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Nilgün Erten

‹.Ü. ‹stanbul T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›

Hastan›n de¤erlendirilmesinde ilk ad›m dik-
katli bir anamnez almak ve fizik muayene yap-
makt›r. Hastal›¤›n tan›s›n›n konmas›, hastal›¤›n
fliddetinin, prognozunun ve tedaviye yan›t olas›-
l›¤›n›n belirlenebilmesi için, anamnez ve fizik
muayeneyi, iyi tasarlanm›fl bir dizi test izler.
Amaç hastan›n tümüyle iyileflmesi veya yaflam
süresinin uzamas› ya da yaflam kalitesinin yük-
selmesi olabilir. Yafll› hastalarda tedavi ço¤u kez
kronik hastal›klara yönelik, palyatif amaçl› ve
tam tedaviden çok fonksiyonel kapasiteyi art›r-
maya yöneliktir (1).

Genç hastalarda anormal kabul edilen birçok
bulgu yafll› hastalarda nispeten s›kt›r. Örne¤in
genç hastalarda saptanmalar› halinde mutlaka
araflt›r›lmas› gereken bakteriüri, EKG’de ventrikü-
ler erken vurular, düflük kemik mineral yo¤unlu-
¤u, bozulmufl glukoz tolerans› yafll›larda sadece
rastlant›sal bulgular olabilir ve yanl›fl tan› konma-
s›na, tedavinin yanl›fl yönlendirilmesine neden
olabilir. Örne¤in atefli yükselmifl, akut olarak has-
talanm›fl bir yafll›da saptanan bakteriüri derhal
atefl nedeni olarak kabul edilmemeli ve baflka en-
feksiyon odaklar› araflt›r›lmal›d›r. Di¤er yandan
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Abstract

Laboratory Tests in the Elderly

The traditional evaluation of the patient includes the history and physical examination and a well-plan-
ned set of diagnostic tests. The diagnostic tests are useful in physiological assessment, diagnosis and tre-
atment of diseases. Many findings that are abnormal in younger patients are relatively common in older
people, e.g., bacteriuria, premature ventricular contractions, low bone mineral density, impaired glucose
tolerance. They may not be responsible for a particular symptom but only be incidental findings and may
misdirected the therapy. On the other hand, some certain abnormalities such as anemia must not be dis-
missed due to old age. 
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laboratuvarda saptanan baz› belirgin anormallik-
ler yafllanmaya ba¤lanmamal›d›r. Örne¤in anemi
asla yafllanman›n bir sonucu olarak kabul edile-
mez (2).

Biyokimyasal testler

Biyokimyasal testler çeflitli vücut s›v›lar›nda,
de¤iflik amaçlara yönelik olarak yap›l›r. Hem tan›
koymak hem de tedavide kullan›lan ilaçlar›n dü-
zeylerini takip etmede yararl›d›r.

Yafllanma ile meydana gelen fizyolojik de¤iflik-
likler biyokimyasal testleri etkileyebilir. Yafll› has-
ta grubunda ‘yafl’›n kendisinden baflka etkenler de
biyokimyasal testleri etkileyebilir. Bunlar›n bafl›n-
da ilaçlar gelir. Yap›lan de¤iflik çal›flmalarda 75 ya-
fl›n üzerinde hastalar›n %80’den fazlas›n›n en az 1
ilaç ve bunlar›n %30’unun günde en az 3 farkl› ila-
c› kulland›¤› saptanm›flt›r. ‹laçlar in vivo ve/veya
in vitro olarak biyokimyasal testleri etkileyebilir.

Yafll› hastalarda s›kl›kla bulunabilen bir ya da
daha fazla hastal›k ya da kronik durum biyokim-
yasal parametreleri etkileyebilir.

Yafll› hastan›n bir süre hastanede yatmas› ya
da uzam›fl yatak istirahati, örne¤in kalsiyum, sod-
yum, potasyum ve fosfat at›l›m›n›n azalmas›na
neden olabilir (3).

