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Günümüzde 65 yaş ve üzeri insan sayısı giderek artmaktadır. İlerleyen yaş ile 

ilişkili sağlık durumu ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinin arttırılması ilgilenilen önemli 

konuların başında gelmektedir.

Yaşam  kalitesi,  kişinin  halen  yapabildiği  ve  yapmayı  arzuladığı  aktiviteler 

arasında  algıladığı  farka  gösterdiği  duygusal  veya  kişisel  yanıt  olarak 

tanımlanmaktadır.  Kişinin  mevcut  tıbbi,  sosyal  ve  psikolojik  durumundan 

etkilenebileceği gibi yaştan, yaşın getirdiği ek problemler, sorumluluklar, cinsiyetten 

de etkilenebilir.  İleri yaş populasyonunda ağrının başlı başına bir  özürlülük nedeni 

olabildiği ve çözümlenmesi ile yaşam kalitesinde bir özürlülüğün getirdiği yükten kişiyi 

kurtaracağı bilinmektedir.

Bizim çalışmamızdaki amacımız, fiziksel tıp ve rehabilitasyon (FTR) kliniğinde 

yatarak tedavi  edilen geriatrik  hastalarda demografik  (cinsiyet,  yaş,  eğitim düzeyi, 

meslek, medeni hal, sosyal güvence, ortalama aylık gelir, yaşama şekli), klinik (tanı, 

boy, kilo, vücut kütle indeksi) özelliklerin ve mevcut problemlerin (yürüme zorluğu, 

uyku problemi, üst ekstremite-alt ekstremite-omurga deformiteleri, kas iskelet sistemi 

şikayet/semptomları) değerlendirimi ve bunların geriatrik ağrı ölçümü, kendi bildirdiği 

yeti kaybı, depresyon ve yaşam kalitesi üzerine etkilerini ortaya çıkarmaktı.

Çok  merkezli  çalışmamıza  Türkiye  Fiziksel  Tıp  ve  Rehabilitasyon  Derneği 

Geriatrik  Rehabilitasyon  Çalışma  Grubu’na  dahil  olan  11  Üniversite  ve  Eğitim 

Araştırma  Hastanesi’nde  görev  yapmakta  olan  20  Fiziksel  Tıp  ve  Rehabilitasyon 

Uzman  Hekimi  katıldı.  Mart  2008  ile  Haziran  2009  tarihleri  arasında  tanımlanan 

hastanelerde  çeşitli  nedenlerle  tedavi  görmek  amacıyla  yatırılan  275  hasta  dahil 

edildi.  Hastalar  kesitsel  olarak  demografik,  klinik  özellikler  ve  mevcut  problemleri 

açısından değerlendirildi. Hastalara ağrı değerlendirimi, için Geriatrik Ağrı Ölçümü, 

yeti kaybı değerlendirimi için Kendi Bildirdiği Yeti Kaybı, yaşam kalitesi değerlendirimi 

için  Nottingham  Sağlık  Profili  ve  depresyon  semptomlarının  değerlendirimi  için 

Yesavage Geriatrik Depresyon Skalası (kısa form) ve kognitif düzey değerlendirimi 

için mini mental değerlendirme testi eş zamanlı olarak klinik görüşmeyi yapan hekim 

tarafından uygulandı. 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22104759


Hastalarımızın  %  99.7  (274)’sinde  çeşitli  düzeylerde  ağrı  gözlenirken  105 

hastada  (% 37.6)  ağrı  düzeyi  şiddetli  ve  139  hastada  (% 50.9)  orta  düzeydeydi.  

Ağrıdan  şikayet  eden  hastaların  215’inde  (%78.2)  ağrı  eklem  ağrısı,  139’unda 

(%50.5)  yaygın,  157’sinde (%57.1)  omurga ağrısı  şeklindeydi.  Ekstraartiküler  ağrı 

olarak en sık mide ağrısı şikayeti 72 kişideydi (%26.2). Bunu sırasıyla göğüs ve karın 

ağrısı 34 (%12.4) ve 23 kişi (%8.4) ile izlemekteydi.

