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Giriş ve Tanım
Ekonomik ve sosyokültürel koşulların gelişmesi, doğum
oranının azalması, modern tıbbın imkânlarından daha
fazla yararlanılması gibi faktörlere paralel olarak dünya
nüfusu özellikle gelişmiş ülkelerde geçen 50 seneye göre
daha hızlı yaşlanmıştır. Bu nedenle nüfusun yaşlanması
sayısal ve oransal olarak, 21. yüzyılda ön plana çıkan en
önemli demografik olgulardan biridir. Amerika Birleşik
Devletleri’nde (ABD), 2001 verilerine göre yaklaşık 35
milyon Amerikalı 65 yaş üzerindedir ve bu sayının 2030
yılında 70 milyona ulaşması beklenmektedir. Aynı şekilde 2001 verilerine göre yaklaşık 4,2 milyon Amerikalı 85
yaş üzerindedir ve 2030 yılında bu sayının 8,9 milyona
çıkacağı öngörülmektedir.1 Tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de yaşlı nüfus giderek artmaktadır. Türkiye
İstatistik Kurumu 2007 nüfus sayımı sonuçlarına göre
2007 yılında 65 yaş ve üzeri kişi sayısı yaklaşık 5 milyondur (%7,1) ve bu sayının 2025 yılında 7,9 milyona
çıkması beklenmektedir.2

• 2 ya da daha fazla ilacın bir arada kullanımı.7
• National Service Framework (NSF) tarafından ise
dört ya da daha fazla ilaç kullanımı.8
• 5 ya da daha fazla ilacın bir arada kullanımı olarak
bildirilmiştir.9

Epidemiyoloji

Yaşlılarda çoklu ilaç kullanımını ifade eden ‘’Polifarmasi’’
tanımı konusunda kesin fikir birliği olmamakla birlikte
aynı anda genellikle birden fazla endikasyon için çok
sayıda ilaç kullanımı anlamına gelmektedir.5 Literatüre
bakıldığında polifarmasi için farklı birçok tanımlama
kullanıldığı görülmektedir. Polifarmasinin diğer tanımları:

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de ilaç kullanan
popülâsyonun büyük kısmını yaşlılar oluşturmaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’inde 2002 yılında
yapılan bir çalışmada, 65 yaş ve üstü bireylerin oranı
popülâsyonun %13’ünü oluşturmasına rağmen, 2002
yılında reçetelenen ilaçların %30’nun bu popülâsyona
verildiği tespit edilmiştir.10 Benzer şekilde, 2000 yılında
İngiltere’de nüfusun %20’si 60 yaşın üzerinde olmasına rağmen, tüm reçetelerin %52’nin bu popülâsyona
verildiği anlaşılmıştır. İngiltere’de, 75 yaş üzerinde ki
bireylerin %36’sı 4 veya daha fazla ilaç alıyordu. Yaşla
artma olasılığı olan polifarmasiye ilişkin. ABD’de 2500
kişinin katıldığı bir çalışmada çoklu ilaç kullanımının
en fazla 65 yaş ve üzeri kadın bireyler arasında olduğunun ve bunların da, %23’nün en az 5 ilaç, %12’nin
ise en az 10 ilaç aldığı tespit edilmiştir.11,12 ABD’de de
Qato ve arkadaşlarının 57-85 yaş arası 3005 kişinin
alındığı bir çalışmada çoklu ilaç kullanımının en az 5
ilaçla ve %35-40 oranıyla, 75-85 yaş arasındakilerde
olduğunu tespit etmiştir.13 Aynı şekilde, Amerika Birleşik Devletleri’nde kurum dışı popülâsyonla yapılan bir
çalışmada, ilaç tüketiminin büyük kısmının 65 yaş üzeri
bireylerde olduğu ve bunların %57-59’nun haftada en
az 5 ilaç, %17-19’nun ise haftada en az 10 ilaç aldığı
tespit edilmiştir.14 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç
Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Ünitesi polikliniğinde
görülen 1253 hastanın değerlendirildiği bir çalışmada
ise; bir hastanın poliklinik ziyareti öncesinde ortalama
3.79 sayıda ilaç kullandığı, poliklinik değerlendirmesi sonrasında ise hastaya ortalama 6.13 ilaç önerildiği
saptanmıştır.15 Kutsal ve arkadaşlarının 2006 yılında 65
yaş ve üzeri 1433 yaşlı ile görüşerek yaptıkları çoklu ilaç
kullanımının araştırıldığı çalışmada; Araştırmaya katılan
yaşlıların %84,7’sinin sürekli kullandığı en az bir ilacı
varken, %15,3’ü olmadığını belirtmiş. Çalışmaya katılanların %23,2’si sadece bir ilaç kullandığını; %17’si iki
ilaç; %19,2’si üç ilaç; %38,2’si ise dört veya daha fazla
ilaç kullandığını ifade etmiştir.16