Yafllanma ile de¤ifliklik gösterebilen baz› 
biyokimyasal testler
Albümin: Hem kad›n, hem de erkeklerde yafl-

lanma ile birlikte serum albümin konsantrasyonu
giderek düflmekle birlikte, genellikle normal s›-
n›rlar içinde kal›r (3).

Alkalen fosfataz: 60-90 yafllar› aras›ndaki ka-
d›nlar›n %25’inde alkalen fosfataz aktivitesi artm›fl-
t›r. Bu menopoz sonras› dönemde ortaya ç›kan
hormonal de¤iflikliklere ba¤lanmaktad›r. Ayn› yafl
grubundaki erkeklerde ise normal s›n›rlarda bulu-
nur. 90 yafl üzeri grupta her iki cinsiyette de alka-
len fosfataz aktivitesi yüksek bulunabilir. Bu yük-
selmenin nedeni yafllanman›n yan› s›ra, sekonder
hiperparatiroidi ile birlikte subklinik osteomalasi,

kullan›lan ilaçlar veya Paget hastal›¤›na ba¤l› ola-
rak kemik döngüsünün artmas› olabilir (3,4).

Kolesterol: Kad›nlarda daha belirgin olmak
üzere, 60-90 yafl aras›ndaki yafll›larda total koles-
terol düzeyi artar. En yafll› grupta ise, erkeklerde
daha fazla olmak üzere total kolesterol düzeyi
düfler. Erkeklerde yafllanma ile birlikte HDL ko-
lesterol düzeyi yükselirken, total kolesterol ve
LDL-kolesterol düzeyi düfler. Bu yafl grubunda is-
tenen hedef kolesterol düzeyleri, referans aral›k-
lar›ndan çok, koroner kalp hastal›¤›na yönelik
prospektif epidemiyolojik çal›flmalara göre belir-
lenmelidir (5,6).

Trigliserid: Trigliserid düzeyleri 60-90 yafl ara-
s› yafll› grupta genç eriflkin gruba göre belirgin
olarak daha yüksektir. Daha sonralar› trigliserid
düzeyleri azal›r. Yafll› grupta ya¤ dokusu, diüretik
kullan›m›, kilo kayb› ve genetik özellikler triglise-
rid düzeylerini etkiler (3).

‹nsülin: 60-90 yafl aras› grupta insülin düzeyi
yükselir, daha sonra genç eriflkinlerdeki düzeyin
de alt›na iner. ‹nsülin düzeyindeki art›fl, kas do-
kusunun insüline duyarl›l›¤›n azalmas›na, insülin
direncine ve ya¤ hücrelerinde insülin reseptörle-
rinin azalmas›na ba¤l› olabilir. Yafll› grupta flifl-
manl›k ve glukoz intolerans›n›n, insülin düzeyini
belirlemede yafltan daha önemli oldu¤u düflünül-
mektedir (3,7).

Luteinizan hormon (LH): Yafll› grupta kad›n-
larda LH artar ve bu art›fl overlerdeki steroidlerin
negatif “feedback” etkisinin olmamas›na ba¤lan›r.
Yafll› erkeklerde LH art›fl›n›n nedeni muhtemelen
testosteron konsantrasyonunun azalmas›d›r (3).

Kan üre azotu (BUN): Yafllanma ile birlikte
böbrek fonksiyonlar› hafifçe azal›rken kan üre
azotu hafifçe yükselir. Böbrek fonksiyonlar›ndaki
azalma glomerül say›s› ile birlikte böbrek kan ak›-
m›ndaki azalmaya ba¤lanmaktad›r (8).

‹laçlar›n tedavi düzeylerinin izlenmesi
Yafll› bir hastay› de¤erlendirirken kullanmakta

oldu¤u ilaçlar dikkatle sorgulanmal›d›r. Yafll›lar
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kendilerine reçete edilen ilaçlar›n yan› s›ra arka-
dafllar› taraf›ndan tavsiye edilen ilaçlar› da kulla-
n›yor olabilirler. 

