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üstü hastalarda polifarmasi ve tamamlay›c›
tedavi kullan›mlar›n›n de¤erlendirilmesi
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Özet

Summary

Amaç: Kronik hastal›klar›n prevalans›n›n artmas› nedeniyle yaﬂl› bireyler günümüzde daha fazla say›da ilaç kullanmaktad›r. Çal›ﬂmam›z›n amac› poliklini¤imize baﬂvuran 65 yaﬂ ve üzeri hastalarda polifarmasi ve tamamlay›c› tedavi kullan›m s›kl›¤› ve bunlar›n sosyodemografik özelliklerle iliﬂkisini de¤erlendirmektir.

Objective: Today, as the prevalence of chronic diseases increase,
the elderly people use more drugs. The aim of our study is to evaluate the frequency of polypharmacy and complementary therapy and
their relation with sociodemographic features in 65 and over age
group attending to our policlinics.

Yöntem: Tan›mlay›c› özellikteki bu çal›ﬂmaya, Eylül-Ekim 2012 tarihlerinde ﬁiﬂli Etfal E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi Aile Hekimli¤i polikliniklerine baﬂvuran 65 yaﬂ ve üzeri hastalar dahil edildi. Sosyodemografik özellikleri, ilaç ve tamamlay›c› tedavi kullan›m durumlar›n›
sorgulayan bir anket formu yüzyüze uyguland›.

Methods: Patients ≥65 years, applied to Family Medicine Outpatient
Clinic of ﬁiﬂli Etfal Training and Research Hospital between SeptemberOctober 2012 included in this descriptive, study. To evaluate the
sociodemographic features, mediciation and complementary therapy
use, a questionnare was applied by face to face method.

Bulgular: Çal›ﬂmam›za kat›lan toplam 100 kiﬂinin 73’ü (%73) kad›n,
27’si (%27) erkek olup yaﬂ ortalamas› 73.4±6.8 ve ço¤u (%43) ilkokul mezunu idi. Kronik hastal›klardan en fazla hipertansiyon (%80),
hiperlipidemi (%47), diyabet (%46), mide-barsak hastal›¤› (%41)
mevcuttu. Yaﬂl›lar›n %91’i en az bir ayd›r üç ve daha fazla say›da ilaç
kullanmaktayd›. Yüzde 88’i ilaçlar›n› kendisi içiyor, %12’si yard›m al›yordu. Yüzde 39’unun, kulland›¤› ilaçlar›n yan etkisini hiç bilmedi¤i
görüldü. Kat›l›mc›lar›n %24’ü bazen ilaç almay› unuturken, %62.5’i
ilaçlar›n› evde görebilece¤i bir yere koyuyordu. Doktor önerisi olmadan ilaç kullananlar (%33) aras›nda en fazla a¤r› kesici içildi¤i
(%60.6) belirlendi. Yüzde 59’u bitkisel ürünler ve kar›ﬂ›mlar kullan›yordu ve %66,1 ile ›hlamur ilk tercihti. Kat›l›mc›lar›n %43’ü ek vitamin veya mineral takviyesi al›yordu. Bunlar›n %32.6’s› (n=14) multivitamin, %30’u (n=13) kalsiyum ve D vitamini, %18.6’s› (n=8) B12
vitamini kullanmaktayd›. Ö¤renim düzeyi artt›kça vitamin ve mineral
takviyesi kullan›m›n›n artt›¤› belirlendi (p=0.003).

Results: A total of 100 people participated in the study; 73 (73%) were
female and 27 (27%) were male and the mean age was 73.42±6.81;
and the most of them (43%) were primary school graduates. As chronical diseases hypertension (80%), hyperlipidemia (47%), diabetes (46%)
and gastrointestinal diseases (41%) were common in patients. 91% of
the elderly were using 3 and more drugs at least for 3 months. 88% of
them were taking their medicines themselves and 12% with aid. 39%
of them did not know the side effects of their drugs. While 24% of the
participants were sometimes forgetting to take their drugs, 62.5% of
them were putting the drugs on a visible place at home. Analgesics
were the most used (60.6%) drugs among the patients who use medication without a doctor recommendation (33%). 59% of them were
using herbal products and lime was the first choice (66.1%). 43% of
the participants were taking vitamin or mineral supplements. 32.6%
(n=14) of them were using multi-vitamin, 30% (n=13) calcium and vitamin D, 18.6% (n=8) were using vitamin B12. Vitamin and mineral supplement use increased as the education level was increased (p=0.003).

Sonuç: Çal›ﬂmam›za kat›lan yaﬂl›larda polifarmas› oldukça yayg›n oldu¤u belirlendi. Bitkisel ürünler, vitamin ve mineral deste¤i kullan›m›
özellikle e¤itim düzeyi yüksek olanlarda daha fazlayd›. Destekleyici
tedaviler ilaç karmaﬂas›n› art›rmaktad›r. Altm›ﬂ beﬂ yaﬂ üzeri bireylerin ve yak›nlar›n›n polifarmasi konusunda do¤ru bilgilendirilip yönlendirilmesi uygun olacakt›r.
Anahtar sözcükler: Yaﬂl›, polifarmasi, tamamlay›c› tedavi.

Araﬂt›rma

Evaluation of polypharmacy and complementary therapy use in patients ≥65 years, attending
to Family Medicine Outpatient Clinic of ﬁiﬂli Etfal Training and Research Hospital