• 2 ya da daha fazla ilacın en az 240 gün süre ile bir
arada kullanım.6

Çoklu ilaç kullanan yaşlı bireylerde, kullanmakta olduğu
ilaçlar arasında gereksiz ya da çok az fayda sağlayanların-

Yaşlanma ile beraber organ fonksiyonları azalırken beraberinde kronik hastalık sayısında artış olmaktadır.
65 yaş üstündeki bireylerin %90’ında 1, %35’inde 2,
%23’ünde 3, %15’inde ise 4 veya daha fazla kronik hastalığın bir arada olduğu bilinmektedir. Bu durum yaşlılarda çoklu ilaç kullanımını beraberinde gerektirmektedir. Birden fazla kronik hastalığın varlığı ile birlikte yine
yaşlanmayla oluşan fizyolojik değişikliklere bağlı olarak
ilaçların farmakodinamiği, farmakokinetiğinin değişmesi
ve ilaç yan etkilerinin ve ilaçlar arası etkileşim riskinin
artmış olması yaşlı hastalarda tedavinin düzenlenmesini
zorlaştıran noktalardandır. Yapılan çalışmalar yaşlanma
ile beraber reçete edilen ilaç sayısının da arttığını göstermektedir.3 Çoklu ilaç kullanımı; yan etki ve ilaçlar arası
etkileşim riskinde, tedavi maliyetinde, hospitalizasyon
gereksiniminde, medikal tedaviye uyumsuzluk oranlarında ve buna bağlı gelişen problemlerde artışa neden
olmaktadır.4
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da olduğu yapılan toplum bazlı çalışmalarda gösterilmiştir. Bu durumun özellikle hastaneye yatırılan bireylerde
daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Yapılan büyük bir
çalışmada hastanede yatan kırılgan yaşlı hastaların taburculuklarında hastalara %44’ünde en az 1 gereksiz ilaç
verildiği anlaşılmıştır. Gereksiz verilen ilaçlar arasında
proton pompa inhibitörleri, santral sinir sistemi ilaçları,
vitamin ve minerallerin büyük çoğunluğu oluşturduğu
gözlemlenmiştir.17
Huzurevinde kalanlarda çoklu ilaç kullanımla birlikte,
uygunsuz kullanım da daha fazla görülmektedir. Huzurevinde kalan 1106 kişinin katıldığı bir araştırmada en
az 1 uygunsuz ilaç kullanım sıklığı %40 olarak saptanmıştır.12,18

