerde uyum ciddi düzeyde düfler.
Dolay›s›yla günlük doz say›s›n› azaltmak, ilaç re-
jimlerini basitlefltirmek, bu arada günafl›r› uygula-
malardan kaç›nmak gerekir. Ayr›ca ilaç reçete edi-
lirken, hasta veya yak›n› ile görüflülerek tedavinin
en basite indirilmesi yolu seçilmelidir (4,5,8).

Özellikle s›n›rl› bir geliri olan yafll› hastalar
için majör finansal yük ilaç fiyatlar›d›r. Bu ba¤-
lamda hekimlerin ilaç fiyatlar› hakk›nda bilgi
sahibi olmas› ilaç yaz›m› esnas›nda daha ucuz
bir tedavi plan› oluflturulabilmesi aç›s›ndan
önemlidir.

E¤er doktorlar hastalar› ile iyi bir iletiflim içe-
risinde ise hastalar›n tedaviye uyumlar› oldukça
yüksektir. Ayn› zamanda hastaya tedavinin ne-
den zorunlu oldu¤u ve tedaviden beklentinin ne
oldu¤u aç›klan›rsa, bunlar da hasta uyumuna
katk›da bulunur. Sonuç olarak doktora güven
çok önemlidir. Hastalar› flikâyetlerini aç›klamala-
r› ve hastal›klar›n› sorgulamalar› aç›s›ndan cesa-
retlendirmek, hastal›klar›n›n ciddiyetini anlama-
lar›na ve tedavi rejiminin avantaj ve dezavantaj-
lar›n› görmelerine yard›mc› olacakt›r. Hastal›¤›n
öneminin anlat›lmas› ve ilac› almay› unutman›n
veya hiç kullanmaman›n sonuçlar›n›n belirtilme-
si hastalar›n bu görünmeyen tehlikeden kaç›n-
malar›na yard›mc› olabilir. Hastalar tedavi esna-
s›nda beklenmeyen veya istenmeyen bir olayla

karfl›laflt›klar›nda tedaviyi kendilerince noktala-
madan önce doktoruyla görüflmelidirler. Temel
olarak hastalar›n tedavi rejimlerine uymamalar›
için her zaman geçerli nedenleri vard›r. Bu nok-
tada hekime düflen görev hastayla problemi ko-
nusunda dürüst bir görüflme yapmas› ve uygun
tedavi rejimini belirlemesidir. Bunun yan› s›ra
hastalardaki her yeni flikâyetin, ilaç yan etkisine
ba¤l› olabilece¤ini göz ard› ederek, yeni bir has-
tal›k bulgusu olarak de¤erlendirilmesi tedavi
protokollerine yeni ilaçlar›n eklenmesine neden
olmaktad›r (4). Tamblyn ilaç yan etkilerine ba¤-
l› olarak geliflen flikâyetlerin %80’inin hekimler-
ce yeni bir hastal›k bulgusu olarak de¤erlendiri-
lip tedaviye yeni ilaçlar eklendi¤ini tespit etmifl-
tir (9). Bu durumun polifarmasiye ba¤l› riskleri
de beraberinde getirece¤i aç›kt›r.

Eczac› ve hemflireler de uyum problemini tes-
pit edebilir, hatta çözüme yard›mc› olabilirler.
Ayr›ca eczac› veya hemflire hastan›n tedavi reji-
minde anlamad›¤› veya yanl›fl uygulad›¤› nokta-
lar› ortaya ç›karabilir.

Kullan›m› dikkat gerektiren 
ilaç gruplar›

Hipoglisemikler: Tip II diyabetin seyri esna-
s›nda özellikle mikrovasküler olanlar baflta ol-
mak üzere çeflitli komplikasyonlar ortaya ç›k-
maktad›r. Ortalama bir yaflam beklentisi bulunan
diabetik yafll› hastalarda HbA1C’nin agresif ve dik-
katli bir tedavi ile yaklafl›k %7 civar›nda olmas›
gerekir. Tip II diabet tedavisinin temelini oral hi-
poglisemikler oluflturur. Sulfonilüreler bu yafl
grubunda hem etkilidir, hem de iyi tolere edilir-
ler. Bununla birlikte sulfonilüreye ba¤l› hipogli-
semi insidans› yaflla birlikte artar. Yaflla birlikte
insülin klirensi azal›r, fakat hastadaki insülin re-
zistans› düzeyine ba¤l› olarak tip II diabetlilerde
insülin dozu çok büyük oranda de¤ifliklik göste-
rir. Metforminin yafll›larda uzun süreli etkinlik ve
güvenilirli¤i tam olarak ortaya konamam›flt›r; lak-
tik asidoz riski nadir ama ciddi bir komplikasyo-
nudur ve renal bozuklu¤un derecesiyle ve hasta
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yafl›yla birlikte artar. Metformin, renal hastal›kl›
veya renal disfonksiyonlu ya da anormal kreati-
nin klirensli hastalarda kontrendikedir (10).

