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Özet
Diabetes mellitus (DM) s›k görülen bir metabolik hastal›k olup yafllanma ile s›kl›¤› artar. Birçok sistemin etkilendi¤i bir hastal›k olmas›na ra¤men tan› kriterleri kanda glukoz yüksekli¤inin gösterilmesine dayanmaktad›r. Genel olarak, yafll›da DM’nin hem tan›s› hem de tedavisinde eksiklikler vard›r. DM’si olan
yafll›lar, diyabetin uzun dönem komplikasyonlar›na daha yatk›nd›r. Yafll›da diyabet tedavisindeki hedef,
metabolik dekompansasyonun ve mikro-makrovasküler komplikasyonlar›n engellenmesidir.
Anahtar kelimeler: Diyabet, yafll›, yaklafl›m, tedavi
Abstract
Diabetes Mellitus in the Elderly
Diabetes mellitus (DM) is a common metabolic disorder and increases with age. Despite it’s affecting
multiple organ systems, however, diagnostic criteria are based on documentation of the elevated plasma
glucose levels. In general, DM in elderly is underdiagnosed and undertreated. Elderly with DM are more
susceptible to long term complications of diabetes. The treatment goal of diabetes in the elderly is to prevent metabolic decompansation and micro-macrovascular complications.
Keywords: Diabetes, elderly, management, treatment

Diabetes mellitus (DM) hiperglisemi ile karekterize olan, karbonhidrat metabolizmas› yan›nda
lipit ve protein metabolizmas›n›n da etkilendi¤i
bir hastal›kt›r. DM’de insülin eksikli¤i ve/veya insülin direnci söz konusudur. Yafllanma ile artan
bir hastal›k olup 75 yafl›nda s›kl›¤› %20’ye ulaflmaktad›r. Tüm diyabet olgular›n›n %70’i 55 yafl
ve üzerindedir. Yafll›larda vakalar›n %90’dan fazlas› Tip 2 DM’dir (1-3). DM yafll›larda daha az tan› konan ve daha az tedavi edilen bir hastal›k
olup morbidite ve mortalitesi gençlerden daha
yüksektir. Retinopati, nefropati, periferik sinir sistemi, kardiyovasküler sistem komplikasyonlar›
yafll›larda daha s›k olarak ortaya ç›kar.

ran bir durumdur. Yafll›da diyabet tan›s›n›n konulmas› ile beklenen yaflam süresi ortalama 10 y›l
azal›r. Yafll› diyabetikler, olmayanlara göre 2 kat
daha s›k hastaneye yat›r›lmaktad›r. ABD’de diyabete ba¤l› böbrek yetmezli¤i yeni vakalar›n
%40’›d›r ve ilk s›radad›r. Ayr›ca yafll› diyabetikler
tüm komplikasyonlara gençlerden daha yatk›nd›r.
Yafll› diyabetiklerde genç diyabetiklere göre, koroner arter hastal›¤› 2 kat, inme 2 kat, nefropati 2 kat,
retinopatiye ba¤l› körlük 1,4 kat ve ekstremite ampütasyonu 10 kat daha s›kt›r. Mortalite gençlere
göre 2 kat artm›flt›r (4,5).

Diabetes mellitus yafll›larda mortalite sebepleri
aras›nda 6. s›rada yer almaktad›r. Kardiyovasküler
hastal›k için ba¤›ms›z bir risk faktörü olmas›n›n yan›nda, nondiyabetiklere göre prognozu a¤›rlaflt›-

Yafllanma ile birlikte β hücre fonksiyonlar›
azalmaya bafllar, insülinin metabolik etkilerine
duyarl›l›k azal›r (insülin direnci). Açl›k plazma
glukozunda (APG) hafif bir artma ve oral glukoz

Patogenez
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yüklenmesini takiben normale dönüflte daha fazla bozulma olur. Tokluk plazma glukozu (TPG)
yüksekli¤ine bu nedenle daha fazla rastlan›r. Ayr›ca yafllanma ile artan ya¤ kitlesi, özellikle de
santral tip obezite, kas kitlesi kayb›, azalm›fl fiziksel aktivite insülin direncini art›r›r (1-3). Tabloya
hiperlipidemi ve hipertansiyon gibi metabolik
sendromun di¤er komponentleri eklenir. Gençlerde oldu¤u gibi yafll›larda da diyabete ailevi
yatk›nl›k söz konusudur. Ancak genetik karakteri
henüz anlafl›lamam›flt›r.

