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Özet
Gastrointestinal sistemdeki yafla ba¤l› de¤iflikliklere ba¤l› olarak yafll› bireylerde, gastrointestinal sistem
semptomlar› ortaya ç›kabilmektedir. Disfaji, lokal veya sistemik bir hastal›ktan orijin alan yayg›n bir problemdir. Disfajinin derecesine ba¤l› olarak bu olgularda beslenme bozuklu¤u geliflebilmektedir. Gastroözofageal Reflü Hastal›¤› (GÖRH) ve dispepsi genellikle benign olmas›na ra¤men, birçok hastal›¤› taklit edebilir. Yafll›lar, peptik ülser ve kanama riskini art›ran a¤r› kesicileri fazla miktarda kullanmaktad›r. ‹nce barsak kaynakl› problemler daha az olmas›na ra¤men, malabsorpsiyon önemli beslenme problemlerine neden olabilmektedir. Kolon da yafll›l›kta özellikle hassast›r. Anjiyodisplastik lezyonlar, divertiküller, konstipasyon, fekal t›kaç, fekal inkontinans ve polip gibi birçok hastal›k yafll›lar›n kolonlar›nda yayg›n olarak
görülen oluflumlard›r. Yafllanma karaci¤erde esas olarak sinüzoidleri ve Kupffer hücrelerini etkilemektedir. Yafll› bireylerde kolelitiazis prevalans› artm›flt›r. Travmatik hasar, pankreatit, ve karsinom s›k görülen
pankreas hastal›klard›r.
Anahtar kelimeler: Yafll›l›k, gastrointestinal sistem, karaci¤er, pankreas
Abstract
Gastrointestinal Diseases in the Elderly
Some elderly patients may develop gastrointestinal symptoms due to changes in gastrointestinal physiology that occur with aging. Dysphagia is a common acquired problem originating from either local or
systemic disease. Serious degree of dysphagia puts patients at risk for poor nutrition. Gastroesophageal
reflux disease and dyspepsia, although usually benign, can mimic more serious disease. The elderly people take more pain killer which increase risk of peptic ulcers and bleeding. Though the small intestine
causes fewer problems, malabsorption can have important nutritional consequences. Several diseases such
as angiodysplastic vessels, diverticuli, constipation, fecal impaction, fecal incontinence, and polyps are all
common occurrences in elderly colon. Ageing mainly affects the sinuzoids and the Kupffer cells in liver.
There is a high prevelance of gallstones among elderly people. In the elderly, most common disorders of
the pancreas are traumatic injury, pancreatitis and cancer.
Keywords: Elderly, gasrointestinal system, liver, pancreas

Girifl

bu yafllarda artan hastal›k insidans› gastrointestinal
sistem (G‹S) disfonksiyonuna neden olmaktad›r.

Gastrointestinal hastal›klara ba¤l› flikâyetlere
yafll› popülasyonda s›k rastlanmaktad›r. Yafll› erkeklerin dörtte birinde, yafll› kad›nlar›n ise üçte birinde konstipasyon tek bafl›na önemli bir flikâyettir, bu nedenle 2,5 milyon kiflinin doktora baflvurdu¤u tahmin edilmektedir (1). Yafllanma süreci ile

Yafll›lardaki y›llarca edinilmifl yaflam biçimi
seçimleri ile kombine olmufl çok say›da ilaç kullanmaya olan e¤ilim, gastrointestinal sistem
fonksiyonlar› ve bütünlü¤ü için ayr›ca zarar verici olabilmektedir.
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Özefagos

visi aç›s›ndan endoskopi oldukça önemlidir.
Darl›¤›n dilatasyonu yüz güldürücü olabilmektedir (1).

Disfaji: Kelime anlam› “zorlu yutma” olup iki
flekli vard›r: orofarengeal ve özofageal. Odinofaji, yani a¤r›l› yutma her ikisinde de görülebilir.

Gastroözofageal reflü hastal›¤› (GÖRH),
insidans› yaflla birlikte artmaz ama yafll› popülasyonda çok yayg›n bir problemdir (1). Bununla
birlikte özofajit, özofageal striktür ve Barret özofagusu gibi GÖRH komplikasyonlar› gastrik aside y›llarca maruziyet sonucunda olas› bir art›fl
gösterirler. GÖRH’nin klasik semptomu olan
özofageal yanma hissinin s›kl›¤› ve fliddeti yafll›
bireylerde daha azd›r. Yanma hissi epigastriumda, substernumda, bo¤azda ya da s›rtta lokalize
olabilir. Kalp a¤r›s›n› taklit ederek tan›y› zorlaflt›rabilir. GÖRH’nin di¤er komplikasyonlar› olan
bulant›, ge¤irme ve asit regürjitasyonu genç ve
yafll›larda benzer flekilde meydana gelir. Semptomlar tipik olarak afla¤› e¤ilme veya afl›r› yemek yedikten sonra oluflur ve özofageal sfinkter
bas›nc›n›n azalmas›na veya sfinkterin s›k gevflemesine ba¤l›d›r. Hiatal herniler yafll›larda daha
s›k meydana gelir ve GÖRH oluflumuna predispozisyon oluflturur (2).