Geriatrik  populasyonda  ağrı  insidansı  %  45  ile  80  arasında  değişiklikler 

göstermekle beraber hospitalize hastalardan oluşan hasta grubumuzda bu oran % 

99.7  olarak  gözlenmekteydi.  Hasta  grubumuzun  fiziksel  tıp  ve  rehabilitasyon 

kliniklerinde yatan hastalardan oluştuğu düşünülürse bu oran çok şaşırtıcı değildir.

Yaşın ilerlemesi  ile artacağı  düşünülen ağrı  düzeyi,  diğer  bazı  çalışmalarda 

olduğu gibi bizim çalışmamızda da yaşın artışı ile artış göstermedi. Bu durumun yaşla 

beraber nosiseptif yolaklardaki bozulma ile ağrı algısının azalmasına bağlı olabileceği 

belirtilmiştir.

Hospitalize  geriatrik  hastalarda  ağrı  ve  yaşam  kalitesi  ile  ilişkili  faktörleri 

incelediğimiz çalışmamızda geriatrik ağrı ölçümü ve yaşam kalitesi üzerinde erkek 

cinsiyet,  evli  olmak, eğitim düzeyinin ve gelir  düzeyinin yüksek olmasının yanında 

kendiliğinden  bildirdiği  yeti  kaybının  enstrümental,  genel  fizik  aktiviteler  ve  alt  

ekstremite  mobilizasyon alt  başlıklarının  güçlü  belirleyiciler  olduğu  sonucunu elde 

ettik. 

Ağrı ve depresif semptomların birlikteliği üzerine yapılan çalışmalar sonucunda 

özellikle  farklı  görüşler  öne  sürülmektedir.  Kronik  ağrının  depresyona  eğilimi 

arttırdığını savunanlar olduğu gibi tekrarlayan depresyon epizodlarının ağrı gelişme 

riskini  arttırdığını  düşünenler  de  vardır.  Bizim  çalışmamızda  ağrı  ile  depresyon 

arasında güçlü yönde korelasyon gözlemledik.  Çoklu regresyon analizinde yaşam 

kalitesinin  prediktörleri  olarak  ağrı  skorları,  depresyon  ve  günlük  yaşam 

aktivitelerinde limitasyon saptandı.

Çalışmamızda kadın  hastaların  yaştan bağımsız  olarak  düzeltilmiş  geriatrik 

ağrı ölçüm, kendiliğinden bildirilen yeti kaybı ve yaşam kalitesi ölçeği olan NHP’nin 

ağrı, fiziksel aktivite ve yorgunluk alt başlıklarında belirgin olarak daha kötü sonuçlara 

sahip olduklarını gözledik.  Bu durum davranışsal farklılıklardan kaynaklanabileceği 

gibi  eşlik  eden  multiple  komorbiditeleri  nedeniyle  de  olabilir.  Çalışmamıza  dahil 

ettiğimiz  kadın  hastalar  kanser  dışında  eşlik  eden  tüm  komorbidite  gruplarında 

(hipertansiyon, kalp hastalığı, kronik obstrüktif akc. hast, inme, göz hastalıkları, kbb 



hastalıkları,  v.b)  ve  çoklu  komorbidite  değerlendiriminde  erkeklerden  daha  fazla 

komorbiditeye sahipti. Bu da daha fazla eşlik eden dizabilite ve  daha düşük yaşam 

kalitesi anlamına gelebilir. 

Rehabilitasyon alanında aile desteğine sahip olmak çoğu zaman sadece kendi 

başına bile daha iyi sonuçlara sahip olmak için yeterli bir kriterdir. Yeterli aile desteği 

olan,  evli  olan  kişiler  yalnız  yaşayan  kişilere  göre  yaşam  doyumu  açısından 

şanslıdırlar.  Bizim  çalışmamızda  da  yalnız  yaşamıyor  olmak,   eğitim  ve  gelir 

düzeyinin yüksek olması da ağrı ve yaşam kalitesi alt başlıklarının sonuçlarında iyi 

belirteç olarak yer aldı.