lecek olursa yafll› popülasyonun neredeyse
%40’›nda glukoz metabolizmas› bozulmufltur (1).
Hastal›k yafll›larda genellikle asemptomatik
seyreder veya semptomlar hekim taraf›ndan normal yafllanma olarak nitelendirilir. Hatta tipik
semptomlar gözden kaç›r›labilir. Poliüri, inkontinansla karfl›m›za ç›kabilir ve yafllanmaya ba¤lanabilir. Polidipsi renal glukoz efli¤inin artm›fl olmas›
ve azalm›fl susuzluk hissi nedeniyle nadir veya hafiftir. Bu nedenle yafll›larda diyabet tan›s› ço¤unlukla mikrovasküler ve/veya makrovasküler
komplikasyonlar›n ortaya ç›kmas› ile veya baflka
bir komorbidite nedeniyle hastaneye baflvurduklar›nda yap›lan rutin plazma glukozu ölçümü sonras›nda konulmaktad›r (4-6).

Tan›
Metabolik çal›flmalar, 30 yafl›ndan sonra her
dekatta APG’nin 1-2 mg/dL, TPG’nin ise 15
mg/dL artt›¤›n› göstermifltir. Diyabet tan›s› ve taramalarda tercih edilen yöntem APG ölçümüdür.
Ancak epidemiyolojik çal›flmalar yaln›zca APG ölçümü ile vakalar›n %31’inin kaç›r›labilece¤ini,
TPG ölçümünün eklenmesi ile bu oran›n yar›ya
indirilebilece¤ini göstermifltir. T›pk› hipertansiyon ve hiperlipidemide oldu¤u gibi yafll›larda da
DM tan› kriterleri gençlerden farkl› de¤ildir. 1997
Amerikan Diyabet Cemiyeti (ADA, American Diabetes Association) tan› kriterleri yafll›lar için de
geçerlidir (Tablo 1).

Diyabetik yafll›ya yaklafl›m
ADA 45 yafl üstü bireylerin 3 y›lda bir DM aç›s›ndan de¤erlendirilmesini önermektedir. Bunun
sebebi toplum taramalar›nda çok say›da daha önce tan› konmam›fl diyabet olgusuna rastlanmas›
ve erken tan› ve tedavinin diyabet komplikasyonlar›n›n geliflmesini erteleyebilmesidir (7). Önerilen tarama testi ise APG ölçümüdür. Diyabet geliflme riski yüksek olan bireylerin daha s›k aral›klarla de¤erlendirilmesi (y›lda bir) veya Oral Glukoz Tolerans Testi (OGTT) yap›lmas›, yine APG
110-125 mg/dL olanlar›n OGTT ile de¤erlendirilmesi uygun olur.

1997 ADA açl›k plazma glukozu kriterlerine göre 75 yafl›ndakilerin %20’si diyabetiktir. E¤er
OGTT yap›lacak olursa bu oran muhtemelen daha
da yüksek olacakt›r. 60 yafl üstü popülasyonun
%14’ünde bozulmufl açl›k glukozu, %20’sinde ise
bozulmufl glukoz tolerans› vard›r. Tümü birlefltiri-

Tablo 1.

Tan›n›n konulmas›n› takiben, hiperglisemi süresi ile komplikasyon geliflimi riskinin korele ol-

Amerikan Diyabet Cemiyeti (ADA, American Diabetes Association) 1997 diabetes mellitus tan› kriterleri

Diabetes mellitus
Diyabet klinik semptomlar› ile birlikte random glukoz düzeyi ≥200 mg/dL veya
Açl›k plazma glukozu ≥126 mg/dL veya
Standart OGTT’de 2. saat plazma glukozu ≥200 mg/dL.
Bozulmufl Glukoz Tolerans›
Standart OGTT’de 2. saat plazma glukoz düzeyi <200 mg/dL ve >140 mg/dL.
Bozulmufl Açl›k Glukozu
Açl›k plazma glukozu >110 mg/dL ve <126 mg/dL.
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davi yap›lmamal›d›r. Kan glukozu <200 mg/dL ve
HbA1c üst s›n›r› %3-4 üzerinde tutularak kilo kayb› ve kas kitlesi kayb› ile giden katabolik durum,
poliüri, pollaküri, noktüri, a¤›z kurulu¤u gibi
semptomlar önlenebilir.