Orofarengeal disfaji olan hastalar öksürme
güçlü¤ü, yutman›n bafllamas›nda zorlanma ve
bo¤ulma hissinden yak›n›rlar. Etiyolojide genellikle, serebrovasküler olaylarla, santral sinir sisteminin ya da nöromusküler fonksiyonlar›n etkilenmesi ön plandad›r. Parkinson hastal›¤›, Alzheimer hastal›¤›, progresif supranükleer palsi
veya dermatomiyozit/polimiyozit gibi hastal›klar›n ileri dönemlerinde de benzer semptomlar
görülebilir. Ay›r›m genellikle anamnez ve fizik
muayene ile yap›labilir. Bir konuflma terapistinin
yutma sürecini de¤erlendirerek, yeme s›ras›nda
pozisyonel de¤iflikliklere, kat› ve s›v› yiyecek
içeri¤inin düzeltilmesine veya yutma kaslar›n›n
güçlendirilmesine yönelik giriflimleri oldukça
önemlidir. Ayr›ca aspirasyon riski yüksek vakalara oral beslenmenin kontrendike oldu¤unun
saptanmas›nda konuflma terapistleri önemli rol
oynar. Videofloroskopi, yutma sürecinin görüntülenmesinde ve bir aspirasyon varl›¤›n›n tan›mlanmas›nda yard›mc›d›r (1).

Semptomlar› yeni bafllayan her yafll› hasta
için üst G‹S endoskopisi önerilmektedir. Birçok
doktor, hafif semptomlar için yaflam tarz› de¤iflikliklerini, antasitleri ve reçetesiz olarak hastalar›n ald›¤› H2 blokerlerin yararl› olabilece¤ini
tespit etmifltir. Giderilemeyen veya uzam›fl
semptom varl›¤›nda efllik eden kilo kayb›, tekrarlayan kusma veya disfaji varsa Barret özofagusunu ve maligniteyi elimine etmek için endoskopi gereklidir (3). Proton pompa inhibitörleri
(PPI) yafll› hastalarda, GÖRH’nin etkili bir flekilde giderilmesini sa¤lar.

Yetersiz yutma ve yiyece¤in tak›lmas› flikayeti özofageal disfaji için tipiktir. Özofageal motilite bozukluklar› nöromusküler olaylardan kaynaklan›r ve beraberinde kat› ve s›v›lar›n yutulmas›nda güçlük flikâyeti vard›r. Hastalar ekstra
s›v› alarak tak›lan yiyecekleri temizlemeye çal›fl›rlar. Akalazya, özefagusun alt 2/3 k›sm›n› etkileyen primer motor bir bozukluktur. Baryumlu
fonksiyonel bir yutma çal›flmas›, görüntülemede
en iyi yöntemdir ve motilite bozuklu¤u için tan›sald›r. Benign veya malign striktürler, “web”ler
ve halkalar (örn. Schatzki halkas›) gibi yap›sal
bariyerler özofageal disfajinin di¤er s›k sebepleridir. Özofageal doluluk hissi, a¤r› veya yetersiz
boflalma tipiktir ve genellikle kat› yiyeceklerle
durum daha da kötüleflir. Hastalar yumuflak yiyecekler seçerek, kendilerini tedavi etmeye çal›fl›rlar. Obstrüksiyonun hem tan›s› hem de teda-

Mide
Muhtemel prostoglandin üretimindeki azalmaya ba¤l› olarak yaflla birlikte mukozal tamir
yetene¤i azalmaktad›r (4).
Dispepsili olgular›n yar›s›ndan fazlas›nda
neden bulunamaz ve fonksiyonel dispepsi olarak adland›r›l›r. Bu hastalar›n büyük bir k›sm›n-

102

Yafll›larda Gastrointestinal Hastal›klar

da Helicobacter pylori (H. pylori) pozitif olsa
da koinsidental olabilmektedir (5). Dispepsili
olgular›n 1/4’ünden fazlas›nda neden peptik ülserdir. GÖRH ya da gastrik kanser di¤er nedenlerdir (6).