Çalışmamızda elde ettiğimiz yaşam kalitesi ilişkili sonuçlar ışığında bu hasta 

grubu  ile  ilgilenen  hekimlerin  özellikle  hastaların  ağrı  ve  yaşam kalitesi  ile  ilişkili 

alanlarda  cinsiyet,  medeni  durum,  eğitim,  çoklu  komorbidite  ve  günlük  yaşam 

aktivitelerindeki  bağımsızlığın  sonuçlar  üzerine  olan  etkisini  bilmeli  ve  tedavi 

planlarını bu özellikleri göz önünde bulundurarak koordine etmelidir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniklerine Başvuran Geriatrik Hastaların 
Özellikleri: Çok Merkezli Tanımlayıcı Araştırma–GENİŞLETİLMİŞ ÖZET

Kaynak: http://www.ftrdergisi.com/tr/arsivsayi/174/Arşiv/Sayı 

Çalışma grubumuz tarafından Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) 

polikliniklerine başvuran geriatrik hastaların demografik ve klinik özelliklerini 

belirlemek, bu klinik ve demografik özelliklerin, yaş, cinsiyet ve öğrenim düzeylerine 

göre farklılıklarını ortaya çıkarmak amacıyla Haziran 2008-Eylül 2008 tarihleri 

arasında bir çalışma yapıldı. Çok merkezli çalışma kapsamına Türkiye’nin farklı 

bölgelerindeki (Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep, Zonguldak, Sivas, Urfa 

olmak üzere toplam 8 ilde) 20 FTR polikliniğine başvuran, 65 yaş üzeri toplam 820 

hasta dahil edildi. Demografik verilerin yanında; yakınmaları, hastalıkları, ağrı 

düzeyleri, kullandıkları ilaçlar, alışkanlıkları ve tıbbi durumları kaydedildi. Yaş, cinsiyet 

ve öğrenim düzeyinin yakınmalar, hastalıklar ve alışkanlıklar üzerindeki etkisi 

araştırıldı.

Hastaların yaş ortalaması 71,7±5,5 yıl idi %86'sının bir veya daha fazla eşlik 

eden hastalığı mevcuttu; en sık hipertansiyon (HT) daha sonra mide ve kalp 

hastalıkları görülmekte idi. Kalp hastalıkları, idrar yolu hastalıkları, göz hastalıkları, 

http://www.ftrdergisi.com/tr/arsivsayi/174/Ar%C5%9Fiv/Say%C4%B1


kulak burun boğaz (KBB) hastalıkları, osteoporoz (OP), 75 yaşın üzerinde fazla 

görülmekteydi. Eşlik eden hastalıklar ile cinsiyet arasındaki ilişkiye bakıldığında 

KOAH ve idrar yolu hastalıklarının erkeklerde; diabet, hipertansiyon (HT), tiroid, göz, 

mide hastalıkları ve OP’nin kadınlarda daha fazla görüldüğü belirlendi.

En sık yakınma nedenleri sıklığı sırasıyla eklem ağrısı, halsizlik-yorgunluk, 

yaygın vücut ağrısıydı. Yürüme güçlüğü, omurga deformitesi, omurga ağrısı, idrar 

kaçırma, görme problemi, yutma güçlüğü, işitmede azalma, denge ve diş sorunu 

yakınmaları 75 yaşın üzerindekilerde istatistiksel anlamlı olarak daha fazla 

belirlenirken; eklem yakınmalarından, genel halsizlik, yorgunluk yakınmaları ve diğer 

sistem yakınmalarına kadar hemen hepsi kadınlarda daha sık saptandı.

Günde yutulan ilaç sayısı ortalama 4,02±0,9 (ortanca 4) idi ve kadınlarda ilaç 

kullanımı daha yaygın idi. Diabetes mellitus (DM) ilaçları, analjezikler, kolesterol 

düşürücüler, OP, mide, tiroid ilaçları ve göz preparatları kullanımı kadınlarda daha 

sıktı. Erkekler sadece antiagreganları kadınlara göre daha fazla kullanıyordu.