Conclusions: It was determined that polypharmacy was very common
among elderly who were included in our study. Herbal products, vitamin and mineral supplement use were common especially in high educated patients. These complementary therapies make the drug use
more complex. The informed guidance of the individuals ≥65 years and
their relatives on polypharmacy would be appropriate.
Key words: Elderly, polypharmacy, complementary therapy.
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ir hastal›k olarak kabul edilmemesine ra¤men yaﬂl›l›k, 65 yaﬂ ve üstündeki bireylerin organizma verimlili¤inde düﬂüﬂ ve çevreye uyum sa¤lama yetene¤inde göreceli bir azalma sürecidir. ‹lerleyen yaﬂla birlikte
hastal›klar›n görülme s›kl›¤›nda art›ﬂ meydana gelir; 65 yaﬂ
üstündeki bireylerin %90’›nda en az bir kronik hastal›¤›n
oldu¤u bilinmektedir.[1]
Çeﬂitli biçimlerde tan›mlanmakla birlikte polifarmasi;
eﬂ zamanl› çoklu ilaç kullan›m› olarak tan›mlan›rken baz› araﬂt›rmalarda minör (iki ilaç) ve majör (dörtten fazla
ilaç) polifarmasi olarak ayr›m yap›lm›ﬂt›r. Di¤er yandan;
klinik olarak gerekli olan dozdan fazla ilaç kullan›lmas›,
ayn› hastal›k için iki veya daha fazla ilaç kullan›m› ve ayn› kimyasal s›n›ftan iki veya daha fazla ilaç kullan›m› durumunda da polifarmasiden (çoklu ilaç kullan›m›) söz
edilir.[2]
Yaﬂla birlikte mevcut kronik hastal›k say›s›n›n, reçete
edilen ilaçlar›n yan› s›ra reçetesiz ilaç kullan›m›n›n ve alternatif tedavilerin yayg›nl›¤›n›n artmas›, yaﬂl›larda birden fazla ilaç kullan›m› ve ilaç etkileﬂimlerinin görülmesinin en önemli nedenleridir.[3]
Kronik hastal›k tedavisi, fonksiyonel kapasitenin korunmas›, özellikle eklem-kemik kaynakl› a¤r›lar›n kontrolü ve bak›m evleri d›ﬂ›nda bar›nabilmenin sa¤lanmas› gibi
çeﬂitli nedenlerle, yaﬂl›larda çoklu ilaç kullan›m› genç nüfusa oranla daha yüksektir; bu da polifarmasi riskini art›rmaktad›r.[1-5] Polifarmasinin art›ﬂ›nda; morbiditenin art›ﬂ›
yan›nda hastan›n farkl› hekimlere giderek çok say›da reçete almas›, hekimlerin fazla say›da ilaç yazma ve eski ilac›
kesip yeni ilaca baﬂlama e¤ilimlerinin olmas›, hastalar›n
fazla ilaç beklentilerinin olmas›, yaﬂl›larda tan›dan çok
semptoma yönelik ilaç kullan›lmas›, hastan›n veya hekimin tercihiyle kullan›lan ilaçlar›n de¤erlendirme yap›lmaks›z›n tekrar yaz›lmas›, çok say›da reçetesiz ilaç sat›lmas› ve hekimin bundan haberdar olmamas›, yaﬂl› hastalar›n aile bireylerinden veya çevreden ilaç alarak kullanma
e¤iliminin olmas› gibi birçok faktör etkili görünmektedir.[1]
“Geriatrik-palyatif” yaklaﬂ›m›n› benimseyen baz› araﬂt›rmac›lar, ileri yaﬂtaki çoklu sa¤l›k sorunlar› ile baﬂ etmeye çal›ﬂan hastalarda, ilk tedavi ilkesinin ilaç kullan›m›n›n
en aza indirgenmesi olmas› gereklili¤ini vurgulamaktad›rlar. Özellikle tedavi baﬂar› oran› düﬂük, çok say›da hastal›¤› olan ileri yaﬂ grubunda, genel olarak benimsenen “düﬂük dozla baﬂla ve yavaﬂ art›r (start low, go slow)” ilkesini,
“ço¤u ilac› kes ve kullan›lacaklar›n dozunu azalt (stop most,
reduce dose)” olarak de¤iﬂtirmektedirler.[4]
Yaﬂl›da potansiyel uygunsuz ilaçlar için kullan›lmakta
olan bir rehber Beers kriterleri’dir. Beers kriterleri ilk
olarak 1991 y›l›nda yay›nlanm›ﬂ sonras›nda 1997, 2003
y›llar›nda yenilenmiﬂtir. Liste her koﬂulda sak›n›lmas› gereken ve spesifik durumda sak›n›lmas› gereken ilaçlar›
içermektedir.[6-8] Yap›lan bir çal›ﬂmada acile ilaç etkile-
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ﬂimleri nedeniyle baﬂvuran yaﬂl› hastalar›n sadece
%3.6’s›n›n kulland›¤› ilaçlar›n Beers kriterlerinde yer ald›¤› tespit edilmiﬂ.[9] Bu da Beers kriterlerinin yeterli olmad›¤›n› göstermiﬂ ve STOPP (Screening Tool of Older
Person Prescription) ad› verilen yeni bir k›lavuz geliﬂtirilmesini sa¤lam›ﬂt›r. STOPP uygunsuz ilaç kullan›m›n›
azaltmak için kullan›lmaktad›r. Yak›n zamanda STOPP
k›lavuzunun yaﬂl› hastalarda ilaçlar›n istenmeyen yan etkilerinden ve yat›ﬂ› gerektirecek ciddi yan etkilerinden
kaç›nmada Beer’s kriterlerine üstün oldu¤u gösterilmiﬂtir.[10-12] START (Screening Tool to Alert Doctors to
Right i.e. Appropriate Treatment) ise uygunsuz ilaç kullan›m›n› azaltmak için planlanan di¤er bir k›lavuzdur. 65
yaﬂ›n üzerinde ilaç gruplar›n›n hangi durumlarda kullan›laca¤›na dair hekimi yönlendirir. En s›k uygunsuz reçete
örneklerine göre haz›rlanm›ﬂt›r.[10-13]
Ça¤daﬂ tedavi ve ilaç kavram› içerisinde bir ilaçtan
beklenen etkinlik, güvenilirlik, etki ﬂekli, miktar ve istenilen fizyolojik cevab›n al›nmas› ilaçtan beklenen en
önemli özellikler olarak ön plana ç›karken, tüm dünyada
“bitkisel ilaçlar” giderek artan bir popülarite kazanm›ﬂt›r.
Tamamlay›c› ve alternatif tedavilerin kullan›mlar› bireylerin kendi sa¤l›k yönetimi davran›ﬂlar›, kronik sa¤l›k durumlar›, hastal›¤› tedavi etmelerindeki kiﬂisel (e¤itim,
yaﬂ, cinsiyet, ekonomik durum, ailesel destek, sosyal destek a¤›) ve davran›ﬂsal (etnik/›rk, sosyoekonomik durum,
inanç ve de¤erler) faktörlere ba¤l› oldu¤u belirtilmektedir.[3]
Çal›ﬂmam›z›n amac› poliklini¤imize baﬂvuran 65 yaﬂ
üzeri hastalarda polifarmasi ve tamamlay›c› tedavi kullan›m özelliklerini belirlemek ve bunlar›n yaﬂl›lardaki sosyodemografik özelliklerle ba¤lant›s›n› de¤erlendirmektir.