daha güvenli gibi görünmektedir (11). Ancak
uzun süre kullan›mda hastalarda kardiyovasküler
risklerin artma e¤iliminin gözlenmesi üzerine rofekoksib üretici firma taraf›ndan üretimden kald›r›lm›flt›r.
60 yafl ve üzerindeki beraber bireylerin
%50’sinden fazlas› H. pylori ile enfektedir (12).
Diyagnostik testler ve tedavi seçenekleri genel
popülasyon ile benzerdir. Bir-iki haftal›k çoklu
ilaç tedavisi ile %85’in üzerinde eradikasyon
sa¤lan›r, fakat genifl yan etki spektrumu, yüksek
tedavi maliyeti, yüksek komplikasyonlu doz flemas› ve en nihayetinde yetersiz uyum oranlar›
gibi dezavantajlar› vard›r (13).

Ciddi bir nedeni, benign bir etiyolojiden sadece semptomlarla ay›rt etmek mümkün de¤ildir. Gastrik kanser görülme s›kl›¤› 7. dekatta pik
yapt›¤›ndan, GÖRH’de oldu¤u gibi, yeni bafllang›çl› semptomlar› olan olgularda endoskopi gerekmektedir (7). G‹S kanamas›, kilo kayb›, disfaji ve rekürren kusma malignite için haberci
semptomlard›r. Endoskopi bir kez yap›lm›flsa,
ek semptomlar oluflmad›kça, ifllemin tekrarlanmas›na genellikle gerek yoktur. Tedavide H2
blokerleri, PP‹ ve bazen promotilite ajanlar› kullan›l›r.

‹nce barsak
Anjiyodisplaziler, kanserler ve divertiküller
G‹S’in di¤er bölümlerinde oldu¤u gibi ince barsakta da kanama nedenidirler. Kal›n barsaktakinden daha az görülmesine ra¤men, anjiyodisplaziler kanaman›n en s›k nedenidir. ‹nce
barsa¤›n uzun olmas›na ba¤l› olarak kanaman›n
tan›s› ve tedavisi zor olabilir. Sonuçlar› nonspesifik olmas›na ra¤men, sintigrafi kanaman›n yerinin tespitinde yard›mc› olabilmektedir (1).

Peptik ülser hastal›¤› aç›s›ndan yafll›lar
yüksek risk alt›ndad›r. Bu yafl grubunda nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar (NSA‹‹), aspirin veya glukokortikoid kullan›m›n›n art›fl s›kl›¤›na
ba¤l› risklerin yan›nda, H. pylori infeksiyonu
prevalans› da art›fl gösterir (8).
Ülser semptomlar› nonspesifik ve silik oldu¤u için yafll›lar›n de¤erlendirilmesi oldukça zordur (9). Yafll›lar ülsere ba¤l› kar›n a¤r›s›ndan daha az flikâyet etmektedir bu yüzden tan› da gecikebilmektedir. NSA‹‹ kullan›m› a¤r›y› maskeler
ve bu hastalar›n hâlâ büyük bir risk alt›nda kalmas›n› sa¤lar. Bir ülserin ilk göstergesi ço¤u zaman G‹S kanama ya da gö¤üs a¤r›s› gibi kanaman›n hemodinamik sonuçlar›, nefes darl›¤› veya floktur. Genifl gastrik ülserler s›kl›kla yafll› insanlarda oluflur ve yaklafl›k bunlar›n yar›s› da
kanamaya neden olur. Ülser saptanan olgular›n
ço¤u 65 yafl üzerindeki kiflilerdir (10).

Malabsorpsiyon etiyolojisi genç bireylerle
ayn›d›r. Yaflland›kça pankreatik enzimler de
azalmaktad›r, fakat yeterli sindirim için pankreatik salg›n›n sadece %10-20’si yeterli oldu¤undan bu durum genellikle sorun yaratmaz. Kalsiyum (Ca) yafllanmayla absorpsiyonu azalan
önemli bir elektrolittir. Bundan, genellikle ince
basaktaki D vitamini reseptörlerinin azalmas› sorumludur (14). Ço¤u yafll› kiflide Ca ve vit-D’nin
diyetle al›m› yetersiz oldu¤undan, her ikisinin
de deste¤i yap›lmal›d›r.