mas› nedeniyle hastal›¤›n bafllang›ç tarihi tahmin
edilmeye çal›fl›lmal›d›r. E¤er hasta daha önce takip
edilmemiflse bunu tahmin etmek mümkün olmayabilir. Daha sonra diyabetik mikrovasküler ve
makrovasküler komplikasyonlar aç›s›ndan hasta
de¤erlendirilmelidir. Deneyimli bir oftalmalog taraf›ndan retina de¤erlendirilmelidir. Nefropati aç›s›ndan serum kreatinini, idrar proteini ve mikroalbüminüri bak›lmal›d›r. Diyabetik nöropati aç›s›ndan nörolojik muayene yap›lmal›, ayak muayenesi ihmal edilmemelidir. Mesane disfonksiyonu (nörojenik mesane) nedeniyle s›k tekrarlayan üriner
enfeksiyonlar renal hasara yol açabilir. Vasküler
hastal›k ve nöropati seksüel disfonksiyona yol açabilir. Periferik nab›zlar palpe edilmelidir.

Gençlerdeki tüm terapötik giriflimler yafll› için
de geçerlidir. Tedavide diyet, egzersiz ve ilaç tedavisi temel üçlüdür.
Diyet tedavisi planlan›rken, ekonomik durumu, al›flverifl-transfer güçlü¤ü, yiyecek haz›rlama
güçlü¤ü, yemek al›flkanl›klar›, kognitif ve fonksiyonel durumu, tat alma ve susuzluk hissinde bozulma, kab›zl›k, çi¤neme yutma güçlü¤ü gibi sorunlar göz önünde tutulmal›d›r. Kalori miktar› ve
g›dalar›n standart da¤›l›m oranlar› de¤ifltirilmeden,
yemeklerin özellikleri, miktar› ve s›kl›¤› bireysel
olarak ayarlanmal›d›r. Diyetle beden kitle indeksi
(BK‹) 27’nin alt›nda tutulmaya çal›fl›lmal›d›r. Besinlerin %50-55’i karbonhidrat, %30-35’i ya¤ (<%10
satüre ya¤) ve %10-15’i protein olmal›d›r (8). C, E,
B vitamini, eser element deste¤i yap›labilir.

Diyabet tan›s› konulduktan sonra da yafll›n›n
hastal›¤›n›n ciddiyeti, kullan›lan ilaçlar ve komorbiditelere göre belli aral›klarla tekrar de¤erlendirilmelidir. Takiplerde diyabet konusundaki bilgilerinin do¤rulu¤u, ilaçlar›, ilaçlar›n kullan›m flekli de¤erlendirilir. Hasta serebrovasküler hastal›k, koroner arter hastal›¤›, periferik arter hastal›¤›, nöropati, retinopati, diyabetik ayak, mesane ve cinsel
fonksiyonlar gibi diyabet komplikasyonlar› aç›s›ndan takip edilmelidir. Diyabeti etkileyebilecek ilaç
kullan›m›, diyet, sigara-alkol kullan›m› ve yaflam
tarz› aç›s›ndan de¤erlendirilir. Özellikle tedavi plan›n›n yap›lmas›ndaki önemi nedeniyle fonksiyonel
ve kognitif durum de¤erlendirmesi yap›lmal›d›r.

Tedavi

Egzersiz, kalori harcanmas›, kilo verme yan›nda insülin arac›l›kl› glukoz geri al›n›m›n› art›rarak
insülin duyarl›l›¤›n› art›r›r. Kardiyak fonksiyonlar›
iyilefltirir, kan bas›nc›n› düflürür, lipid profilini düzeltir, kas gücünü art›r›r ve iyilik hissi verir (9). Ancak osteoatrtrit, Parkinson hastal›¤›, görme bozukluklar›, vital rezervlerdeki azalma nedeniyle egzersiz dikkatli planlanmal›d›r. Germe egzersizleri ve
yürüyüfl tercih edilmelidir.

Öncelikle her hastaya göre uygun tedavi hedefi belirlenmelidir. ADA açl›k glukozu <120 mg/dL
ve HbA1c düzeyi <%7 tutuldu¤unda diyabetik
komplikasyonlar›n azald›¤›n› bildirmifltir. Ayn› hedef de¤erler yafll› hastalar için de geçerlidir. Ancak
beklenen yaflam süresi, hastan›n tercihi, ekonomik
durumu, efllik eden hastal›klar, hastan›n psikolojik-kognitif durumu, diyabetik komplikasyonlar›n
varl›¤› gibi durumlar tedavi hedeflerini ve fleklini
etkileyebilir. Mesela makro ve mikrovasküler
komplikasyonlar›n geliflmifl oldu¤u bir yafll›da daha az rijid bir tedavi hedefi belirlenebilir. Kognitif
veya fonksiyonel bozuklu¤u olanlarda intensif te-

