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ÖZ 

Giriş: Fiziksel kırılganlıkla birlikte bilişsel fonksiyonlarda etkilenme olarak tanımlanan kognitif kırılganlık, 
mobilizasyon kısıtlılığı, depresyon, demans, morbidite ve mortalite riskinde artış ile ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı 
yeni bir tanım olan kognitif kırılganlığın fiziksel performansla ilişkisini araştırmaktır. 

Yöntem: Geriatri polikliniğine ayaktan başvuran ayrıntılı geriatrik değerlendirme yapılan 600 hasta çalışmaya 
alındı. Demans tanılı hastalar kognitif kırılganlık tanımına uygun olarak dışlandı. Tüm hastaların iskelet kas 
kütlesi, yürüme hızı, kas gücü ölçümleri sırasıyla biyoimpedans, 4 metre yürüme testi analizi, el dinamometresi ile 
kaydedildi. Sarkopeni tanısı, Avrupa Yaşlılarda Sarkopeni Çalışma Grubu (EWGSOP) kriterlerine göre konuldu. 
Kırılganlık için Fried Fiziksel Kırılganlık Ölçeği kullanıldı. Hastaların global kognisyonu Mini Mental Durum 
Muayenesi (MMSE) veya Montreal Kognitif Değerlendirme Ölçeği (MOCA) ile değerlendirildi.  

Bulgular: Hastaların %70’inin kadın cinsiyette olduğu ve yaş ortalamasının 73,39±7,06 yıl olduğu görüldü. 
Kırılgan olmayan grubun daha genç olduğu, daha az ilaç kullandığı ve kronik hastalık yükünün daha az olduğu 
bulundu. Yaş, cinsiyet, hastalık yükü, ilaç sayısı düzeltilip regresyon analizi yapıldığında; kırılgan olmayan ve 
fiziksel kırılganlığı olan hastalara göre, kognitif kırılgan hastalarda günlük yaşam aktiviteleri, yürüme hızı ve el 
kavrama gücünün en çok etkilendiği belirlendi. 

Sonuç: Yaşlı hastalardaki eş zamanlı kognitif - fiziksel fonksiyonların bozulması hastalarda daha kötü 
fonksiyonellikle ilişkili olduğu saptandı. Bu yüzden kırılganlık açısından tarama yaparak erken dönemde hastalara 
müdahalede bulunulması yıkıcı etkilerin azalmasına neden olabilir.   

SUMMARY 

Introduction: Cognitive-frailty, defined as the presence of both physical frailty and cognitive impairment, is 
associated with mobility restriction, depression, dementia, and increased risk of morbidity and mortality. The aim 
of the study was to investigate the relationship between a new concept defined as cognitive frailty and physical 
performance. 

Materials and Methods: A total of 600 patients who admitted to geriatric outpatient clinic, were included to the 
study. Patients diagnosed with dementia were excluded in accordance with the definition of cognitive frailty. 
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Skeletal muscle mass, walking speed, muscle strength measurements of all patients were recorded using with 
bioimpedance, 4 meter walking test analysis and hand dynamometer, respectively. Diagnosis of sarcopenia was 
determined according to European Working Group on Sarcopenia in Older Adults (EWGSOP) criteria. Fried 
Physical Frailty Scale was used to diagnose frailty. Global cognition of the patients were assessed by Mini Mental 
State Examination (MMSE) and Montreal Cognitive Asssessment (MOCA). 

Results: 70% of patients were women and mean age of patients was 73.39±7.06. It was observed that the non-
frail group was younger, used fewer drugs, and had a lower burden of chronic disease. Activities of daily living, 
walking speed and hand grip strength were the most affected in cognitive frail patients compared to non-frail and 
physical frail patients when the regression analysis performed adjusted to age, gender, burden of systemic 
diseases, number of drugs. 

Conclusion: Simultaneous cognitive - physical functional impairment in older patients was found to be associated 
with poorer physical performance and functionality. Therefore, screening patients for frailty and intervening early 
may cause decrease of the destructive effects. 