Gereç ve Yöntem
Bu çal›ﬂma ﬁiﬂli Etfal E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi
Aile Hekimli¤i Poliklini¤i ve Niﬂantaﬂ› Aile Hekimli¤i
Semt Poliklini¤i’ne baﬂvuran 65 yaﬂ ve üzeri hastalarda polifarmasi ve tamamlay›c› tedavi kullan›m durumlar›n› belirlemek amac› ile yap›lm›ﬂ tan›mlay›c› bir çal›ﬂmad›r. Çal›ﬂma, Eylül-Ekim 2012 tarihlerinde yap›lm›ﬂt›r.
Çal›ﬂmam›zda 65 yaﬂ ve üzeri, anketi cevaplamay› kabul eden toplam 109 hastaya ulaﬂ›lm›ﬂ, ancak anket formunda bilgileri eksik kalan dokuz kiﬂi çal›ﬂmaya al›nmam›ﬂt›r. Haz›rlanan 29 soruluk anket formu kat›l›mc›lar›n
sözlü onam› al›nd›ktan sonra yüz yüze görüﬂme tekni¤i ile
uygulanm›ﬂt›r. Ankete cevap vermek istemeyen bireyler,
65 yaﬂ alt› olanlar, iletiﬂim problemi olanlar ve sorular› cevapland›ramayacak düzeyde psikiyatrik problemi olan bireyler çal›ﬂmaya dahil edilmemiﬂtir.
Anket formunda sosyodemografik özelliklere (yaﬂ, cinsiyet, medeni durum, e¤itim düzeyi, meslek, kiminle yaﬂad›¤›, sosyal güvencesi ve düzenli ayl›k geliri olup olmad›-
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¤›), kronik hastal›k durumuna, bu hastal›klarla ilgili ilaç
kullan›m›na, bitkisel tedavi ve destek tedavi kullanma durumlar›na ait sorulara yer verilmiﬂtir.

Tablo 1. Kat›l›mc›lar›n sosyodemografik özellikleri
Özellikler

Say› (Yüzde)

Cinsiyet

Verilerin ‹statistiksel Analizi
Çal›ﬂmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package
for Social Sciences for Windows) 19.0 versiyonu kullan›larak
istatistiksel olarak analiz edildi ve tan›mlay›c› istatistiksel
yöntemlerin (ortalama, standart sapma, frekans, yüzde) yan› s›ra verilerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda ki-kare testi kullan›ld›.
Sonuçlar %95 güven aral›¤›nda, p<0.05 anlaml›l›k düzeyinde de¤erlendirilmiﬂtir.

Kat›l›mc›lar›n 73’ü (%73) kad›n, 27’si (%27) erkekti.
Yaﬂ ortalamas› 73.4±6.8 y›l olan çal›ﬂma grubumuzdaki
yaﬂl›lar›n 58’si 65-74 yaﬂ grubunda, 34’ü 75-84 yaﬂ grubunda ve sekizi ise 85 yaﬂ ve üzerinde idi. Kat›l›mc›lar›n
%46’s› (46 kiﬂi) evli ve eﬂi ile birlikte, eﬂi ölen 48 yaﬂl›n›n
(%48) 15’i (%31) yaln›z yaﬂamaktayd›. Çal›ﬂma grubumuzun sosyodemografik özellikleri Tablo 1’de verilmiﬂtir.
En az bir ayd›r kulland›¤› ilaç say›s› ele al›nd›¤›nda, kat›l›mc›lar›n 69’u (%69) dört veya daha fazla ilaç kullanmaktayd›. Polifarmasi cinsiyete göre de¤erlendirildi¤inde,
çal›ﬂmam›zda kad›nlarda dört veya daha fazla ilaç kullan›m› %64.4 (s=47) iken erkeklerde %81.5 (s=22) olarak bulundu (p>0.05). Okuryazar olmayanlarda dört ve üzeri ilaç
kullan›m› %57.1 (s=12), ilkokul mezunu olanlarda %66.7
(s=20), ortaokul mezunu olanlarda %92.3 (s=11), lise mezunu olanlarda %80 (s=20) ve üniversite mezunu olanlarda
%45.5 (s=5) olarak bulundu (p=0.061). Yaln›z yaﬂayanlarda dört ve üzeri ilaç kullan›m› %71 (s=22), eﬂi ve/veya çocuklar› veya bak›c› ile yaﬂayanlarda %68.1 (s=47) oldu¤u
saptand› (p>0.05). Polifarmasi yaﬂ gruplar›na göre de¤erlendirildi¤inde 65-74 yaﬂ aras› dört ve üzeri ilaç kullan›m›
%60.3 (s=35), 75-84 aras› %85.3 (s=29), 85 ve üstü %62.5
(s=5) olarak bulundu. Gruplar aras›ndaki bu fark istatistiksel olarak anlaml›yd› (χ2=6.40; p=0.041). Bu anlaml›l›k 7584 yaﬂ grubundakilerle di¤er yaﬂl›lar aras›ndaki farktan
kaynaklanmaktayd›.
Kat›l›mc›lar›n 48’i (%48) ilaçlar›n› sabah ve akﬂam, 28’i
(%28) sabah-ö¤le-akﬂam kullanmakta, 88’i (%88) ilaçlar›n› yard›ms›z kendisi almaktayd›. Yüzde 93’ünün ise sürekli ilaç kullan›m raporu vard›. Kat›l›mc›lar›n ilaç kullan›m
özelliklerine iliﬂkin bilgiler Tablo 2’te verilmiﬂtir.
85 ve üzeri yaﬂ grubundaki sekiz yaﬂl›n›n hiç ilaç d›ﬂ› tedavi kullanmad›¤›, 65-74 ve 75-84 yaﬂ gruplar›nda ise s›ras›yla 37 (%63.8) ve 22 (%64.7) yaﬂl›n›n ilaç d›ﬂ› tedavi kulland›¤› belirlendi. ‹laç d›ﬂ› tedavi alma bak›m›ndan yaﬂ
gruplar› aras›nda gözlenen fark istatistiksel olarak anlaml›yd› (χ2=12.52; p=0.002). Bu anlaml›l›k hiç ilaç d›ﬂ› tedavi