Yafll› hastalar protein ve lipit metabolizma-
s›nda yafla ba¤l› olarak meydana gelen de¤iflik-
likler, kan dolafl›m›n›n yetersiz olmas› ve böb-
rek fonksiyonlar›n›n azalmas› nedeniyle ilaç yan
etkilerine karfl› en az 2-3 kat daha duyarl›d›rlar.
Genç hastalarda yan etkiye yol açmayan ilaçlar
ya da ilaç dozlar› yafll› hastalarda yan etkilere
neden olabilir (3). Bir antihistaminik konfüzyo-
na, digoksin normal serum düzeylerinde bile
depresyona, düflük doz sempatomimetikler id-
rar retansiyonuna yol açabilir. Yafllanma ile bir-
likte ilaçlar›n böbrek ve karaci¤erden at›l›m›n›n
azalmas›n›n yan› s›ra organ sistemlerinin rezer-
vi de azald›¤›ndan, ilaçlar›n tedavi edici düzey-
lerinin monitörizasyonuna genç hastalardan da-
ha fazla gereksinim duyulur. Özellikle tedavi
edici düzeyi ile toksik düzey aral›¤› dar olan fe-
nitoin, teofilin, kinidin, aminoglikozidler, lityum
ve psikotrop ilaçlar›n kan düzeyleri monitörize
edilmelidir (2).

Koroner kalp hastal›¤›na iliflkin 
laboratuvar göstergeleri
Yafll› hastan›n koroner kalp hastal›¤› gelifl-

mesi aç›s›ndan sahip oldu¤u bireysel risk, se-
rum total kolesterol, trigliserid, LDL, HDL, yük-
sek duyarl› CRP düzeyi, homosistein ve lipop-
roteinler bak›larak de¤erlendirilebilir. 65-70 yafl
üstü yafll›larda lipit düflürücü tedavinin mutlak
gerekli oldu¤u söylenebilen bir kolesterol dü-
zeyi belirlenememifltir. Böyle bir karar için re-
ferans aral›¤› d›fl›nda yer alan laboratuvar de¤e-
ri yeterli de¤ildir, hasta klinik olarak da de¤er-
lendirilmelidir (3,9,10).

Alzheimer hastal›¤› için laboratuvar 
göstergeleri
Demans tan›s› bafll›ca klinik olarak konur. Alz-

heimer hastal›¤› (AH) tan›s› için kanda ve beyin
omurilik s›v›s›nda (BOS) beta-amiloid art›fl›n›n
gösterilmesi yararl› olabilir. Akson ve nöronlarda

bulunan, mikrotübülle iliflkili protein olan Tau
proteini AH d›fl›ndaki di¤er nörolojik hastal›klar-
da da yükseldi¤inden yarar› s›n›rl›d›r.

Mini mental durum testi hastalar›n kognitif
fonksiyonlar›n› ölçmekte kullan›l›r ve “cutoff” de-
¤eri 24 puan olan mini mental testin, AH tan›s›n-
da duyarl›l›¤›n›n %87 ve özgüllü¤ün %82 oldu¤u
bildirilmifltir.

AH’nin kesin tan›s› ancak otopside konur. An-
temortem tan› için alt›n standart yoktur (1,3,11).

Osteoporoz için laboratuvar göstergeleri
Yafll› grupta osteoporoz en önemli sa¤l›k so-

runlar›ndan birisidir. Kemik kütlesindeki kay›p
kalsiyum, D vitamini, parathormon (PTH) düzeyi,
insülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1), büyü-
me hormonu, dehidroepiandrosteron (DHEAS)
ve seks hormonlar›ndaki de¤ifliklikler ile ilgilidir.
Tan› koymak için kemik yo¤unlu¤u ölçümünün
yan› s›ra biyokimyasal olarak alkalen fosfataz, os-
teokalsin, hidroksiprolin, idrarda tip I kollajene
iliflkin çapraz ba¤l› N teleopeptid bak›labilir. Yafl-
l›larda ayr›ca serumda D vitamini metabolitlerinin
düzeyi de düfler ve bu durum k›r›k riskini art›r›r
(3,12,13).