Etyoloji
Yaşlılarda çoklu ilaç kullanımının birçok nedeni bulunmaktadır (Tablo-1). Yaşlanmayla çoğu kez birden
fazla ilaç kullanımını gerektiren kronik hastalık sıklığı
artmaktadır. Bu nedenle multipl komorbidite polifarmasi gelişmesi için önemli bir etyolojik faktördür.19
Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı bir araştırmaya göre, ülkemizde 65 yaş üzerindeki yaşlıların; %90’ında genellikle
bir, %35’inde iki, %23’ünde üç ve %14’ünde dört veya
daha fazla kronik hastalığın bir arada bulunduğu belirtilmektedir. Ülkemizde yapılan diğer araştırmalarda da
huzurevinde yaşayan yaşlılarda hipertansiyon, diyabet,
görme ve işitme bozukluğu, dolaşım ve solunum sistemi
hastalıkları, eklem ve romatizma hastalıkları, demans ve
depresyonun yaygın olduğu saptanmıştır.20 Yaşlılarda
kronik hastalık sayısının artmış olmasının yanı sıra bu
hastalıklar ile ilgili yayınlanmış klinik kılavuzlarların uygulanabilirliği tartışmalıdır. Bu konuda Boyd ve ark.’nın
yaptığı bir çalışmada kronik hastalıklar için önerilen
klinik kılavuzların yaşlı multipl komorbiditeleri bulunan
hastalar için yeterince modifiye edilmediği ve bu konuda yetersiz kaldığını göstermişlerdir. Özelliklede tedavi
planlarının dayandırıldığı bilimsel verilerin, kısa ve
uzun vadeli hedeflerin ne olduğu ve hastanın tercihleri
konusunda yetersiz olduğunu göstermişlerdir.21 Diğer
bir önemli faktör multipl hastalığı olan bireylerin farklı
Tablo 1: Polifarmasiye Yol Açan Durumlar
1. Multipl komorbidite
2. Multipl reçete
3. Reçete kaskadı
4. İlaç yan etkileri ve ilaç-ilaç etkileşimi konusunda
hekimin yetersiz bilgiye sahip olması.
5. Hasta ve bakıcı ile ilişkili faktörler.
• İleri yaş
• Kognitif problemler
• Görme, işitme ve fonksiyonellikte düşüklük
• Huzurevinde yaşama
• Hastalık ve ilaç reçeteleme konusunda
eğitimsiz yada yetersiz olma
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uzman hekimlere başvuruları sırasında hekimlerin birbirinden habersiz ilaç reçetelemeleridir. Bunun neticesinde
birden fazla aynı içerikli muadil ilaçların kullanımı dahil
çoklu ilaç kullanımı ortaya çıkmaktadır.22,23
Verilen bir ilacın yan etkisini tedavi etmek için başka bir
ilaç verilmesi ile oluşan ‘’reçete kaskadı’’ polifarmasinin
diğer bir önemli nedenidir. Örneğin demans tedavisinde
verilen kolinesteraz inhibitörlerinin neden olduğu dispeptik yakınmalar ya da uykusuzluk için başka bir ilacın
verilmesidir.24
Ülkemizde doktor kontrolüne gitmeden ilaç kullanımı
sık görülen bir durumdur. Ülkemizde yapılan bir çalışmada yaşlıların ilaç almalarında %52,6’sının doktor,
%21,1’inin kendi isteği, %13,2’sinin arkadaş, %7,9’unun
eczacı, %5,2’sinin komşu önerisi olduğunu bulmuşlardır.25 Japonya’daki bir çalışmada ise en az 5 ilaç kullanan
yaşlıların yarısının doktor kontrolünde olmadıkları rapor edilmiştir.26
Doktorların, bazı durumlarda ilaçların etkileri ve ilaç
etkileşimleri konusunda yeterli dikkati göstermemeleri,
fazla sayıda ve uygun olmayan şekilde ilaç reçetelemeleriyle sonuçlanıp polifarmasiye neden olmaktadır. Uygun
olmayan ilaç reçetelenmesi bakımevinde kalan hastalarda %12-40, toplumda yaşayan yaşlılarda ise %14-23,5
oranında olduğu gözlemlenmiştir.18,27
Ayrıca son altı ay içinde hastaneye yatarak tedavi olmuş
olmak, hastaların fazla ilaç beklentileri, yaşlılarda tanıdan
ziyade semptoma yönelik olarak ilaç kullanılması, kadın
olmak, doktorların eski ilacı kesip yeni ilaca başlama
eğilimi, depresyonda olmak, görme, işitme problemleri,
çok sayıda reçetesiz ilaç satılması, kognitif disfonksiyonun olması, bakıcı yetersizliği, eğitim düzeyinin düşük
olması ve hasta memnuniyeti de diğer önemli faktörler
olarak sıralanabilir.28
Tablo 2: Polifarmasinin sonuçları
1. İlaç yan etkileri
2. İlaç-ilaç-hastalık etkileşimleri
3. Tedaviye uyumsuzluk
4. Maliyette artış
5. Kalça kırığı
6. Kilo kaybı
7. Düşme
8. Kognitif disfonksiyon ve sedasyon
9. Hastaneye yatışlarda artış
10. Huzurevine yerleştirilmede artış
11. Ölüm
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Polifarmasinin Sonuçları
İlaç tedavisinin amacı yaşlının hastalıklarının iyileşmesini ve kendini iyi hissetmesini sağlamaktır. Ancak gerekli
yada gereksiz çoklu ilaç kullanımı bazı problemlerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Polifarmasi ile ilişkili
problemler ilaç yan etkileri, İlaç-ilaç etkileşimleri, artan
tedavi harcamaları, ilaç uyumsuzluğu, artan hospitalizasyon, medikasyon hataları şeklinde sıralanabilir.4
Yaşlılarda polifarmasinin neden olabileceği önemli
bir sorun ilaç yan etkileri ve ilaç etkileşimleridir. Yaşlı
popülâsyonu ilaç-ilaç etkileşimlerine ve ilaç yan etkilerine daha duyarlı kılan multipl komorbiditelerin varlığı ile
birlikte yaşlanmayla oluşan fizyolojik değişikliklere bağlı
olarak ilaçların farmakodinamiği, farmakokinetiğinin değişmesi gibi birçok faktör vardır.19 İlaç yan etkileri, kalp
yetmezliği, meme kanseri, hipertansiyon ve pnömoniden
sonra önlenebilir ciddi sağlık sorunları arasında yer almaktadır.29 Yaşlılarda ilaç yan etkilerinin diğer önemli
bir nedeni, ilaç çalışmalarında geriatrik yaş grubunu
oluşturan popülâsyonun dışlama kriterleri arasında olması ya da bu yaş grubu ile ilgili çalışmaların yetersizliğidir. Bu sebeplerle geriatrik yaş grubunda ilaçların ideal
dozajı, verilme süresi ve ortaya çıkabilecek yan etkileri
öngörülemeyebilir. Buradan çıkarılacak sonuç, yaşlıda
yeni ortaya çıkan bir şikâyetin aksi ispat edilene kadar,
verilen ilaçlara bağlı olabileceği akılda tutulmalı ve hasta
bu konuda sorgulanmalıdır.30,31