GİRİŞ 

Kırılganlık, yaşlanma ile birlikte birçok fizyolojik 
sistem rezervinde azalma sonucunda stresörlere 
karşı azalmış direnç ve istenmeyen sağlık sonuç-
larına karşı savunmasızlık durumu oluşturan bir 
geriatrik sendrom olarak tanımlanmaktadır (1, 2). 
Kırılganlık etiyopatogenezinde hücre yaşlanması, 
DNA hasarı, inflamasyon (TNF-α, IL-6), nöroen-
dokrin disregülasyon (IGF1, östrojen, testosteron 
gibi anabolik hormonların azalması), beslenme 
bozuklukları, vasküler risk faktörleri önemli rol 
oynar (3). Beyin, endokrin sistem, bağışıklık 
sistemi, iskelet-kas sisteminde ciddi değişiklikler 
meydana gelir. Kırılganlığın bağımsız yaşama ve 
hayat kalitesi üzerinde belirgin etkisi vardır ve 
hastalarda sarkopeni, düşme, osteoporoz, uza-
mış hastanede kalma süresi, artmış bakım evine 
yerleştirilme riski ve mortalite gibi ciddi sağlık 
sonuçlarına yol açar(4).Kompleks patofizyolojik 
mekanizmalar nedeniyle kırılganlık fiziksel, kog-
nitif, sosyal alanları etkileyebilmektedir. Kırılgan-
lık tanısı için henüz bir konsensus oluşturulma-
mış olsa da günümüzde en çok Fried Fiziksel 
Kırılganlık İndeksi kullanılmaktadır. Hastaların 
yürüme hızı, fiziksel aktivitesi, kas gücü gibi 
objektif fiziksel parametreler göz önüne alınarak 
hastalar değerlendirilmektedir (1). Ortak patolojik 
yolaklar nedeniyle fiziksel kırılganlığı olan 
hastalarda aynı zamanda kognitif yetmezlik de 
sıklıkla görülmektedir. Uluslararası Beslenme ve 
Yaşlanma Akademisi ve Uluslararası Gerontoloji 
ve Geriatri Derneği tarafından oluşturulan 
tanımlamada kognitif kırılganlık; demans tanısı 
olmaksızın fiziksel kırılganlık ve kognitif yetmezlik 
birlikteliği olarak tanımlanmıştır (5). Bu kavramla, 
fiziksel kırılganlığın kognitif etkilenmeden önce 

başladığı, kognitif kırılganlığın nörodejeneratif 
süreçlerin başlangıcı olduğu ve bu yüzden erken 
dönemde alınacak önlemlerle hastalarda major 
nörokognitif hastalıkların (demans) önlenebileceği 
belirtilmiştir(6, 7). Kognitif kırılganlığın güncel bir 
meta analizde demans gelişim riskini arttırdığı 
raporlanmıştır (8). Ayrıca, yapılan bir çalışmada 
kognitif kırılganlığın yalnızca fiziksel kırılganlığa 
göre dizabilite, hospitalizasyon, mortalite gibi 
kognisyonla ilişkili olmayan sonuçları da daha iyi 
tahmin ettiği raporlanmıştır (9).  

Yaşlı bireylerde çok sayıda kötü sağlık sonucuyla 
ilişkili bir geriatrik sendrom olan fiziksel kırılganlık 
ile kognitif yetmezliğin eşlik ettiği fiziksel kırılgan-
lığın hastaların ayrıntılı geriatrik değerlendirme 
parametreleri üzerine etkisi literatürde detaylan-
dırılmamıştır. Bu çalışma fiziksel kırılganlık ve 
kognitif kırılganlık ile günlük yaşam aktiviteleri ve 
yürüme fonksiyonları arasındaki ilişkinin 
değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.  

GEREÇ VE YÖNTEM 

Hasta Özellikleri 

09.2016-12.2019 tarihleri arasında geriatri 
kliniğine başvuran onamı alınan, dışlama kriteri 
olmayan ve ayrıntılı geriatrik değerlendirme yapı-
lan toplam 600 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. 
Çalışma lokal etik kurul onayı alındıktan sonra 
başlatılmıştır. 