Tiyazolidinedionlar periferik dokularda insü-
lin duyarl›l›¤›n› art›rarak kan glukozunu kontrol
alt›nda tutarlar. Hepatotoksisite aç›s›ndan karaci-
¤er enzimlerinin takibi önerilmektedir. Troglita-
zon kullan›m›na ba¤l› ortaya ç›kan hepatik ye-
tersizlikten ötürü bu ilac›n ABD’de kullan›m› ya-
saklanm›flt›r ve yaflla birlikte hepatotoksisitenin
art›p artmad›¤› da bilinmemektedir. Bu ilaçlar›n
kullan›m›na ba¤l› ödem ve neticesinde kilo art›-
fl› görülebilir; dolay›s›yla kalp yetersizli¤i çok
zor kontrol alt›nda tutulan hastalarda kullan›-
m›ndan kaç›nmak gerekir (8,10).

Akarboz, yiyeceklerle al›nabilir; posprandiyal
glukoz art›fl›n› azalt›r ve di¤er hipoglisemiklerle
kombine edilebilir. Böylece kimi hastalarda kan
flekerini kontrol alt›na almada yard›mc› olabilir.
Bu arada gastrointestinal intolerans ortaya ç›ka-
bilir (10).

Analjezikler: Nonsteroid antiinflamatuvar ilaç-
lar (NSA‹‹’ler) hemen hemen en s›k kullan›lan ilaç-
lard›r ve pek ço¤u reçetesiz sat›l›r. Peptik ülser ve
üst gastrointestinal kanama riski oldukça s›k ve
ciddi bir yan etkidir.

‹buprofen, diklofenak ve salisilat biraz daha
az oranda üst gastrointestinal sistem (G‹S) kana-
mas›na neden olmaktad›rlar. Yafllanmayla G‹S’te
NSA‹‹’lere ba¤l› yan etkiler pek artm›yor gibi gö-
rünse de; bu komplikasyonlar ortaya ç›kt›¤›nda
yafll› hastalardaki morbidite ve mortalite oranlar›
yüksektir. NSA‹‹’ler varfarinle kombine edildi¤i
taktirde üst G‹ kanama riski yaklafl›k 10 kattan
fazla artar. NSA‹‹’lere ba¤l› gastroduodenal
komplikasyon riski yüksek olan hastalar›n tedavi-
sinde ek olarak sentetik bir PGE1 analo¤u olan
misoprostol, daha potent bir gastrik asit inhibitö-
rü ya da yüksek doz H2 blokerleri eklenebilir.
NSA‹ ilaçlara ba¤l› böbrek komplikasyonlar› için
serum kreatininin takibi mant›kl›d›r. Özellikle di-
¤er risk faktörleri de söz konusu ise (kalp yeter-
sizli¤i, renal patoloji, asitli siroz, volüm azalmas›,

diüretik kullan›m gibi) NSA‹‹’ler mümkün olan en
düflük etkili dozda kullan›lmal›d›r (8,11).

Selektif COX-2 inhibitörleri, antiinflamatuvar ve
analjezik etkiye sahip olman›n yan›nda nonselek-
tif NSA‹ ilaçlara oranla daha düflük G‹ toksisiteye
neden olurlar. Dolay›s›yla yafll› ve gastroduodenal
ülserasyon ve kanama hikâyesi olan hastalarda se-
lektif COX-2 inhibitörleri NSA‹’lerden daha güven-
li gibi görünmektedir. Son olarak bu yafl grubun-
da en uygun COX-2 inhibitörünün hangisi oldu¤u
ise tam olarak bilinmemektedir (8,11).

Rofekoksibin 18 ayl›k uzun süreli kullan›m›
sonucunda hastalarda kalp krizi ve inme riskinin
artt›¤›n›n gözlenmesi üzerine, üretici firma
30.09.2004 tarihinden itibaren ilac› tüm dünya pa-
zar›ndan çekti¤ini aç›klam›flt›r.