Hastanın kullandığı ilaç sayısı arttıkça yan etki riski de
katlanarak artmaktadır. İki ilaç kullanımında potansiyel
yan etki riski %6 iken, beş ilaç kullanımında bu oran
%50’ye, 8 ve daha fazla ilaç kullanımında ise neredeyse
%100’e ulaşmaktadır.32
Polifarmasi tedaviye uyumu etkilediğinden yaşlılar için
tehlikeli sonuçlara neden olabilmektedir. Çok ilaç kullanan yaşlıların yarısında en az 1 ilaçta uyum problemi
yaşanmaktadır.33 Çalışmalara bakıldığında; ilaç sayısının
fazla olması (>3), yeni ilaç eklenmesi ve tedavide sık değişiklik yapılması ilaç uyumunu azaltmaktadır. Tedaviye
uyumu engelleyen bir faktörde polifarmasinin arttırdığı
maliyet yükü nedeniyle ilacın alınamamasıdır.34-36
Polifarmasinin önemli sonuçlarından biri hastane başvurularını ve hospitalizasyonları artırmasıdır. Özellikle
kalça kırığı, kilo kaybı, düşme, deliryum, fonksiyonel
ve bilişsel durumda azalma riskini artırır.37-41 Yapılan bir
meta analize göre ilaç yan etkisi ile ilişkili hastaneye yaşlılarda gençlere göre 4 kat fazla bulunmuş. Diğer yandan
yaşlılarda hastaneye yatışın %24 sebebi ciddi ilaç yan
etkileridir.42 Ayaktan başvuruların %6-21’ini, hospitalize
hastalardaki başvuruların ise %18-24’ünü ilaç yan etkileri ve komplikasyonları oluşturmaktadır.43,44 Kanada’da
yapılan bir çalışmada yaşlılarda hastaneye başvuruların
%19’undan polifarmasi nedeniyle oluşan iyatrojenik
sendromların sorumlu olduğu saptanmıştır.45 Başka bir
çalışmada hastane başvuruların yaklaşık %7’sinin ilaçla
ilgili problemler nedeniyle olduğu ve bunların 2/3’ünün