Yafll›larda tarama testleri

Alzheimer hastal›¤›
AH’n›n %2’den az› otozomal dominant geçifl

gösterir. Ailevi, erken bafllang›çl› AH 21. kromo-
zom üzerindeki beta-amiloid prekürsör protein
geni, 14. kromozom üzerindeki presenilin 1 geni,
1. kromozom üzerindeki presenilin 2 geni ile ilifl-
kilidir. 19. kromozom üzerinde yer alan apoli-
poprotein E epsilon 4 (apoE4) geni varl›¤›n›n AH
riskini art›rd›¤› ve hastal›¤›n bafllama yafl›n› düflür-
dü¤ü gösterilmifltir. Ancak geç bafllang›çl› spora-
dik AH olgular›n›n %25’ten az›nda apoE4 geni
saptanm›flt›r ve apoE4 alleli saptanan kiflilerin
%50’sinde hiçbir zaman AH geliflmedi¤i gösteril-
mifltir. Sonuç olarak genel nüfus içinde yaflam bo-
yu AH geliflme riski %1 olup, halen AH için bafl-
l›ca risk faktörü ileri yaflt›r (1,3,11).
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Prostat kanseri
70 yafl üzeri erkeklerde prostat kanseri görül-

me s›kl›¤› %50’dir. Prostat spesifik antijen (PSA)
yükselmesinin ard›ndan prostat kanserinin klinik
belirtilerinin ortalama 7 y›l sonra ortaya ç›kt›¤› bil-
dirilmifltir. Evre I prostat kanserli erkeklerin bek-
lenen yaflam süresi, ayn› yaflta kanseri olmayan
erkeklerle ayn›d›r. Bu nedenle prostat kanserinin
erken tan›s› için, özellikle rektal tufle ile birlikte,
PSA oldukça yararl›d›r ve 50 yafl üzeri erkeklerde
PSA taramas› önerilmektedir (14,15).

Di¤er tarama testleri
60 yafl›n üzerindeki yafll›larda asemptomatik

olsa da bir kez TSH bak›lmal›, her 3-5 y›lda bir
tekrarlanmal›d›r. Koroner kalp hastal›¤› olan yafl-
l›larda kolesterol takibi rutin gereklidir. Ancak be-
lirgin bir hastal›¤› olmayan semptomsuz yafll›lar-
da kolesterol takibi tart›flmal›d›r. E¤er hasta bu ta-
kibi ve tedaviyi yapt›rmaya istekli ve ömür bek-
lentisi uzunsa kolesterol takibi uygundur(2).

Servikal smir testinin 70 yafl›na kadar 1-3 y›lda
yap›lmas› önerilmektedir. Testler normal bulunur-
sa daha seyrek yap›labilir. Meme kanserli yafll› ka-
d›n hastalar, meme kanseri ile birlikte ölmekten
çok meme kanseri sebebiyle ölmektedirler. Bu
nedenle en az 75 yafl›na kadar 1-2 y›lda bir mam-
mografi yap›lmal›d›r. Kolon kanseri taramas› için
en çok önerilen yol 50 yafl›n üzerinden itibaren
y›lda bir kez d›flk›da gizli kan bak›lmas› ve/veya 5
y›lda bir sigmoidoskopi yap›lmas› fleklindedir. 10
y›lda bir kolonoskopi önerenler de vard›r (1,16). 

Asemptomatik yafll› kad›nlarda rutin kemik
yo¤unlu¤u ölçümü önerilmemektedir. Ancak ver-
tebra ve kalça k›r›¤›n› engellemede alendronat›n
etkinli¤i kan›tland›¤› için, bu ilac› kullanmak iste-
yen ve östrojen kullanmayan kad›nlarda kemik
yo¤unlu¤u ölçülmelidir (2,17).
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