73 (%73)

Erkek

27 (%27)

Medeni durum
Evli
Bekar

46 (%46)
4 (%4)

Boﬂanm›ﬂ

2 (%2)

Eﬂi ölmüﬂ

48 (%48)

E¤itim durumu
Okuryazar de¤il

21 (%21)

‹lkokul

30 (%30)

Ortaokul

13 (%13)

Lise

25 (%25)

Üniversite

11 (%11)
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Bulgular

Kad›n

Meslek
Ev han›m›

51 (%51)

Emekli

46 (%46)

Serbest meslek

3 (%3)

Ayl›k gelir
Var

87 (%87)

Yok

13 (%13)

Kiminle yaﬂ›yor
Yaln›z
Bak›c› ile

31 (%31)
1 (%1)

Eﬂi ile

35 (%35)

Çocuklar› ile

23 (%23)

Eﬂi ve çocuklar› ile

10 (%10)

Tablo 2. Kat›l›mc›lar›n kulland›klar› ilaçlar, kullanma süreleri ve
miktarlar› ile ilgili özellikler
‹laç kullan›m› ile ilgili özellikler

Say›

%

Günde kaç çeﬂit ilaç kulland›¤›
1

3

3

2

11

11

3

17

17

4 ve üzeri

69

69

1-3

24

24

4-6

41

41

7-9

20

20

10 ve üzeri

15

15

Sabah

19

19

Sabah-ö¤le

5

5

Sabah-akﬂam

48

48

Sabah- ö¤le- akﬂam

28

28

Evet

93

93

Hay›r

7

7

Günde kaç tablet ilaç kulland›¤›

Dozu

‹laç raporu var m›?
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almayan 85 yaﬂ ve üzerindeki grupla di¤er yaﬂl›lar aras›ndaki farktan kaynaklanmaktayd›. Kiﬂilerin medeni durumlar› ile ilaç d›ﬂ› tedavi kullan›m› ve polifarmasi aras›nda anlaml› bir iliﬂki yoktu (p>0.05).
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Çal›ﬂma grubumuzda en s›k görülen kronik hastal›klar
hipertansiyon (%80), hiperlipidemi (%47) ve diyabet
(%46) idi. Kat›l›mc›lar›n kronik hastal›klar› ve bu hastal›klarla ilgili ilaç kullanma oranlar› Tablo 3’de verilmiﬂtir.
Kat›l›mc›lar›n tümünün ilaçlar›n›n etkisi hakk›nda bilgisi varken, %39’unun kulland›¤› ilaçlar›n yan etkisini hiç
bilmedi¤i tespit edildi. “Hiç ilaçlar›n›z› almay› unuttu¤unuz oldu mu” sorusuna kat›l›mc›lar›n %24’ü evet yan›t›n›
verdi. ‹laçlar›n› içmeyi unutmamak için kat›l›mc›lar›n
%61’i ilaçlar›n› evde görebilece¤i bir yere koymaktayd›.
Kat›l›mc›lar›n ilaçlarla ilgili bilgileri ve ilaç kullanma davran›ﬂlar› Tablo 4’te verilmiﬂtir.
Kat›l›mc›lar›n %33’ü hekim önerisi d›ﬂ›nda ilaç kullanmaktayd›. Hekim önerisi olmadan en s›k kullan›lan ilaçlar
a¤r› kesiciler (%60.6), nezle/grip ilaçlar› (%15.2), laksatifler (%12.1) ve vitamin/mineral tabletleriydi.
Kat›l›mc›lar›n %59’u bitkisel ürünler ve kar›ﬂ›mlar kullanmaktayd›. En s›k kullan›lan ürün ve kar›ﬂ›mlar ›hlamur
(s=40; %67.7), yeﬂil çay (s=22; %37.2) ve nane-limon
(s=15; %25.4) idi. Bitkisel ürün ve kar›ﬂ›mlar› kat›l›mc›lar›n 28’i (%47.4) hastal›klardan korunmak ve dokuzu
(%15.2) kab›zl›k için kullan›yordu. Bitkisel ürünlerin en
fazla (%42.4) arkadaﬂ önerisi ile kullan›ld›¤› belirlendi.
Kat›l›mc›lar›n %43’ü vitamin veya mineral takviyesi
al›yordu. En s›k al›nan takviyeler multivitamin (%32.6),
kalsiyum ve D vitamini (%30.0) ve B12 vitamini (%18.6)
idi. Kat›l›mc›lar›n %33’ü vitamin ve mineral takviyesini
hekim önerisi ile al›rken, %10’u arkadaﬂ, eczac› ve medyadan ö¤rendikleri bilgiler ile kullanmaktayd›. Kullananlar›n
%51.2’si vitamin ve mineral takviyesini kendi paras› ile al›yordu. E¤itim düzeyi ile vitamin ve mineral takviyesi kullan›m› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› iliﬂki oldu¤u belirlendi (χ2=16.32; p=0.003); e¤itim düzeyi artt›kça bu gibi
ürünlerin kullan›m› artmaktayd›. Kat›l›mc›lar›n bitkisel
ürün ve vitamin takviyesi kullanma durumlar› ile ilgili özellikler Tablo 5’te verilmiﬂtir.