Tablo 3: Yaşlıda akılcı ilaç kullanım esasları
1. Yaşlı hastaya ilaç önerilirken tedavi bireye özgü olmalı, o hastaya en uygun ilaç seçilmelidir.
2. Hastaya verilen ilaçlar, vitaminler, nutrisyonel destek ürünleri, bitkisel ilaçlar konusunda hasta ve bakıcıları
bilgilendirilmeli. Verilen preparatların ayrıntılı listesi, kullanım sıklığı, dozajı, hem jenerik hemde piyasa ismi
konusunda yazılı ve sözlü bilgilendirilmelidir.
3. Rasyonel farmakoterapi ilkeleri doğrultusunda hekimi tedavi hedeflerine ulaştırabilecek ilaç alternatifleri
etkinlik (yeterli doz, süre), güvenlilik (yan etki, ilaç etkileşimleri), uygunluk (kontrendikasyonlar, saklama-kullanım
kolaylığı) ve tedavi maliyeti açısından birbirleriyle karşılaştırılmalı ve en iyi seçenek belirlenmelidir.
4. Hasta tarafından alınan ilaçlar hekim tarafından kontrol edilmeli.
5. Verilen ilaçların sık görülen yan etkileri konusunda hasta ve bakıcılar eğitilmeli ve hangi durumlarda hekime
başvurmaları konusunda bilgilendirilmelidir.
6. En az sayıda ilaçla yetinilmelidir. Tedavide az sayıda ama özellikleri iyi bilinen ilaçlar kullanılmalıdır.
7. İlaca mümkün olan en düşük dozda başlanmalıdır ve eğer gerekiyorsa ilacın dozu kontrollü olarak artırılmalıdır.
8. Hastanın tedaviye uyuncunu artırmak için ilaç tedavisi basitleştirilmelidir. İlaçların sıvı formülasyonları veya
olanak varsa günde tek uygulamalı olanlar tercih edilmelidir.
9. Hekim ile hasta ve/veya bakıcıları arasında iyi bir iletişim olmalıdır.
10. Düzenli olarak tedavi gözden geçirilmeli ve gereksiz ilaçlar tedaviden çıkarılmalıdır. Yeni ilaç ilavesi hastanın
yaşam kalitesini artırıyorsa tercih edilmelidir, yeni ilaçların yeni sorunlar yaratacağı unutulmamalıdır.
11. Tıbbi sorunlar olanaklar elverdiğince ilaçsız olarak tedavi edilmeye çalışılmalıdır.
12. Sedasyon yapan, sakinleştirici özelliği olan ilaçlar kişinin günlük yaşamındaki faaliyetlerini etkileyebileceği
için dikkatle önerilmeli ve kullanılmalıdır.
13. Yan etkisi olabilecek ilaçlar mümkün olduğunca kısa sürede kullanılıp, kesilmelidir.
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Tablo 4: Yaşlı hastalarda kullanımı uygun olmayan bazı ilaçlar ve bunların olası alternatifleri.19
Uygun olmayan ilaç
Sınıf/ Etki mekanizması
Trombosit agregasyon inhibitörleri
Trombosit agregasyon
Tiklopidin
inhibitörü
Analjezikler

Uygunsuzluk nedeni

Uygun alternatif ilaç

Trombotik, trombositopenik purpura, nötropeni
Aspirin, klopidogrel
ve agranülositoz riski
Diğer opiyat analjezikler (morfin,
tramadol gibi)
İbuprofen, asetaminofen,
tramadol

Meperidin

Opiyat agonisti

Antikolinerjik etki diğer opiyatlardan daha fazla

Propoksifen

Opiyat agonisti

Ağrı kontrolünde NSAİ’a üstünlüğü yok, santral
sinir sistemi yan etkisi fazla

İndometazin

NSAİ

Frontal başağrısına neden olan sodyum/su
Ağrı: İbuprofen, asetaminofen
retansiyonu; böbrek yetmezliği riski; betaGut: Kolşisin, daha az toksik olan
blokerlerin anti-hipertansif etkinliği ile etkileşim,
NSAİ’ler
demanslı hastalarda psikoz riski