NSA‹‹’ler her yafl grubunda net olarak ülserle
iliflkilidir. Selektif COX-2 inhibitörleri, antienflamatuvar ve analjezik etkiye sahip olman›n yan›nda
nonselektif NSA‹ ilaçlara oranla daha düflük G‹
toksisiteye neden olurlar. Dolay›s›yla yafll› ve gastroduodenal ülserasyon ve kanama hikâyesi olan
hastalarda selektif COX-2 inhibitörleri NSA‹’lerden

Çölyak sprue, yafll›l›kta tan›s› giderek artan
bir durumdur. Semptomlar›n kifliye özgü olmas›
ve silikli¤i nedeniyle, tan› zordur ve s›kl›kla atlan›r. Demir emilimindeki eksiklik sebebiyle
%80 olguda anemi görülür. Folat ve kalsiyum gibi mikronutrientlerin de emilimi bozulmufltur.
Tedaviye yetersiz cevap veren ciddi osteoporoz
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varl›¤›nda, ay›r›c› tan›da sprue da yer almal›d›r.
Tan›y› do¤rulamak için biyopsi almak amac›yla
endoskopi gerekir. Glutensiz bir diyet ile yap›lan tedavi ço¤unlukla semptomlar› ortadan kald›r›r (15).

nadir görülür. Lokal musküler kontraksiyonlar
sonucu oluflan lokal iskemi veya dilatasyon ve
kolonik geniflleme ile sonuçlanan artm›fl vasküler bas›nç, predispozan faktörler olabilir.
Anjiyodisplaziye ba¤l› kanamalar alt G‹S kanamalar›n›n yaklafl›k olarak %10’unu oluflturur
(19). Tipik olarak kanama, kanaman›n durmas›,
sonra tekrar kanama gibi bir döngüsü vard›r.
E¤er lezyon küçükse kanama gizli olabilir. Büyük damarlar›n kanamas› melenaya ya da tipik
olarak hematokezyaya neden olur. Kanayan bir
lezyonu bulmak ve tedavi etmek zahmet vericidir. Aral›kl› kanama e¤ilimi nedeniyle, endoskopi veya anjiyografi esnas›nda görülemeyebilir.
E¤er kanama yeri tespit edilmiflse, endoskopik
olarak direkt damar embolizasyonu veya vasopressin enjeksiyonu yap›labilir. Lezyon persiste
ise veya lokalize edilemiyor ise oral medikasyon verilebilir. Ciddi kanamalarda bazen hormonal tedavi olarak östrojen kullan›labilir. Ayr›ca subkütan oktreotid özellikle erkeklerde kullan›lm›flt›r.

Kolon hastal›klar›
Divertikül: Kolon divertiküllerinin oluflumu
yaflla artar, 60 yafl üzerinde bireylerin %50’sinde
en az bir tane vard›r (16). Ço¤u divertikül
asemptomatiktir ve kolonoskopi s›ras›nda
tesadüfi olarak saptan›r. Bat› toplumlar›nda divertikül prevelans› daha yüksektir, bunun da az
lifli diyetle beslenme ile iliflkili oldu¤una inan›lmaktad›r. Enfekte (divertikülit) veya kanama olmad›kça divertiküller tipik olarak benign seyirlidir. Divertiküllerin yaklafl›k %10-20’si kanar (8).
Spontan olarak duran, ani ve taze kanama ile
karakterizedir. Kanaman›n ciddiyeti de¤iflkenlik
gösterebilir ve hastaneye yat›fla ihtiyaç duyulabilir (17).
Bazen divertiküller enfekte olur ve antibiyotik tedavisi gerekir. Yafll›larda hastal›¤›n klinik
bulgular› siliktir ve s›kl›kla klasik semptomlar
görülmez, bu yüzden klinik flüphe ak›lda bulundurulmal›d›r. ‹nfeksiyon flüphesi varsa,
Gram (-) basilleri ve anaeroblar› kapsayan ampirik bir tedavi bafllanmal›d›r. E¤er görüntüleme
gerekli ise, abdominal BT uygun bir yöntemdir;
fakat yanl›fl negatif sonuçlar elde edilebilir. E¤er
antibiyotiklerle hastan›n klinik durumu düzeltilemiyorsa, apse varl›¤›n› veya di¤er kolorektal
problemleri elimine etmek için tomografi endikasyonu vard›r. Divertikülitin s›k s›k tekrarlama
olas›l›¤›n› en aza indirmek için, divertikül boyutunu küçültmeye yönelik lifli g›dalar›n tüketilmesi özendirilmelidir.