Sigara kullan›m› engellenmeli, hipertansiyon,
hiperlipidemi gibi efllik eden kardiyovasküler
risk faktörleri tedavi edilmelidir. Kan bas›nc›
130/85 mmHg’n›n, LDL 100 mg/dL’nin alt›nda tutulmal›d›r (10). Kardiyak komplikasyonlar›n azalt›labilmesi için aspirin, renal hastal›k progresyonunu yavafllatmak için ACE inhibitörleri kullan›lmal›d›r. Diyabetik retinopatide, lazer tedavisi ile
total görme kayb›n›n geliflmesi engellenebilir. ‹yi
bir ayak bak›m›, periferik arter hastal›¤› ve nöropatiye dikkat ederek amputasyon oranlar› azalt›labilir. Nöropati tedavisinde asetaminofen, nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSA‹‹), narkotik
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Hipoglisemi riski ve enjeksiyon gerektirmesi dezavantajd›r. Yüksek dozlarda kilo al›m›na ve kardiyovasküler problemlere yol açabilir. Oral antidiyabetiklerle kombine kullan›labilir. Yafll›larda diyabetin önemli bir metabolik dekompanzasyonu da
ciddi hiperglisemi, hiperozmolarite ve hipovolemi
ile giden hiperozmolar koma sendromudur. Genelde altta yatan pnömoni, serebrovasküler olay
gibi akut bir durumla ortaya ç›kar, mortalitesi yüksektir. Daha önce tan› almam›fl bireylerde veya ilaç
kullanmaya gerek olmayan diyabetiklerde bile ortaya ç›kabilir. Ketoasidoz nadir görülür ama laktik
asidoz geliflebilir.

analjezikler, trisiklik antidepresanlar, gabapentin
ve lokal kapsaisin krem kullan›labilir.
Oral antidiyabetikler kan glukozunu <200
mg/dL’de tutmak için yeterlidir, ancak intensif
tedavi için yeterli olmayabilir. Sülfonilüreler,
pankreastan insülin sal›n›m›n› art›r›r. Renal ve
hepatik yetmezli¤i olanlarda kullan›lmamal›d›r.
Hiponatremi yapabildiklerinden (özellikle klorpropamid) tiazidlerle kullan›m› s›ras›nda dikkatli
olunmal›d›r.
Alfa glukozidaz inhibitörleri barsaktan basit flekerlerin sindirimi ve emilimini inhibe eder. Yafll›larda hafif hiperglisemisi olanlarda bafllang›ç tedavisinde, daha ileri dönemlerde ise di¤er ilaçlarla
kombine olarak kullan›labilir. En önemli yan etkileri gaz ve ishaldir.
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Biguanidler, hepatik glukoneogenezi bask›lar
ve bir miktar insülin duyarl›l›¤›n› art›r›r, kilo vermeyi sa¤lar, lipitleri düflürür. Özellikle obezlerde
tek ajan olarak kullan›labilir. Konjestif kalp yetersizli¤i, hepatik ve renal yetersizlikte kullan›lmamal›d›r. En önemli yan etkisi laktik asidozdur. Ancak
yafll›l›k laktik asidoz geliflimi için tek bafl›na bir
risk de¤ildir.
Tiazolidinedionlar periferik insülin duyarl›l›¤›n›
art›r›r. Rosiglitazon ülkemizde mevcuttur. Pahal›d›r, hepatik toksisiteye neden olabilece¤inden 6
ayda bir karaci¤er fonksiyonlar› kontrol edilmelidir. S›v› retansiyonu yapabilece¤inden kardiyovasküler hastal›¤› olanlarda dikkatli kullan›lmal›d›r.
Meglitinidler, sülfonilürelere benzer flekilde
pankreastan insülin sal›n›m›n› art›r›r. Ancak k›sa
etkili olmalar› nedeniyle hipoglisemi riski düflüktür. Özellikle düzenli yemek yeme al›flkanl›¤› olmayan ve s›k hipoglisemiye giren yafll›larda iyi bir
seçimdir.
Renal, hepatik yetersizli¤i olanlarda, a¤›zdan iyi
alamayanlarda major-akut hastal›klar s›ras›nda insülin tedavisine geçilmelidir. Sabah tek doz ile
bafllan›p dozun yavafl yavafl art›r›lmas›n› önerenler
vard›r. Ancak tek doz insülin yerine bedtime insülin ve sülfonilüre kullan›m›n› önerenler de vard›r.
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