Sedatif-hipnotikler
Flurazepam
Klordiazepoksit
Diazepam

Uzun etkili
Uzun etkilerinden dolayı daha uzun sedasyon,
benzodiyazepin, hipnotik, kognitif fonksiyon bozukluğu, düşme ve kırık
sedatif
riski

Lorazepam, alprazolam,
buspiron, zolpidem

Meprobamat

Anksiyolitik ajan

Sedasyon fazla

Lorazepam, alprazolam,
buspiron,

Antidepresanlar
Amitriptilin
Doksepin
Anti aritmik ajanlar

Trisiklik antidepresan

Güçlü antiloinerjik etki; deliryum, sedasyon,
postüral hipotansiyon, düşme ve kırık riski

Nortriptilin, desipramin, SSRI

Disopramid

Sınıf IA anti aritmik ajan

Potent negatif inotrop, kalp yetmezliğini agreve
Amiodaron, sotalol
edebilir; güçlü antikolinerjik etki; proaritmi riski

Klorpropamid

Sülfonilüre

Uzun yarı ömür, hipoglisemi riski fazla;
hiponatremi ve uygunsuz ADH sekresyonu

Metformin, akarboz, diğer
sülfonilüreler

Antispazmotikler
Oksibütinin
Antiemetikler

Üriner antispazmotik

Antikolinerjik yan etki fazla

Tolterodin

Trimetobenzamid

Antiemetik

Ekstrapiramidal yan etki riski; antiemetik etki
daha az efektif

Proklorperazin, ondansetron

Kas gevşeticiler
Metokarbamol
Metaksolon
Siklobenzaprin
Klorzoksazon
Antihipertansifler

İskelet kası gevşeticisi

Toksik reaksiyon riski faydadan daha fazla;
antikolinerjik etki fazla; sedasyon ve kas
güçsüzlüğü riski

Baklofen

Rezerpin

Antihipertansif

Metildopa

Alfa-adrenerjik inhibitör

Depresyon ve sedasyon riski; peptik ülseri
agreve edebilir
Terapötik etkinlik çok az

Diüretik, beta-bloker, kalsiyum
kanal blokerleri, ACEİ, ARB

NSAİD

Oral hipoglisemikler

NSAİ; Non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlar, SSRI: Selektif serotonin gerialım inhibitörü, ACEİ: Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri,
ARB: Anjiyotensin II reseptör blokeri

önlenebilir olduğu bulunmuştur.46 Polifarmasinin neden
olduğu düşme, sonuçları itibariyle önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Düşme her yıl 65 yaş üstü
nüfusun 1/3’ünde meydana gelmekte ve bunların yarısı
tekrar etmektedir. Polifarmasinin neden olduğu düşme
vakaları 4 ve üzerinde ilaç alanlarda, serotonin geri alım
inhibitörleri, trisiklik antidepresanlar, nöroleptikler,
benzodiazepinler, antikonvülzanlar, sınıf IA anti aritmik
ajanlar, digoksin ve diüretik kullananlarda daha sıktır.
Oluşmasında polifarmasinin önemli bir rolü olduğu
gösterilen deliryum hospitalize edilen hastalarda birçok
nedene bağlı olarak gelişebilen ve hastanın fonksiyonelliğini azaltıp yatış süresini ve mortalitesini arttıran önemli
bir problemdir. Yapılan çalışmalarda deliryum etyolojisinde polifarmasi iyi bilinen bir neden olup özellikle
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3’ten fazla ilaç alanlarda bağımsız bir risk faktörü olarak
göze çarpmaktadır.17,47-49
Sonuç olarak polifarmasi ve uygunsuz ilaç kullanımı
huzurevinde yerleştirilme olasılığını, mobilizasyon problemlerini, hastaneye yatışları, morbiditeyi ve mortaliteyi
arttırmaktadır (Tablo 2).