 %16,5’nin düşme öyküsü mevcuttu. %30,1’i yürüyüş yapıyor ve sadece 

%15,4’ü ev içerisinde egzersiz yapıyordu. Düşme öyküsünün kadınlarda fazla olduğu 

saptandı. Erkeklerde ev içi egzersiz ve yürüyüş yapma sıklığı anlamlı olarak daha 

fazla idi. Ayrıca eğitimlilerde düzenli egzersiz yapma, ev ve spor salonu egzersizleri 

ve yürüme oranı istatistiksel anlamlı olarak daha fazla idi. Öğrenim düzeyi ile 

yakınmalar ve alışkanlıklar arasındaki ilişkiye bakıldığında sigara kullanımı 

eğitimlilerde daha fazla idi. Yine görme ve KBB rahatsızlıkları eğitimlilerde istatistiksel 

olarak daha fazla görülmekteydi. İlave olarak hastalara kas-iskelet ağrılarını VAS ile 

işaretlemeleri istendiğinde; kadınlarda VAS ortalama 5,4±3,2, erkeklerde 4,7±1,8 

bulundu ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı idi. Eğitim düzeyi arttıkça VAS 

düşmekteydi.

Çalışmamızda polikliniklere başvuran kadın oranı (%69.6) erkeklere göre daha 

yüksek olarak bulundu. Araştırmalarda kadınların erkeklerden daha uzun 

yaşamalarına ve mortalite hızının daha düşük olmasına rağmen, erkeklere göre 

kronik hastalık ve özürlülük sorununu daha fazla yaşadıkları, yerel bakım merkezleri 

ve servislerine daha fazla başvurdukları belirtilmiştir.

Eşlik eden hastalıklara bakıldığında çalışmamızda ilk sırada %64,2 oranı ile 

HT yer almaktadır. İkinci sırada mide hastalıkları ve kalp hastalıkları görülmektedir, 

üçüncü sırada %21,2 oranı ile DM saptanmıştır. OP yaygın olarak kadınların hastalığı 

olarak bilinmesine rağmen son yıllardaki çalışmalarda 70 yaşın üzerinde kemik 



kaybının her iki cinsiyette de arttığı gösterilmiştir. Bizim çalışmamızda OP kadınlarda 

ve 75 yaş üzerindekilerde istatistiksel anlamlı oranda fazla saptandı.

Yaşla birlikte bazal metabolizmanın azalması sonucunda, yaşlılarda enerji 

gereksinimi her geçen yıl azalmaktadır. Bununla birlikte az aktiviteye karşın çok kalori 

yaşlılarda obeziteye yol açmaktadır. Bizim çalışmamızda vücut ağırlığı kadınlarda 

75,6 kg, erkeklerde 69,6 kg olarak bulundu ve BKİ kadınlarda 28,7 kg/m2, erkeklerde 

26,4 kg/m2 olarak ve 75 yaş altında 28,4 kg/m2 ve 75 yaş üzerinde 26,8 kg/m2 

olarak hesaplandı. Hem yaş grupları hem de cinsler arasında anlamlı farklılık 

saptandı. 65-75 yaş grubunda besin tüketiminin artması ve/veya aynı kalması 

yanında aktivitenin azalması nedeniyle BKİ ortalama olarak daha yüksektir. 75 yaş 

üzerinde ise aktivite azlığının yanı sıra besin tüketimi de azalmakta, sonuçta BKİ 

daha düşük çıkmaktadır. 

Sonuç olarak, ileri yaş grubunda eşlik eden hastalıkların, kullandıkları ilaç 

sayısının fazla olması, OP ve düşme sıklığının fazla görülmesi nedeniyle FTR 

hekiminin hem medikal tedaviyi planlarken, hem de rehabilitasyon programı çizerken 

daha titiz davranması gerekmektedir. Bu yaş grubunun günlük yaşamlarında 

bağımsız ve daha aktif olması için sadece kas-iskelet yakınmaları değil, bütün 

sistemleri, ağrı ve fonksiyonel düzeyi birlikte değerlendirilerek rehabilitasyon 

programı düzenlenmelidir.