Antiaritmikler: Farmokokinetiklerindeki de¤i-
flime ba¤l› olarak yafll› hastalarda doz azalt›lmas›
gerekebilir. Digoksin klirensi yafll› hastalarda yak-
lafl›k %50 oran›nda azal›r. Dolay›s›yla bafllang›ç
dozlar› düflük olmal› (0,125 mg/gün); al›nan klinik
cevaba ve serum digoksin düzeylerine göre doz
ayarlanmal›d›r (12).

Antikoagülanlar: Yafllanma varfarinin forma-
kokineti¤inde herhangi bir de¤ifliklik yapmaz ama
antikoagülan etkisine duyarl›l›k artabilir. Yafll› has-
talar genellikle daha düflük bafllang›ç (5 mg/gün)
ve yükleme (7,5 mg/gün) dozlar›na ihtiyaç duyar-
lar. Ayr›ca cerrahi giriflim gibi nedenlerle ilac›n ke-
silmesi gerekti¤inde normal kan de¤erlerine dönüfl
yafll› hastalarda gençlere göre daha yavafl olur (13).

Diüretikler: Tiyazid diüretiklerinin düflük doz-
lar› ile hipertansiyon kontrol edebilir, yüksek doz-
lara oranla hipokalemi ve hiperglisemi riski de da-
ha düflüktür. Buna ba¤l› olarak potasyum deste¤i
veya potasyum tutucu diüretiklerin kullan›m› daha
az gerekir. 25 mg/gün üzerindeki dozlar mortalite
art›fl›na neden olmaktad›r (8).

Antihipertansifler: Yafll› beyaz hastalarda an-
tihipertansiflerin de¤iflik gruplar› hemen hemen
ayn› etkinli¤e sahipken, yafll› siyah hastalarda be-
ta blokerler ve ACE inhibitörleri daha az etkili, bu-
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na karfl›n diüretikler ve kalsiyum kanal blokerleri
(KKB) daha etkilidir. Bununla birlikte seçilecek
antihipertansif çok da önemli de¤ildir. Çünkü he-
men hepsi en iyi flekilde yaflam kalitesini art›rma-
ya yard›mc› olurlar. E¤er tolere edilebilirse yafll›
hastalarda diüretikler kardiyovasküler morbidite
oranlar›n› azaltt›klar› için en iyi tercihtir. Ayn› fle-
kilde uzun etkili dihidropiridin türevi KKB kardi-
yovasküler olaylar› azaltmaktad›r. K›sa etkili dihid-
ropiridin türevleri mortalite oran›n› art›rd›¤› için
yafll› hastalarda kaç›n›lmal›d›r. Beta blokerler için
KOAH ve periferik vasküler hastal›k, klonidin için
depresyon, vazodilatatörler ve alfa blokerler için
altta yatan ortostatik hipotansiyon kontrendikas-
yonlard›r (14,15).

Psikoaktif ilaçlar (5,6,8,16): Nonpsikotik, al›-
fl›lagelmifl rahats›zl›¤› olan demansl› hastalarda an-
tipsikotikler, sadece marjinal semptomlar› plasebo-
ya oranla daha iyi kontrol alt›na almaktad›rlar.
Yafll› hastalarda, özellikle de kad›nlarda genellikle
irreversibl olan tardiv diskinezi riski artm›flt›r. Se-
dasyon, postural hipotansiyon, antikolinerjik etki-
ler ve akatizi genellikle antipsikotik kullanan yafll›
hastalarda ortaya ç›kar. ‹laca ba¤l› parkinsonizm
ilaç b›rak›ld›ktan sonra yaklafl›k 9 ay kadar devam
edebilir. Yafll› bir hasta antipsikotik kullanacaksa,
bafllang›ç dozu yetiflkin dozunun 1/4’ü kadar ol-
mal› ve kademeli olarak art›r›lmal›d›r. 

Anksiyolitik ve hipnotiklerin kullan›m› da
problemlidir. Farkl› benzodiazepinler anksiyete
semptomlar›n› azaltmada eflit etkili gibi görül-
mektedir; dolay›s›yla ilaç seçimi farmakodinami-
¤e ve farmakokineti¤e ba¤l›d›r. K›sa ve orta etki-
li benzodiazepinler sedasyon ya da uyku sa¤la-
mak için tercih edilebilir. Artm›fl toksisite ve biri-
kime ba¤l› uyuklama-haf›za problemlerine yol
açmas›, düflme ve k›r›k riskini art›rmas› nedeniy-
le uzun etkili benzodiazepinlerden kaç›n›lmal›d›r.
Anksiyete veya insomnian›n ilaç tedavisi e¤er
mümkünse ya k›sa tutulmal› ya da zaman zaman
kullan›lmal›d›r. Çünkü, tolerans ve ba¤›ml›l›k ge-
liflebilir ve yoksunluk, rebound insomnia ve ank-
siyeteye neden olabilir.