Tart›ﬂma
Yaﬂl› birey, birçok sa¤l›k sorunu nedeniyle giderek
daha fazla say›da ilaç kullanmaktad›r.[14] ‹talya’da yap›lan
bir çal›ﬂmada 75 yaﬂ ve üstü ‹talyanlar’›n hemen tümünün (erkeklerin %91’i ve kad›nlar›n %95’i) en az bir
adet, üçte birinin ise beﬂ veya daha fazla ilaç kulland›¤›
saptanm›ﬂt›r.[15]
Ülkemizde huzurevinde yaﬂayan bir grup yaﬂl›da
fonksiyonel-kognitif de¤erlendirme ve ilaç kullan›m› ile
ilgili yap›lan bir çal›ﬂmada kad›nlar›n %94.4’ünün, er38

Tablo 3. Kat›l›mc›lar›n kronik hastal›klar› ve bu hastal›klarla ilgili
ilaç kullanma oranlar›
Kronik hastal›k

Görülme s›kl›¤›
(%)*

‹laç kullanan
(%)*

Hipertansiyon

80

79

Hiperlipidemi

47

41

Diyabet

46

44

Mide-barsak

41

40

Osteoporoz

36

26

Kalp hastal›¤›

34

31

Tiroid

21

16

Depresyon

15

12

Demans

8

6

Anemi

4

3

* Oranlar tüm kat›l›mc› say›s›na göre verilmiﬂtir.

keklerin %80.4'ünün en az bir ilaç ald›¤› tespit edilmiﬂtir. Beﬂ ve daha fazla ilaç kullanma oran› kad›nlarda
%42.6 ve erkeklerde %22.8 olarak bulunmuﬂtur.[16] Dedeli ve arkadaﬂlar›n›n yapt›klar› bir çal›ﬂmada yaﬂl›lar›n
%51.5’inin hastal›klar› ile ilgili üç veya daha fazla ilaç
kulland›¤› tespit edilmiﬂtir.[3]
Çal›ﬂma sonuçlar›m›za göre kat›l›mc›lar›n %91’i en
az bir ayd›r üç ve daha fazla say›da ilaç kullanmaktad›r.
Diker taraf›ndan yap›lan bir araﬂt›rmada, ortalama ilaç
kullan›m› 2.18; Ondokuz May›s Üniversitesi Dahiliye
Poliklini¤i’nde takip edilen hastalarda 3.7 bulunmuﬂtur.[17] ‹stanbul'da yaﬂl› bak›m kurumunda yap›lan bir
araﬂt›rmada ise, kullan›lan ortalama ilaç say›s›n›n 3.1 oldu¤u gözlenmiﬂtir.[5] Özbek ve arkadaﬂlar›n›n yapt›klar›

Tablo 4. Kat›l›mc›lar›n ilaç kullan›m davran›ﬂlar› ile ilgili özellikler
‹laç kullan›m davran›ﬂ›
‹laçlar›n yan etkisine yönelik bilgisi var m›?
Evet
Hay›r
‹laçlar›n› kim içiriyor?
Kendisi
Eﬂi ve çocuklar›
Yan›ndakiler
‹laçlar›n› her gün düzenli kullan›yor mu?
Evet
Hay›r
‹laç kullanmay› unutuyor mu?
Evet
Hay›r
‹lac›n›z› unutmamak için nas›l önlem al›rs›n›z?
Takip ettirme
Görebilece¤i yere koyma
Yan›nda taﬂ›ma
‹laç kutusu
Çizelge tutma

Say›

%

61
39

61
39

88
9
3

88
9
3

94
6

94
6

24
76

24
76

12
61
8
15
3

12
61
8
15
3
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bir çal›ﬂmada yaﬂl›lar›n %16.1’inin herhangi bir ilaç kullanmad›¤› ve %83.9’unun bir veya birden fazla ilaç kulland›¤›; kat›l›mc›lar›n %8.9’unun bir, %3.6’s›n›n iki,
%7.1’inin üç, %8.9’unun dört, %55.4’ünün beﬂ ve üzerinde ilaç kulland›¤› tespit edilmiﬂtir. Bulgular›m›z literatür ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda çal›ﬂmam›zda üç veya daha fazla ilaç kullanma oran› benzer çal›ﬂmalara göre daha yüksek bulunmuﬂtur.[18-21]

Yaln›z yaﬂayan yaﬂl›larda depresyon ve uyku bozukluklar›n›n görülme olas›l›¤› yüksektir. Yaﬂl›l›k, kronik
hastal›klar, mobilite azl›¤›n›n getirdi¤i sosyal izolasyon
ve depresyon nedeniyle yaln›z yaﬂayan yaﬂl›larda yaﬂam
kalitesi düﬂer, çoklu ilaç kullan›m› da daha fazla görülür.[25] Solmaz ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› çal›ﬂmada, yaln›z
yaﬂayanlarda ilaç kullanma oran›, eﬂi ve/veya çocuklar›
veya bak›c› ile yaﬂayanlardan daha fazla bulunmuﬂtur.[23]
Bizim çal›ﬂmam›zda ise yaln›z yaﬂayanlarla eﬂi ve/veya
çocuklar› veya bak›c› ile yaﬂayanlarda, dört ve daha fazla
ilaç kullanma oranlar› birbirine yak›n bulunmuﬂtur.
Araﬂt›rmaya kat›lan yaﬂl›larda en s›k saptanan hastal›klar hipertansiyon, hiperlipidemi, diyabet ve kalp hastal›¤›d›r. Bu sonuçlar›m›z literatürde yer alan birçok araﬂt›rman›n sonuçlar›yla uyumludur.[5,14,25-28]
Çal›ﬂmam›zda en yayg›n kullan›lan ilaç türü, litaratürde yer alan baz› çal›ﬂmalarda oldu¤u gibi antihipertansifler (%79) olarak saptanm›ﬂt›r.[16,18-21,29,30] Antihipertansif
ilaçlar› diyabet, hiperlipidemi ve kalp ilaçlar› izlemektedir. Bu s›kl›k s›ras› da baz› literatür bulgular›yla uyumludur.[25]
E¤itim düzeyi artt›kça bireyin sa¤l›k konusunda bilinçlilik durumunun ve beklentilerinin artmas›, internet
ve di¤er iletiﬂim araçlar›ndan daha fazla yararlanmas› nedeniyle vitamin ve mineral talebi artmaktad›r. Çoﬂkun ve
arkadaﬂlar›n›n vitamin kullan›m al›ﬂkanl›klar› ve bu al›ﬂkanl›klar› etkileyen faktörler üzerine yapt›klar› bir araﬂ-

Tablo 5. Kat›l›mc›lar›n bitkisel ürün ve vitamin deste¤i kullanma
durumlar› ile ilgili özellikler
Say›