Dışlama kriterleri:  

- Hastanın yürümesine engel olan ciddi
osteoartrit veya nöromüsküler hastalık tanısı
olanlar ve immobil hastalar
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- Hastaların takipleri sırasında genel sağlık
durumlarını ciddi şekilde bozabilecek akut
serebrovasküler olay, gastrointestinal kana-
ma, sepsis, akut böbrek yetersizliği, akut
koroner sendrom, akut karaciğer yetersizliği,
akut solunum yetmezliği gibi hastalık geçirme
ya da yoğun bakımda yatma öyküsü olanlar,

- Alkol ve madde kötüye kullanımı olan
hastalar,

- Demans tanısı olanlar,

- Pacemakerı olan hastalar (elektriksel biyo-
impedans analizi için kontrendike olduğu için),

- Kaşeksi, malnütrisyona neden olabileceği için
malignite ve benzeri hastalığı olanlar

- 60 yaşın altındaki hastalar olarak belirtildi.

Hastaların yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi, eşlik 
eden sistemik hastalıklar, kullandığı ilaç sayısı 
kaydedildi. Hastalara başvuruları sırasında son 
bir sene içinde düşmesi olup olmadığı soruldu. 
Hipertansiyon, koroner arter hastalığı, diyabetes 
mellitus, periferik arter hastalığı, serebrovasküler 
hastalık, depresyon öyküsü tek tek irdelendi. 
Hastalarda komorbidite yükü Charlson Komor-
bidite İndeksi (CKİ) ile belirlendi. 

Ayrıntılı Geriatrik Değerlendirme 

Hastalara ayrıntılı geriatrik değerlendirme ama-
cıyla, nörokognitif değerlendirme için 11 yıl ve 
üzeri eğitimi olanlara Montreal Kognitif Değer-
lendirme Ölçeği (MOCA) (10), 11 yıl altında eğiti-
mi olanlara Mini Mental Durum Muayenesi 
(MMSE) (11), Saat Çizme Testi (12), Geriatrik 
Depresyon Ölçeği (GDS) (13); fonksiyonellik 
değerlendirmesi için Temel ve Enstrümental Gün-
lük Yaşam Aktivite Skalası (TGYA ve EGYA)(14, 
15); fiziksel performansın değerlendirilmesi için 
Tinetti Performans ve Mobilite Değerlendirmesi 
(POMA) (16), Zamanlı Kalk ve Yürü Testi (17); 
nutrsiyonel durum değerlendirmesi için Mini 
Nütrisyonel Değerlendirme-Kısa Form (MNA-
SF)(18) ve kırılganlığı değerlendirmek için Fried 
Fiziksel Kırılganlık Ölçeği (1)  uygulandı. 

Laboratuvar bulguları: Hastaların biyokimyasal, 
metabolik ve nutrisyon durumlarını değerlendir-
mek amacıyla hastalara böbrek fonksiyonları, 
açlık kan şekeri, hemogram, TSH, D vitamini, 
B12 vitamini, folik asit düzeyleri gibi laboratuvar 

testleri yapıldı. Bütün bu testler otoanalizer 
tanısal modüler sistem (Roche E170 and P-800) 
ile elde edildi. Serum 25-Hidroksi D vitamini 
[25(OH)D] radioimmünoassay ile ölçüldü. 