Konstipasyon, en s›k saptanan gastrointestinal flikâyettir (20). Hemen hemen tüm insanlarda d›flk›lama say›s›, günde üç ile haftada üç aras›nda bir s›kl›¤a sahiptir. Bununla beraber, yafll›
hastalar›n üçte birinden fazlas› konstipasyondan
flikâyetçidir.
En yayg›n flikâyetin az s›kl›kla d›flk›lama oldu¤una ço¤unlukla inan›lmas›na ra¤men; konstipasyonu olan bireyler, onlar için en can s›k›c›
olan›n, defekasyon boyunca zorlanmalar› oldu¤undan bahsederler (21). Di¤er s›kça sözü edilen semptomlar sert d›flk›, a¤r›l› barsak hareketleri ve yetersiz boflalma hissidir.
Konstipasyon, hem gecikmifl kolonik transit
zaman› hem de pelvik taban disfonksiyonu sonucu oluflur. Transit zaman›n›n normal yafllanma
ile yavafllamas› beklenmez. Gecikmifl kolonik
transport süresince, azalm›fl peristaltik kontraksiyonlar nedeniyle kolon boyunca d›flk› pasaj› yavafllam›flt›r. Peristaltik dalgalar›n koordinasyon-

Anjiyodisplaziler, çekum ve ç›kan kolonda
daha s›k olmak üzere yafll› kiflilerin yaklafl›k
%25’inde intestinal kanal boyunca mevcuttur.
S›kl›kla çok say›da ve küçüktürler (<5mm) (18).
Etiyoloji tam olarak bilinmemesine ra¤men, barsa¤›n yafllanmas›yla iliflkilidir ve genç bireylerde
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suzlu¤u da ayr›ca gecikmifl transit ile sonuçlanabilir. Pelvik taban disfonksiyonunda, distal kolon içeri¤i tamamen boflalt›lamaz. Sebep olan
faktörler, rektal sfinkterin gevflemedeki yetersizli¤i veya pelvik taban kas kontraksiyonu ile eksternal anal sfinkterin gevflemesi aras›ndaki koordinasyonsuzluktur (1,22).

mas› ile sonuçlanabilir. T›kaçtan kurtulmak için
ilk yaklafl›m afla¤›dan olmal›d›r. T›kaçlar›n %70’i
rektumda oluflur ve rektal tufle ile ulafl›labilir.
Tek parmak hareketi ile veya iki parma¤›n makas fleklindeki hareketi ile ulaflabilen tüm d›flk›lar hareket ettirilebilir. D›flk› temizleninceye kadar s›v› enemalar verilmelidir. Köpük enemalar›n hiçbir yarar› yoktur ve rektal mukoza için irrite edici olabilir. Bazen, yüksekteki kitleleri temizlemek için endoskopi uygulanabilir. En sonunda komple bir temizlik için oral yoldan polietilen glikol uygulamas› yap›labilir (23).

Konstipasyon, genellikle ya metabolik (hipotiroidizm, diyabet, hipokalemi, hipomagnezemi
gibi) ya da nörolojik (Parkinson hastal›¤›, serebrovasküler hastal›k, Alzheimer hastal›¤›, multipl
skleroz gibi) nedenlere ba¤l› olarak geliflmektedir. Konstipasyon ayr›ca kolon kanseri, rektosel,
striktür, megakolon gibi mekanik bir obstrüksiyon veya a¤r›l› anal fissürler sonucu oluflabilir.

Fekal inkontinans, d›flk›n›n rektumdan istemsiz pasaj›d›r. Semptomlar, elbise alt›nda minör lekelenmeden regüler barsak hareketlerinin
kontrolünün kayb›na kadar de¤iflebilir. Bu durum kiflide afl›r› rahats›zl›¤a ve utanmaya neden
olabilir. Yat›r›lan yafll› hastalarda bu bozuklu¤un
oran› %50’ye ulaflmaktad›r (1).

Yaflam tarzlar›n›n konstipasyon semptomlar›
ile iliflkili oldu¤u iyi bilinmektedir. Az lifli diyet,
azalm›fl fiziksel aktivite ve yetersiz s›v› al›m› katk›da bulunan faktörlerdir. Ad› geçen bu konular
hastalar›n flikâyetlerinin artmas›na yard›m edebilir. Reçeteli veya reçetesiz birçok ilaç, barsak geçiflini yavafllatarak konstipasyona neden olmaktad›r.

Fekal inkontinans genellikle fekal t›kaç sonucu meydana gelmektedir. Büyük, kontrol edilmeyen barsak hareketleri, genellikle defekasyonu kontrol eden yap›lar›n disfonksiyonuna neden olur. Puborektal kasta veya internal ya da
eksternal anal sfinklerde zay›fl›k da etiyolojide
yer al›r. Kas veya sinirlere yap›lan travma ya da
cerrahi, spinal lezyonlar veya büyük rektal prolapsus katk›da bulunan durumlard›r. ‹nme, multipl skleroz veya demans gibi santral sinir sistemi bozukluklar› da neden olabilir.