Bir potansiyel serotonin agonisti olan buspiron
yafll› hastalarda anksiyete durumlar›nda 30
mg/gün doza kadar tolere edebilir ve en az ben-
zodiazepinler kadar etkilidir. Zolpidemin benzodi-
azepinlere üstünlü¤ü uyku profilinde bozulmalara,
rebound atefl etkisine ve potansiyel ba¤›ml›l›¤a da-
ha az neden olmas›d›r. 

Depresyonda, genel olarak selektif serotonin
geri al›m inhibitörleri (Selective serotonin reup-
take inhibitors, SSRI) grubu antidepresanlar kul-
lan›r. SSRI’ler en az trisiklik antidepresanlar ka-
dar etkili gibi görünmektedir. Bununla birlikte
özellikle yüksek dozlarda daha az toksisiteye
neden olurlar. Bunlardan fluoksetinin muhtemel
bir dezavantaj› da aktif metabolitlerine ba¤l› ola-
rak ortaya ç›kan uzun eliminasyon yar›-ömrü-
dür. Paroksetin daha fazla sedasyona neden
olur, antikolinerjik aktivitesi vard›r ve fluokseti-
ne benzer olarak hepatik sitokrom  P-450 2D6
enzim aktivitesini inhibe ederek pek çok ilac›n
metobolizmas›n› azaltabilir. Hem sertralinin hem
de sitalopram›n daha az ilaç etkileflim potansiye-
li var gibi görünmektedir. Sitolapram›n hepatik
klirensi yafll› hastalarda azalm›flt›r. SSRI’lerin yafl-
l›larda bafllang›ç dozunun %50 azalt›lmas› uygun
bir yaklafl›md›r.

Trisiklik antidepresanlar efektiftir. Norepinefrin
geri al›m inhibitörleri nortriptilin ve desipramini
10-25 mg/gün dozunda bafllamak en uygunudur.
Her ikisi de düflük antikolinerjik etkilidir. 

Bugünlerde depresif ve insomniyak hastalarda
sedasyon için temel olarak trazodon kullan›lmak-
tad›r. Antikolinerjik etki potansiyeli ve kardiyotok-
sisite riski (trisiklik antidepresanlara oranla) dü-
flüktür. Fakat ortostatik hipotansiyon ve priyapiz-
me neden olabilir. 

Antiparkinson ilaçlar: Levodopa klirensi,
özellikle postural hipotansiyon ve konfüzyona yat-
k›n olan yafll› hastalarda azal›r. Dolay›s›yla bafllan-
g›ç dozlar› düflük tutulmal› ve yan etkiler aç›s›ndan
yak›ndan izlenilmelidir. Levodopa kullan›m› esna-
s›nda konfüzyon geliflen hastalar muhtemelen ye-
ni dopamin agonisti ilaçlar› da iyi tolere edemez-
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ler. Uzun dönem levodopa tedavisi olan hastalar-
da motor komplikasyonlar görülür (17). 

Sonuç

• Yafll› olgularda, ilaçtan fayda görecek ve ilaç-
tan olumsuz etkilenecek durumlar belirlen-
meli

• Mümkün oldukça ilaçs›z yaklafl›mlar uygu-
lanmal›

• Hastaya verilecek ilaçlar›n farmakolojisi iyi
bilinmeli

• Hastan›n klini¤inin farmakoterapiyi nas›l etki-
leyece¤i bilinmeli

• Potansiyel ilaç etkileflimlerinden kaç›n›lmal›
• Bafllang›ç dozlar› düflük tutulup, klinik ceva-

ba göre yavafl yavafl titre edilmeli
• ‹laç toksisitesinden kaç›nmak için, ilaç kan

seviyeleri takip edilmeli
• Tedaviye uyum, ilaç etkinli¤i ve toksisitesi

yönünden takip edilmeli
• Mevcut farmakoterapi her vizitte tekrar göz-

den geçirilmeli
• Hasta yak›n›n›n ilaç kullan›m›n› denetlemesi

sa¤lanmal›
• Hekimlik prati¤inin temel unsuru “önce zarar

verme (Primum Nonnocere)” ilkesi hiç unu-
tulmamal›d›r.
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