%

‹laç d›ﬂ› tedavi kullan›m›

59

59

Kullan›lan bitkisel ürünler, s=59
Ihlamur
Adaçay›
Nane-limon
Yeﬂil çay
Rezene
Maydanoz
Kuﬂburnu
Zeytin yapra¤› çay›
Papatya
Sar›msak
Ceviz
Tarç›n
Keten tohumu
Is›rgan
Sinameki
Melisa

40
11
15
22
5
1
5
3
3
3
6
4
1
2
5
5

67.7
18.6
25.4
37.2
8.4
1.6
8.4
5
5
5
10.1
6.7
1.6
3.3
8.4
8.4

Kimin önerisiyle kullan›yor? s=59
Doktor
Arkadaﬂ
TV-gazete-internet
Geleneksel

2
25
16
16

3.3
42.3
27.1
27.1

Kaç y›ld›r kullan›yor? s=59
1-5
6-10
11 y›l ve üzeri

16
14
30

27.1
23.7
50.8

Her gün düzenli kullananlar

16

27.1

Bitkisel tedaviyi kullanma nedeni, s=59
Hastal›klardan korunmak
Diüretik etki
Kab›zl›k için
Gripten korunma
Kan ﬂekerini düﬂürmesi
Uykusuzlu¤un giderilmesi
Moda oldu¤u için
Çay yerine

28
2
6
9
6
2
3
4

47.4
3.3
10.1
15.2
10.1
3.3
5
6.7

Vitamin-mineral takviyesi kullananlar

43

43

Hangi vitaminler, s=43
Kalsiyum-D vitamini
Multivitamin
B12
Bal›kya¤›
Magnezyum

13
14
8
7
1

30.2
32.5
18.6
16.2
2.3
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Araﬂt›rma

Polifarmasi cinsiyete göre de¤erlendirildi¤inde çal›ﬂmam›zda erkeklerde (%81.5) 4 ve üzeri ilaç kullan›m› kad›nlardan daha fazla (%64.4) olmas›na ra¤men, bu fark
istatistiksel olarak anlaml› de¤ildir (p>0.05). Kad›nlarda
ortalama yaﬂam süresi erkeklere göre daha uzun olup beraberinde kronik hastal›klar ve sa¤l›k ﬂikayetleri de daha
fazla görülmesi nedenleriyle yaﬂl› kad›nlarda çoklu ilaç
kullan›m›n›n erkeklerden daha yüksek olmas› beklenebilir.[22] Solmaz ve arkadaﬂlar›n›n yapt›klar› araﬂt›rmada çal›ﬂmam›zda oldu¤u gibi erkeklerde çoklu ilaç kullanma
oran› kad›nlardan fazla bulunmuﬂ olmakla birlikte,[23], ülkemizde yap›lan di¤er çal›ﬂmalarda kad›nlarda çoklu ilaç
kullan›m› erkeklerden fazlad›r.[5,16,24] Erkekler lehine olan
fazla ilaç kullan›m›n›n çal›ﬂma grubumuzdaki yaﬂl› erkeklerde kardiyovasküler hastal›klar›n fazlal›¤› ile ilgili oldu¤unu ancak büyük gruplarla yap›lacak çal›ﬂmalar›n daha
do¤ru oranlar verece¤ini düﬂünüyoruz.