Tuvalet al›flkanl›¤›n›n düzenlenmesi do¤ru
bir tedavi stratejisi olabilir. Rutin olarak, yemekten sonra defekasyon al›flkanl›¤›n›n sa¤lanmas›
do¤al gastrokolik refleks aç›s›ndan yararl› olabilir. Yafll›lar›n yar›s›ndan fazlas› laksatif kullanmaktad›r (1). Ne yaz›k ki, hastalar›n kendi kendini tedavi etmek istemesi laksatiflerin afl›r› kullan›ma neden olabilir. Günlük barsak al›flkanl›¤›
elde edebilmek için, hastalar yetersiz dolmufl
kolonu afl›r› stimüle edebilirler ki, bu da yeterli
bir defekasyon hissi sa¤lamaz.

Tedavi nedene yöneliktir. E¤er fekal t›kaç
varsa d›flk› uzaklaflt›r›lmal› ve düzenli bir d›flk›lama flemas› sa¤lanmal›d›r. Devam eden kat› d›flk›
inkontinans›nda, tuvalet al›flkanl›¤›n›n günde
birkaç kez olacak flekilde ayarlanmas› çok yard›mc›d›r. E¤er inkontinans idyopatik say›l›rsa,
loperamid veya difenoksilat, atropin gibi antidiyareiklerin makul kullan›m› yararl› olabilir. Baz›
olgularda, yetiflkin inkontinans pedleri pratik çözüm olabilir.

Fekal t›kaç, d›flk›n›n kolonda retansiyonu ve
birikimi sonucu büyük, kat› ve hareketsiz bir feçes kitlesi oluflmas›d›r. Rutin d›flk›lamaya yeterli
özen gösterilmezse t›kaç oluflabilir. Konstipasyondaki gibi azalm›fl kolonik motilite bir sebep
olabilir. Ek olarak, yafll›larda rektal hassasiyetin
azalmas›, rektal d›flk›n›n fark edilmesini de zorlaflt›rabilmektedir. A¤r›l› rektal lezyonlar veya
hareketsizlik, defakasyon dürtüsünün bask›lan-

Kolon polipleri ve kanser geliflimi aç›s›ndan yafllanma major bir risk faktörüdür. 65 yafl›n üzerindeki hastalar›n 1/4’ünden fazlas›nda
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adenomatöz polip mevcuttur. Ço¤u kanserin
adenomlardan köken almas›na ra¤men, ço¤u
adenomdan kanser geliflmez. Yafla ek olarak
polip büyüklü¤ü ve histolojisi, kolorektal kanser geliflimi aç›s›ndan risk faktörüdür. Küçük
poliplerin (<1 cm) neoplazi riski düflüktür, fakat
displazi artt›kça risk de artar. Rutin kolon kanseri taramas› için endoskopik tetkik önerilmektedir. Ama taraman›n hangi yaflta durdurulaca¤›
net olarak ortaya konmam›flt›r. Normal mukozadan kanser geliflimi 7-12 y›l almaktad›r (1). Yaflam beklentisi bu süreden düflükse, kolonoskopinin tarama amac›yla daha fazla yap›lmas›na
gerek yoktur. Sa¤l›kl› yafll› insanlar için bu durum yaklafl›k 80 yafl›nda söz konusudur. Daha
önceki araflt›rmalarda polip saptanan hastalar›n,
lezyon büyüklü¤ü ve histolojisine göre takibi
gerekir (1,23).

dir. Yafll› insanlar aras›nda, özellikle kad›nlarda,
safra tafl› prevelans› artm›flt›r. Yafll› hastalarda
semptomatik koledokolitiyazis nedeniyle, endoskopik olarak safra yollar›n›n temizlenmesini
takiben kolesistektomi flart de¤ildir (24).

Karaci¤er

Kas, iskelet ve kardiyovasküler sistemle karfl›laflt›r›lacak olursa, KC yafll›l›kta daha az etkilenir. Ço¤u KC hastal›¤› insidans› 3. ve 4. dekatlarda pik yapar. Bundan baflka yafll›l›k özellikle
herhangi bir KC hastal›¤› ile iliflkili de¤ildir (24).