Sarkopeni Tanısı 

Hastalarda yürüme hızı, kas gücü ve kas kütle-
sinin değerlendirilmesi için sırasıyla her hastaya 
4 metre yürüme testi, el kavrama testi ile birlikte 
biyoimpedans analizi yapıldı. El kavrama testi 
JAMAR markalı (Model J00105; Lafayette 
Instruments, Lafayette, IN, USA) el dinamomet-
resi ile vücut kompozisyonu TANITA (MC-780U 
Multi Frekans Segmental Vücut Kompozisyon 
Ölçeri) ile ölçüldü. Sarkopeni tanısı revize edilmiş 
Avrupa Yaşlılarda Sarkopeni Çalışma Grubu'nun 
(EWGSOP) tanı algoritmasının önerdiği şekilde 
düşük kavrama gücüyle birlikte düşük kas kütlesi 
varlığı ile konuldu(19). Kas kütlesi ve el kavrama 
gücü için eşik değerleri etnik değişiklikler göz 
önüne alınarak Türkçe geçerlilik çalışmasındaki 
değerler kabul edildi. El kavrama gücü için kol 
vücudun yan tarafına yerleştirilmiş ve dirsekle 90 
bükülmüş şekildeyken her iki el için dinamometre 
üç kez tekrarlandı. Dominant elin maksimum 
değeri göz önünde bulunduruldu. Düşük kavrama 
gücü kadınlarda<14kg, erkeklerde <28kg olarak 
belirlendi (20). Kas kütlesi biyoimpedans değer-
leri üzerinden İskelet kası(kg) = (Boy2 / R x 
0.401) + (cinsiyet x 3.825) + (yaş x -0.071) + 
5.102 formülüyle hesaplandı(20). Boy santimetre 
cinsinden, Rezistans 50Hz el-bacak (gövde) 
değeri ile kadın cinsiyet 0, erkek cinsiyet 1 kabul 
edilerek, yaş yıl cinsinden elde edilip formülize 
edildi. Kas kütlesinin boya göre değişiklik 
göstermemesi için elde edilen kg cinsinden kütle, 
metre cinsinden boyun karesine bölünerek kas 
kütlesi indeksi (SMI= Kas kitlesi/ boy2) 
hesaplandı. SMI’nın erkeklerde < 8,33 kg/m2, 
kadınlarda <5,70 kg/m2 olması düşük kas kütlesi 
olarak kabul edildi(20). 

Kırılganlık Tanısı 

Fried Fiziksel Kırılganlık Ölçeği beş kriterden 
oluşmaktadır: tükenmişlik, kilo kaybı, düşük 
yürüme hızı, düşük fiziksel aktivite ve düşük el 
kavrama gücü. Kriterlerden üç ve daha fazlasının 
pozitif olması fiziksel kırılganlık olarak değerlen-
dirilmiştir(1). 4 metre yürüme testi ile yürüme hızı 
değerlendirilmiştir. Düşük yürüme hızı<0,8m/sn 
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olarak kabul edilmiştir (1). Bu çalışmada fiziksel 
aktiviteyi belirlemek için daha önceki farklı çalış-
malarda kullanılan vaktinin çoğunu oturmakla 
geçiren veya nadiren kısa yürüyüşler yapan grup, 
fiziksel olarak inaktif kabul edilmiştir (21). Türkçe 
geçerlilik çalışmalarına göre MMSE puanı <24 
(11),  MOCA puanı <22 (10) olan, demans tanısı 
olmayan hastalarda kognitif yetmezlik olduğu 
kabul edildi. Hem fiziksel kırılganlığı hem kognitif 
yetmezliği olan hastalar kognitif kırılgan olarak 
belirlendi (5). 

İstatistiksel Analiz 

Verilerin analizi SPSS for Windows 22(SPSS 
Inc., Chicago, IL, USA) paket programında yapıl-
mıştır. Hastalar fiziksel kırılgan, kognitif kırılgan 
ve kırılgan olmayan (normal) olarak üç gruba 
ayrılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler dağılımı nor-
mal olan değişkenler için ortalama ± standart 
sapma, dağılımı normal olmayan değişkenler için 
median (minimum – maksimum), nominal değiş-
kenler ise yüzde (%) olarak gösterilmiştir. Grup 
sayısı iki olduğunda gruplar arasında ortalamalar 
yönünden farkın önemliliği t testi ile ortanca 
değerler yönünden farkın önemliliği Mann Whitney 
U testi ile araştırılmıştır. Grup sayısı ikiden fazla 
olduğunda gruplar arasında ortalamalar yönün-
den farkın önemliliği ANOVA varyans analizi testi 

ile ortanca değerler yönünden farkın önemliliği 
Kruskal Wallis testi ile araştırılmıştır. Hastalardaki 
kırılganlık durumunun GYA ve yürüme paramet-
relerine olan etkisi lojistik regresyon analizi ile 
değerlendirilmiştir. Regresyon analizinde yaş, 
cinsiyet, eğitim süresi, komorbidite yükü, medeni 
durum için düzeltme yapılmıştır. p<0,05 için so-
nuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.  