t›rmada, sosyo-kültürel seviyenin yüksek oldu¤u kesimlerde vitamin kullan›m oran›n›n ve konu ile ilgili bilinç
düzeyinin de daha yüksek oldu¤u sonucuna var›lm›ﬂt›r.[32]
Vitamin ve mineraller gereksiz ve fazla miktarda kullan›ma en yatk›n ilaçlar olup son y›llarda kullan›m› h›zla artmaktad›r. Vitamin kullan›m› ile ilgili tespit edilmiﬂ en
önemli problem ise vitaminler hakk›nda yeterli bilgi sahibi olamama ve bununla birlikte beslenme bilincinin de
yeterli düzeyde olmamas› olarak ortaya ç›kmaktad›r. Sadece sa¤l›kl› beslenme ile ço¤u zaman d›ﬂar›dan bu tür
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ilaçlar›n al›nmas›na gerek bile kalmazken dengeli ve yeterli beslenilemedi¤i dönemlerde ve yaﬂam›n belirli dönemlerinde (gebelik, yaﬂl›l›k, büyüme ça¤› gibi) günlük
yaﬂam kalitesinin artt›r›lmas› amac›yla vitamin deste¤ine
ihtiyaç duyulabilir. Kiﬂilerin vitamin kullan›m› ile ilgili
tercihlerinde konusunda uzman (doktor, beslenme uzman›, eczac›, g›da mühendisi vs.) kiﬂilerden bilgi alarak
hareket etmeleri önem taﬂ›maktad›r.
‹laçlar›n bitkisel ürünler ile etkileﬂmesi, beklenen (besinlere göre daha yo¤un aktif madde içermeleri nedeniyle) ve bu nedenle çekinilen bir durum oluﬂturmas›na karﬂ›n en az çal›ﬂ›lan konulardand›r. Raf üstü sat›lan veya
Türkiye’de oldu¤u gibi aktarlardan temin edilebilen bitki kökenli ürünlerin ayr›nt›l› olarak klinik çal›ﬂmalar› yap›lmam›ﬂt›r. Bu ürünlerin kullan›lmas› durumunda hangi
aktif maddelerin, hangi oranda sistemik dolaﬂ›ma geçti¤i
bilinmedi¤i gibi farkl› firma ve kiﬂilerce haz›rlanan ürün
içeriklerinin de ayn› olup olmad›¤› kesin olarak bilinmemektedir. Bu nedenlerle ilaç-bitkisel ürün etkileﬂiminin
tan›mlanmas› güçtür. Ancak ilaçlarla birlikte yayg›n biçimde kullan›lan Gingko alkaloidleri ve St. John’s wort
(Sar› Kantaron) gibi baz› bitkisel ürünlerin ortaya ç›kard›¤› istenmeyen etkilerden yola ç›karak elde edilen bilgiler ›ﬂ›¤›nda, etkileﬂim potansiyelinin az›msanmayacak kadar yüksek oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Ak›lc› ilaç kullan›m› ilkeleri ›ﬂ›¤›nda, yaﬂl›larda çoklu ilaç kullan›m›n›n da az›msanmayacak ölçüde oldu¤u düﬂünülürse, bitkisel ürünlerden kaç›n›lmas› daha do¤ru bir yaklaﬂ›m olacakt›r.[31]
Polifarmasinin s›k görüldü¤ü çal›ﬂma grubumuzun
ço¤u bitkisel ürünler kullanmaktayd›. Bu durum yaﬂl› nüfusun ilaç-bitkisel ürün etkileﬂimi aç›s›ndan önemli bir
risk alt›nda oldu¤unu göstermektedir.
Tamamlay›c› ve alternatif tedaviler yetiﬂkinler taraf›ndan geniﬂ ölçüde kullan›lmaktad›r. Amerika Birleﬂik
Devletleri’nde yetiﬂkinlerle yap›lan çal›ﬂmada, son bir y›l
süresince tamamlay›c› tedavilerden en az birini kullanm›ﬂ
olan bireylerin oran› 1990 y›l›nda %33.8 iken, bu oran›n
1997 y›l›nda %42.1’e yükseldi¤i saptanm›ﬂt›r.[32] Yap›lan
bir sistematik derlemede, yetiﬂkinlerde tamamlay›c› ve
alternatif tedavilerin kullan›m prevalans›n›n %9-65 aras›nda de¤iﬂti¤i ve kullan›m oran›n›n y›llara göre giderek
artt›¤› saptanm›ﬂt›r.[33]
Yurt d›ﬂ›nda yürütülen bir çal›ﬂmada diyabetli yaﬂl›lar›n multivitamin ve mineral tabletlerini s›k olarak kulland›klar› bildirilmiﬂtir.[34] Dedeli ve arkadaﬂlar›n›n ülkemizde yapt›klar› bir çal›ﬂmada kat›l›mc›lar›n %28.1’inin hekim önerisi olmadan vitamin ve mineral tabletler kulland›¤› tespit edilmiﬂtir. Çal›ﬂma bulgular›m›z›n literatür ile
uyumlu oldu¤u söylenebilir.
Sonuç olarak çal›ﬂmam›zda poliklini¤imize baﬂvuran
yaﬂl› bireylerin büyük ço¤unlu¤unun üç ve daha fazla say›da ilaç kulland›¤› belirlenmiﬂtir. Ayr›ca bitkisel ürünler, vi-
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tamin ve mineral deste¤i kullan›m›, özellikle e¤itim düzeyi yüksek olanlarda daha fazlad›r. Yaﬂl› bireylerde, hekim
önerisi ile olan ve/veya olmayan ilaçlar ile birlikte kullan›lan bitkisel kar›ﬂ›mlar›n yararlar› ve zararlar› hakk›nda daha kapsaml› araﬂt›rmalar yap›larak tüm sa¤l›k çal›ﬂanlar› ve
yaﬂl› bireyler bilgilendirilmelidir. Ayr›ca STOPP ve
START kriterlerinin de ilaç reçetelenmesi ve tedavi verilmesi s›ras›nda göz önüne al›nmas› yararl› olacakt›r.

Kaynaklar
1.

Ülker Göksel S. Yaﬂl›da ak›lc› ilaç kullan›m›, birinci basama¤a öneriler.
Akademik Geriatri Derne¤i Kongre kitapç›¤› 26 - 30 May›s 2010, Kaya
Artemis Otel, Gazima¤usa, KKTC. s. 110-21.

2.

Viktil KK, Blix SS, Moger TA, Reikvam A. Polypharmacy as commonly
defined is an indicator of limited value in the assessment of drug-related
problems. BJC Pharmacology 2007;63:187-95.

3.

Dedeli Ö, Karadakovan A. Yaﬂl› bireylerde ilaç kullan›m›, tamamlay›c› ve
alternatif tedavi uygulamalar›n›n incelenmesi. Spatula DD 2011;1:23-32.

4.

Gökçe-Kutsal Y. Birinci basamak için Temel Geriatri Sempozyum Kitab›
2012;7-15.

5.

Arslan ﬁ, Atalay A, Gökçe-Kutsal Y. Yaﬂl›larda ilaç tüketimi. Türk Geriatri
Dergisi 2000;3:56-60.

6.

Beers MH, Ouslander JG, Rollingher I, Reuben DB, Brooks J, Beck JC.
Explicit criteria for determining inappropriate medication use in nursing
home residents. UCLA Division of Geriatric Medicine. Arch Intern Med
1991;151:1825-32.

7.

Fick DM, Cooper JW, Wade WE, Waller JL, Maclean JR, Beers MH.
Updating the Beers criteria for potentially inappropriate medication use
in older adults: results of a US consensus panel of experts. Arch Intern Med
2003;163:2716-24.

8.

Beers MH. Explicit criteria for determining potentially inappropriate
medication use by the elderly. An update. Arch Intern Med 1997;157:15316.

9.

Budnitz DS, Shehab N, Kegler SR, Richards CL. Medication use leading to emergency department visits for adverse drug events in older
adults. Ann Intern Med 2007;147:755-65.

10. Gallagher P, Ryan C, Byrne S, Kennedy J, O'Mahony D. STOPP
(Screening Tool of Older Person's Prescriptions) and START (Screening
Tool to Alert doctors to Right Treatment). Consensus validation. Int J
Clin Pharmacol Ther 2008;46:72-83.
11. Hamilton H, Gallagher P, Ryan C, Byrne S, O'Mahony D. Potentially
inappropriate medications defined by STOPP criteria and the risk of
adverse drug events in older hospitalized patients. Arch Intern Med 2011;
171:1013-9.
12. Gallagher P, O’Mahony D. STOPP (Screening Tool of Older Persons'
potentially inappropriate Prescriptions): application to acutely ill elderly
patients and comparison with Beers’ criteria. Age Ageing 2008;37:673-9.
13. Barry PJ, Gallagher P, Ryan C,O'mahony D. START (screening tool to
alert doctors to the right treatment)--an evidence-based screening tool to
detect prescribing omissions in elderly patients. Age Ageing 2007;36:632-8.
14. Gökçe-Kutsal Y. Yaﬂl›larda çoklu ilaç kullan›m›. Türk Geriatri Dergisi
2006; (Özel Say›):37-44.
15. Nobili A, Tettamanti M, Frattura L, et al. Drug use by the elderly in Italy.
Ann Pharmacother 1997;31:416-22.
16. Esengen ﬁ, Seçkin Ü, Borman P, Bodur H, Gökçe Kutsal Y, Yücel M.
Huzur evinde yaﬂayan bir grup yaﬂl›da fonksiyonel-kognitif
de¤erlendirme ve ilaç kullan›m›. Turkish Journal of Geriatrics 2000;3:6-10.
17. Mand›rac›o¤lu A. Bornova E¤itim ve Araﬂt›rma Bölgesinde 65 yaﬂ ve üzeri
popülasyonda polifarmasi. Ege T›p Dergisi 1993;32:405-8.