Kupffer hücre fonksiyonundaki bozulma,
yafll› insanlarda etkili olan di¤er bir faktör olabilir. Kupffer hücre fonksiyonlar›ndaki bozulma,
yafll› kiflilerde abdominal infeksiyonlara sekonder sepsis geliflimine yatk›nl›¤› art›rmada rol oynayabilir. Kupffer hücreleri ayr›ca metastazlar›n
hepatik yay›l›m›n› da s›n›rlar. Deneysel hayvan
modellerinde, adenokarsinoma hücrelerinin enjeksiyonundan önce Kupffer hücrelerinin deprese edilmesi KC’de kanser hücrelerinin yo¤un
implantasyonuna neden olur. Bu nedenle Kupffer hücre fonksiyonlar›ndaki azalma yafll›l›kta
metastastik KC hastal›¤› ile sonuçlanabilir.

Karaci¤er (KC) yafllanmas› bafll›ca sinüzoidleri ve Kupffer hücrelerini etkiler. Psödokapillarizasyon, sinüzoidal fenestrasyon ve subendotelyal kollajen depolar›n›n azalmas›yla aflikâr hale
gelir, bu da oksidatif ilaç metabolizmas› gibi oksijen ba¤›ml› hepatosit fonksiyonlar›n›n azalmas›na neden olur. KC kütlesi ve KC kan ak›m›
yafllanmayla biraz azalmaktad›r. Bu da klirensi
h›zl› olan ilaçlar›n klirensinde azalmaya neden
olur, fakat yavafl klirens edilenler etkilenmez.
KC’nin yüksek rejenerasyon kapasitesi yafll›larda
korunmufltur. Bu nedenle hepatik karsinom nedeniyle yap›lan hepatik rezeksiyonlar sirotik
olmayan yafll›larda tolere edilebilmektedir. KC
transplantasyonlar›nda biyolojik yafl, takvim yafl›ndan çok daha önemlidir. Zay›f, yafll› insanlarda ve KC fonksiyonlar› azalm›fl yafll› kiflilerde
yap›lan transplantasyonlar sonras›nda, artm›fl
morbidite ve s›n›rl› yaflam süresi bak›m›ndan
benzerlik vard›r. Buna karfl›n sa¤l›kl› yafll› kiflilerdeki sonuçlar en az genç yafltakiler kadar iyidir. Önümüzdeki 20 y›l içinde, yafll› popülasyonda, Hepatit C ile iliflkili siroz ve hepatosellüler karsinoma prevelans›nda art›fl beklenmekte-

Akut viral hepatitler yafll›l›kta daha önemli
hale gelmektedir. Geliflmekte olan ülkelere seyahat eden eriflkinlerin Hepatit A virüsü (HAV)
infeksiyonuna karfl› afl›lanmalar› tavsiye edilmektedir. Kronik hepatit ya da non-viral nedenli siroz hastalar›nda geliflen akut hepatit A’n›n
mortalitesi yüksektir. Bu yüzden, kronik KC hastal›¤› olan yafll› kiflilerde hepatit A’ya karfl› afl›lama düflünülmelidir (24).
Hepatit C’nin progresyonu yavaflt›r. ‹nfeksiyon ve kronik hepatit, siroz, hepotosellüller karsinom (HSK) geliflimi aras›ndaki bildirilen süre
s›ras›yla 10, 20 ve 30 y›ld›r (25). ‹nfeksiyon ileri
bir yaflta bulafl›rsa, hastal›¤›n seyri çok daha h›zl› olur. Huzurevi sakinlerinde Anti-HCV antikor
prevalans› genel popülasyona göre 4,5 kat daha
fazlad›r (26). Önümüzdeki 20 y›l boyunca, yafll›
insanlar aras›ndaki HCV’ye ba¤l› siroz ve HSK
prevalans›n›n sürekli artmas› beklenmektedir
(27). ‹nterferon ve ribavirin ile erken kombinas-
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Kolestatik karaci¤er hastal›¤›: ‹ngiltere’de,
primer biliyer sirozlu olgular›n %39’u 65 yafl›n
üzerindedir. Yafll› grupta KC ile iliflkili ölümler
oldukça yayg›n olarak saptanm›flt›r (35).

yon terapisinin yayg›n olarak yap›lmas› bu gidifli tersine çevirebilir. Yafll›l›¤a ra¤men, siroza
progresyon tedavi ile yavafllat›labilir (24,28).
Hepatit B: Yafll› Asyal›larda Hepatit B prevalans› yüksektir, Bat› toplumlar›nda ise bu prevalans düflüktür. Hepatit B yafll› insanlarda kronik
hepatit nedeni olabilir, fakat siroz tablosu daha
s›kt›r. Asyal› yafll› hastalarda HSK çok daha s›kl›kla HBV ile iliflkilidir. Hepatit C’den farkl› olarak, HBV’ye ba¤l› sirozda interferon terapisi
kontrendikedir. ‹nterferon terapisi ço¤u zaman
geçici bir düzelmeye neden olur, fakat zaman
zaman enflamatuvar aktivite alevlenebilmektedir. Bu durumda süratle karaci¤er kompanse
formdan dekompanse forma geçebilir. Lamivudin, Child A sirozlu yafll› hastalarda bir alternatif
olabilir, fakat deneme sonuçlar› hâlâ gözlenmektedir (24-29).