BULGULAR 

Çalışmaya sarkopeni ve kırılganlık değerlendir-
mesi yapılan, demans tanısı olmayan toplam 600 
hasta kabul edildi. Hastaların %70’inin kadın 
cinsiyette olduğu ve yaş ortalamasının 
73,39±7,06 yıl olduğu görüldü. Yalnızca fiziksel 
kırılganlığı olan, kognitif kırılgan ve kırılganlığı 
olmayan üç hasta grubunun demografik özellikleri 
Tablo.1’de özetlenmiştir. Kırılgan olmayan grupta 
diğer iki gruba göre kadın cinsiyet, yaş, ilaç 
sayısı, hastalık yükünün daha düşük olduğu; 
düşme, üriner inkontinans, sarkopeni, hipertan-
siyon, diyabetes mellitus, depresyon, serebro-
vasküler olay sıklığının daha az olduğu görüldü. 
Ayrıca, kognitif kırılgan grubun da yalnızca 
fiziksel kırılgan gruba göre daha yaşlı, evlilik 
oranının daha düşük, eğitim süresinin daha kısa, 
düşük yürüme hızının daha sık olduğu bulundu.  

Şekil 1 Kırılganlığı Olan Grupların Vücut Analizi 
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Tablo 1. Hastaların Demografik Özellikleri 

Değişkenler 

Grup 1 

Kırılgan Olmayan 

n:465 

Grup 2 

Yalnızca Fiziksel Kırılgan 

n:93 

Grup 3 

Kognitif Kırılgan 

n:42 

p1Є p2ɫ 

Demografik Özellikler 

Kadın cinsiyet (%) 65,2 84,9 88,1 <0,01 0,62 

Yaş (yıl) 72,30±7,00 76,35±6,07 78,88±5,18 <0,01 0,02 

Eğitim (yıl) 8,74±4,43 5,59±3,90 3,90±3,62 <0,01 0,01 

Evli medeni durum (%) 61,6 50,5 28,6 <0,01 0,03 

Düşme (%) 25,2 38,7 40,5 <0,01 0,84 

Ürinerinkontinans (%) 43,2 60,2 71,4 <0,01 0,21 

Charlson Komorbidite Indeksi 0,78±1,04 1,13±1,05 1,49±1,30 <0,01 0,18 

İlaç sayısı 4,50±3,15 6,78±3,38 7,21±3,39 <0,01 0,29 

Komorbiditeler (%) 

Hipertansiyon 61,1 82,8 88,1 <0,01 0,43 

Koroner arter hastalığı 15,7 16,1 21,4 0,63 0,45

Diyabetes Mellitus 26,7 37,6 42,9 0,01 0,56 

Periferik arter hastalığı 6,0 4,3 4,8 0,77 0,90

Serebrovasküler olay 4,5 8,6 14,3 0,01 0,31 

Depresyon 32,3 59,1 52,4 <0,01 0,46 

Sarkopeni 4,9 11,8 16,7 <0,01 0,44 

Fiziksel Kırılganlık Kriterleri (%) 

Tükenmişlik 17,0 80,6 73,8 <0,01 0,37 

Kilo kaybı 4,3 22,6 16,7 <0,01 0,43 

Düşük el kavrama gücü* 37,0 94,6 95,2 <0,01 0,88 

Düşük yürüme hızı 10,3 72,0 92,9 <0,01 <0,01 

Düşük fiziksel aktivite 10,8 80,6 85,7 <0,01 0,47 

Sarkopeni alt bileşenleri(%) 

Düşük kas kütlesi 15,5 19,4 21,4 0,44 0,78

Düşük el kavrama gücü** 17,0 46,2 54,8 <0,01 0,35 

Є:Üçgruparasındaki p değerinibelirtir. 
ɫ: Yalnızcafizikselkırılganvekognitifkırılganguruplarıarasındaki p değerinibelirtir. 