Taﬂk›n ﬁayir Ç, Aslan Karao¤lu S, Evcik Toprak D | ﬁiﬂli Etfal EAH Aile Hekimli¤i Poliklini¤i’ne baﬂvuran 65 yaﬂ üstü hastalarda polifarmasi

18. Diker J. Körfez 6 no’lu Sa¤l›k Oca¤› ile Yüzbaﬂ›lar Sa¤l›k Oca¤› bölgelerinde 65 yaﬂ ve üzerindeki kiﬂilerde kronik hastal›klar ve ilaç
kullan›m›. Turkish J Geriatrics 2000;3:91-7.
19. B›y›k A, Ozgur G, Ozsoy SA, ve ark. Huzurevinde yaﬂayan yaﬂl›lar›n fiziksel sa¤l›k sorunlar› ve hastal›klar›na yönelik ilaç kullanma davran›ﬂlar›.
Turkish J Geriatrics 2002;5:68-74.
20. Diﬂcigil G, Tekin N, Anadol Z, Bozkaya AO. Toplum içinde yaﬂayan ve
bak›mevinde kalan yaﬂl›larda polifarmasi. Turkish J Geriatrics 2006;9:11721.
21. Özbek S, Kaya E, Tekin A, Do¤an ﬁ. Yaﬂl›larda tedaviye uyum. Turkish
J Geriatrics 2006;9:177-81.
22. Sönmez Y, Uçku R, K›tay ﬁ, Korkut H. ‹zmir’de bir sa¤l›k oca¤› bölgesinde
yaﬂayan 75 yaﬂ ve üzeri bireylerde yaﬂam kalitesi ve etkileyen etmenler.
Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi Dergisi 2007;3:145-53.
23. Solmaz T, Ak›n B. Evde yaﬂayan yaﬂl›larda ilaç kullan›m› ve kendi kendine
24. Altu¤ F, Ya¤c› N, Kitiﬂ A, Büker N, Cavlak U. Evde yaﬂayan yaﬂl›larda
yaﬂam kalitesini etkileyen faktörlerin incelenmesi. Yaﬂl› Sorunlar›
Araﬂt›rma Dergisi 2009:48-60.
25. Ayranc› Ü, Köﬂgero¤lu N, Yenilmez Ç, Aksoy F. Eskiﬂehir’de yaﬂl›lar›n
sosyodemografik özellikleri ve sa¤l›k durumlar›. STED 2005;14:113-9.

27. Fad›lo¤lu Ç, Esen A, Karadakovan A, Akyol AD, Yeﬂilbalkan ÖU.
Yaﬂl›larda ilaç kullan›m› ile ilgili sorunlar. I. Ulusal Yaﬂl›l›k Kongre
Kitab›, Ankara; 2001.
28. A¤›rbaﬂ K, ﬁenses M. Kocaeli Huzurevi’nde kalan yaﬂl›lar›n ilaç kullanma
durumlar›na genel bak›ﬂ. Hemﬂirelik Forumu 2003;6:11-6.
29. Ak›n B, Emiro¤lu ON. Evde yaﬂayan yaﬂl›larda mobiliteye ba¤l› yeti yitimi ve iliﬂkili faktörlerin incelenmesi. Yay›nlanm›ﬂ Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2002. s. 42-4.
30. Yeﬂilbalkan ÖU, Karadakovan A. Narl›dere dinlenme ve bak›mevinde
yaﬂayan yaﬂl› bireylerdeki düﬂme s›kl›¤› ve düﬂmeyi etkileyen faktörleri.
Turkish J Geriatrics 2005;8:72-7.
31. T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤› Birinci basamak sa¤l›k hizmetlerinde çal›ﬂan hekimler için yaﬂl› sa¤l›¤› tan› ve tedavi rehberi. Ankara: Koza matbaas›; 2010.
32. Eisenberg MD, Davis RB, Ettner SL, et al. Trends in alternativemedicineuse in the United States 1990-1997. JAMA 1998;280:1569-75.
33. Ernst E. Prevalence of use of complementary/alternative medicine: a systematic review. Bull World Health Organ 2000;78:252-7.
34. Arcury TA, Bell RA, Snively BM, et al. Complementary and alternative
medicine use as health self-management: rural older adults with diabetes.
J Gerontol B: Psychol Sci Soc Sci 2006;61:62-70.

Araﬂt›rma

ilaç kullan›m yetisi. Turkish Journal of Geriatrics 2009;12:72-81.

26. Erkin G, Gülﬂen ED, Aybay C, Özel S. Kas iskelet sistemi hastal›¤› olan
yaﬂl› hastalar›n sistemik hastal›klar› ve ilaçlar›n de¤erlendirilmesi. Türk
Geriatri Dergisi 2004;7:155-8.

Geliﬂ tarihi: 24.02.2013
Kabul tarihi: 03.11.2013
Çevrimiçi yay›n tarihi: 29.02.2014
Çıkar çakıﬂması:
Çıkar çakıﬂması bildirilmemiﬂtir.
‹letiﬂim adresi:
Doç. Dr. Dilek Evcik Toprak
ﬁiﬂli Etfal E¤itim Araﬂt›rma Hastanesi
Aile Hekimli¤i Klini¤i 34000 ‹stanbul
e-posta: dilekt66@yahoo.com

Türkiye Aile Hekimli¤i Dergisi | Turkish Journal of Family Practice | Cilt 18 | Say› 1 | 2014

41