Primer sklerozan kolanjitli yafll› bireylerde
kolanjiokarsinoman›n görülmesi biraz fazla olabilir. Muhtemelen KC transplantasyonu için kiflinin 60 yafl›n› aflmas›n› beklemek ak›ll›ca de¤ildir (24).
Hepatosellüler karsinoma: Yaflam beklentisindeki yüksek art›fl, HSK’l› yafll› kiflilerin say›s›nda bir art›flla sonuçlanm›flt›r (36).
Karaci¤er transplantasyonu için gerçekte
bir yafl s›n›r› yoktur, fakat hastalar›n yaflam beklentisinde biyolojik yafl önemli bir belirleyicidir.
Transplantasyondan 5 y›l sonra yafll› hastalar
genç hastalara göre daha s›k olarak malignite
nedeniyle ölmektedir (37). KC transplantasyonu
için kaynaklar›n yetersizli¤i nedeniyle, KC fonksiyonu azalm›fl 60 yafl üzerindeki hastalara
transplantasyon yap›l›rken dikkatli olunmal›d›r
(24).

Alkolik karaci¤er hastal›¤›: Yafll›lar aras›nda alkolün kötüye kullan›m› beklenilenin alt›ndad›r. Almanya’da bir çal›flma huzurevi sakinlerinin %.7,4’ünün alkol problemlerinin oldu¤unu
göstermifltir (30). Obezite ile özellikle hemakromatoz ve Hepatit C gibi altta yatan KC hastal›¤›n›n olmas›, alkolik KC hastal›¤› için risk faktörleridir. Yafllanman›n, KC alkol dehidrojenaz aktivitesi üzerine herhangi bir etkisi yoktur (31).
Genetik faktörler alkolik KC hastal›¤› oluflumunda rol oynamaktad›r. Yafll› popülasyonda, yo¤un
sosyal içicilik belki de gerçek alkolizmden çok
daha büyük problemdir. Yo¤un alkol kullan›m›
ve Hepatit C birlikteli¤i hiç de istenilmeyen bir
kombinasyondur. Birçok çal›flma göstermifltir ki
Hepatit C infeksiyonlu hastalarda KC nedenli
mortalitenin kayna¤› gerçekte Hepatit C ve kronik alkolizm birlikteli¤idir (32-34).

Safra tafl› insidans› yafllanma ile birlikte artmaktad›r; 50-65 yafl aras›ndaki kad›nlar›n
%27’sinde, erkeklerin %11’inde safra tafl› mevcuttur (38). Olgular›n %78’inde safra tafllar›
asemptomatiktir. Safra tafl› prevalans› yafl, cinsiyet, obezite, hipertrigliseridemi ve gebelik say›s›
ile korelasyon gösterir (39,40).
Laparoskopik kolesistektomi, semptomatik
kolesistit için bir tedavi seçene¤idir. Koledokolitiazis, endoskopik papillotomi ve tafl›n ekstraksiyonu ile tedavi edilir. Koledokolitiazisi olan
yafll› hastalar için endoskopik tedavi giriflimleri
yeterli olmaktad›r (41).

Nonalkolik steatohepatit (NASH), pratikte
viral veya alkolik KC hastal›¤›ndan sonra üçüncü s›kl›kta görülen KC hastal›¤›d›r. Bu hastal›k
insülin direnci, diyabet, obezite ve özellikle abdominal ya¤lanma ile iliflkilidir. Bu olgularda
birdenbire de¤il de tedrici olarak kilo verilmesi
tavsiye edilmektedir (24).

Pankreas
‹lerleyen yaflla birlikte pankreasta a¤›rl›k
azalmas›, kanal hiperplazisi ve lobüler fibrozis
gibi yap›sal de¤ifliklikler meydana gelse de, bu
de¤ifliklikler ekzokrin fonksiyonlar› belirgin olarak etkilememektedir (14). Ayr›ca β hücrelerinin
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