* Fried Fiziksel Kırılganlık Ölçeği’nin önerdiği vücutkitle indeksine göre cinsiyetler için belirlenen kas gücü değerleri referans
olarak kullanılmıştır.

*Türk toplumundaki sarkopeni tanısı için cinsiyetlere göre belirlenen kas gücü değerleri referans olarak kullanılmıştır.

Hastaların ayrıntılı geriatrik değerlendirme para-
metrelerine bakıldığında, MMSE-MOCA puanla-
rının, POMA toplam skorunun, TGYA, EGYA ve 
MNA-SF puanlarının kognitif kırılgan grupta en 
düşük olduğu; zamanlı kalk ve yürü testi süre-
sinin en uzun olduğu görüldü. Grupların ayrıntılı 
geriatrik değerlendirme parametreleri Tablo.2’de 
özetlenmiştir.  

Yalnız fiziksel kırılganlığı olan ve kognitif kırılgan 
olan hastaların vücut analizi incelendiğinde kas 
kütlesi ve yağ kütlesi açısından farklılık gözlen-
medi. Gruplar arasında el kavrama gücü açısın-

dan anlamlı farklılık görülmezken, 4 metre 
yürüme hızının kognitif kırılgan grupta anlamlı 
olarak daha düşük olduğu saptandı. Kırılganlığı 
olan iki grubun vücut analizleri Şekil.1’de göste-
rilmiştir. Kırılgan olmayan grup referans olarak 
alındığında yalnızca fiziksel kırılgan ve kognitif 
kırılgan grubun ayrıntılı geriatrik değerlendirme 
parametreleri ile ilişkisi lojistik regresyon ana-
liziyle incelenmiştir. Yaş, cinsiyet, ilaç sayısı, eği-
tim süresi, medeni durum ve Charlson Komor-
bidite İndeksine göre düzeltme yapılmıştır. Sonuç 
olarak kognitif kırılganlığın daha kötü fonksiyo-
nellikle ilişkili olduğu tespit edilmiştir (Tablo.3). 
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Tablo 2. Hastaların Ayrıntılı Geriatrik Değerlendirme Parametreleri 