Rasyonel İlaç Kullanımında Öneriler
Polifarmasinin olası zararlarını azaltmak için yapılandırılmış ilaç yönetimine ilişkin rehberler önerilmiştir.
Ancak önerilen rehberler sayı ve kanıta dayalı olması yönüyle sınırlıdır. Bugüne kadar, yaşlılarda uygunsuz ilaç
kullanımına ilişkin bir dizi farklı kılavuz yayınlanmıştır.
Uygunsuz ilaç reçetelemede antikolinerjik ve sedatif ilaç21

2012; 25: 18-23
lar önemli bir yere sahiptir. İlaç Yükü Endeksi (A Drug
Burden Index), antikolinerjik ve sedatif etkileri ile uygunsuz ilaçları, toplam ilaç sayısı ve günlük dozlarını içeren
modeldir. Antikolinerjik ve sedatif ilaç sayının arttığı
reçetelemelerin yaşlı popülâsyonda mobilizasyon, bilişsel
disfonksiyon ve düşme riski ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Reçetelemelerde sedatif ve antikolinerjik ilaçlar dışlandığında diğer ilaçlar performans ile ilişkili değildi.50,51
Yaşlıda potansiyel uygunsuz ilaçlar için kullanılmakta olan
diğer bir rehber Beer’s kriterleri’dir. Beer’s kriterleri İlk
olarak 1991 yılında yayınlanmış sonrasında 1997, 2003
yıllarında yenilenmiştir. Liste her koşulda sakınılması gereken ve spesifik durumda sakınılması gereken ilaçların
listesini içermektedir.52-55 Yapılan bir çalışmada acile ilaç
etkileşimleri nedeniyle başvuran yaşlı hastaların sadece
%3,6’nın kullandığı ilaçların Beer’s kriterlerinde yer aldığı
tespit edilmiş. Bu da Beer’s kriterlerinin yeterli olmadığını göstermiş ve STOOP(Screening Tool of Older Person
Prescription) adı verilen yeni bir kılavuz geliştirilmesini
sağlamıştır. STOPP uygunsuz ilaç kullanımını azaltmak
için kullanılır. Multidisipliner takım tarafından ilaç-ilaç,
ilaç-hastalık etkileşimi, yaşlıda düşmeye neden olma, aynı
grup ilaçların duplikasyonu gibi kriterler dikkate alınarak
hazırlanmıştır. Yaşlıda en sık görülen ve tehlikeli uygunsuz
reçete örnekleri ile 65 kuralla ilişkili olarak oluşturulmuştur. Yakın zamanda STOPP kılavuzunun yaşlı hastalarda
ilaçların istenmeyen yan etkilerinden ve yatışı gerektirecek
ciddi yan etkilerinden kaçınmada Beer’s kriterlerine üstün
olduğu gösterilmiştir.56-58 START (Screening Tool to Alert
Doctors to Right i.e. Appropriate Treatment) uygunsuz
ilaç kullanımını azaltmak için planlanan diğer bir kılavuzdur. 65 yaşın üzerinde ilaç gruplarının hangi durumlarda
kullanılacağına dair hekimi yönlendirir. En sık uygunsuz
reçete örneklerine göre hazırlanmıştır, 22 temel kuralla
ilişkilidir.56,59

Sonuç olarak yaşlılarda oldukça sık görülen polifarmasi,
hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde, morbidite ve mortaliteyi artıran, yaşam kalitesini bozan ve
maliyeti artıran önemli geriatrik sendromlardandır. Birden fazla sağlık probleminin olması, yaşlanmayla oluşan
fizyolojik değişikliklere bağlı olarak ilaçların farmakokinetiği, farmakodinamiği ve olası yan etkilerinin tolere
edilebilirliğinin değişmesi yaşlı hastaların tedavisinde
dikkat gerektiren ve tedavinin düzenlenmesini zorlaştıran noktalardır. Bu durum polifarmasi bilincinin oluşturularak mümkünse buna yönelik önlem alınmasını daha
da önemli hale getirmektedir. Bu nedenle hastaya yeni
bir ilaç başlanmadan önce interdisipliner bir yaklaşımla
kapsamlı geriatrik değerlendirme yapılarak endikasyondan emin olunmalı, mevcut fonksiyonel kapasitesi
değerlendirilmeli ve sürekli kullandığı diğer ilaçlar da
dikkate alınarak yeni bir ilaç başlanmalıdır.
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