Değişkenler 

Grup 1 

Kırılgan 

Olmayan 

n:465 

Grup 2 

Yalnızca Fiziksel Kırılgan 

n:93 

Grup 3 

Kognitif Kırılgan 

n:42 
p1Є p2ɫ 

Ayrıntılı Geriatrik Değerlendirme 

MMSE 27,64±2,82 27,43±1,86 20,24±2,79 <0,01 <0,01 

MOCA 24,53±3,26 26,27±2,24 20,33±0,51 <0,01 <0,01 

Saat çizme 4,46±1,12 4,04±1,48 2,78±1,57 <0,01 <0,01 

POMA toplam 26,61±2,33 22,45±5,35 20,77±4,91 <0,01 0,02 

Kalk ve yürü testi süresi 10,55±3,41 18,02±9,60 21,84±14,82 <0,01 0,02 

Temel GYA 95,79±5,76 87,54±9,36 81,57±12,42 <0,01 <0,01 

Enstrümantal GYA 21,03±2,66 18,05±4,41 13,93±4,90 <0,01 <0,01 

Geriatrik Depresyon Skoru 2,15±2,73 5,29±3,99 5,31±3,93 <0,01 0,91 

MNA-SF 12,90±1,65 11,99±2,26 11,20±2,18 <0,01 <0,01 

LaboratoryValues 

Hemoglobin (g/dL) 13,13±1,34 12,34±1,32 12,07±1,44 <0,01 0,37 

Albumin (g/dL) 4,17±0,40 4,03±0,33 3,90±0,40 <0,01 0,07 

CRP(mg/dL) 4,90±6,92 7,14±13,36 8,30±15,72 0,22 0,43

TSH (mIU/L) 1,76±2,84 1,65±1,20 1,29±1,03 0,12 0,05

GFR (mL/dk) 77,96±16,89 67,53±19,73 66,01±21,33 <0,01 0,50 

Vitamin D (ng/mL) 23,17±12,83 23,57±14,29 25,61±18,62 0,90 0,80

Vitamin B12 (pg/mL) 426,40±296,93 436,37±313,00 445,93±362,25 0,99 0,93

Folik asit (ng/mL) 9,36±4,62 8,76±4,59 9,38±4,41 0,33 0,33

MMSE: Mini Mental Durum Muayenesi (0-30), MOCA: Montreal Kognitif Değerlendirme Ölçeği (0-30), POMA toplam: 
Performans ve Mobilite Değerlendirmesi toplam (0-28), Temel GYA: Temel Günlük Yaşam Aktiviteleri (0-100), Enstrümantal 
GYA: Enstrümantal Günlük Yaşam Aktiviteleri (0-23), MNA-SF:  Mini Nütrisyonel Değerlendirme-Kısa Form (0-12), CRP: C-
reaktif protein, TSH: Tiroid Sitimülan Hormon,  GFR: Glomerüler filtrasyon hızı 

Є:Üç grup arasındaki p değerinibelirtir. 

ɫ: Yalnızca fiziksel kırılgan ve kognitif kırılgan gurupları arasındaki p değerini belirtir. 

Tablo3. Kırılganlık statüsünün fiziksel performans ve fonksiyonellikle ilişkisi 

Değişkenler Kırılgan Olmayan Yalnızca Fiziksel Kırılgan Kognitif Kırılgan 

β  OR (95% CI) p β OR (95% CI) p β OR (95% CI) p 

POMA toplam ref* ref* ref* -0,22 0,79(0.73-0.86) <0.01 -0,33 0,71(0,62–0,81) <0.01 

Temel GYA ref* ref* ref* -0,11 0,89(0,86-0,92) <0.01 -0,15 0,85(0,80 -0,90) <0.01 

Enstrümental 
GYA 

ref* ref* ref* -0,16 0,84(0,78–0,91) <0.01 -0,33 0,71(0,63–0,80) <0.01 

GDS ref* ref* ref* 0,26 1,30(1,20–1,41) <0.01 0,21 1,24(1,10-1,40) <0.01 

Yürüme Hızı ref* ref* ref* -5,28 0,005(0,001–0,021) <0.01 -7,64 0.000(0,000–0,007) <0.01 

El kavrama gücü ref* ref* ref* -0,17 0,84(0,79-0,88) <0.01 -0,20 0,81(0,74-0,88) <0.01 

OR: Tahmini Rölatif Risk (OddsRatio), POMA: Performans ve Mobilite Değerlendirmesi, GYA: Günlük Yaşam Aktiviteleri, GDS: 
Geriatrik Depresyon Skoru 

*referans
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TARTIŞMA 

Bu çalışmada demans tanısı olmayan yaşlı 
hastalarda, fiziksel kırılganlık ile kognitif yetmezlik 
birlikteliği olarak adlandırılan kognitif kırılganlığın, 
yalnızca fiziksel kırılganlığa göre daha kötü 
fonksiyonel durumla ilişkili olduğu gösterilmiştir. 
Bu iki kırılganlık durumu arasında sarkopeni, 
vücut kompoziyonu ve el kavrama gücü açısın-
dan anlamlı farklılık olmadığı bulunmuştur. 

Beklenen yaşam süresinin artması ile birlikte 
yaşlı popülasyonda bağımsız yaşama, fiziksel ve 
kognitif iyilik halinin sürdürülmesi önem kazan-
mıştır. Kırılganlık yaşlılarda homeostatik rezerv-
lerin azalması ile karakterize düşme, bakım evine 
yerleştirilme, günlük yaşam aktivitelerinde kısıtla-
maya neden olan dizabilite ve artmış mortalite 
riski ile ilişkili çok yönlü bir geriatrik sendromdur. 
Kırılganlık tanımının henüz bir konsensusa ka-
vuşturulamaması; bu fenomenin fizyolojik, bilişsel 
ve psikolojik sistemi içeren karmaşıklığından 
kaynaklanmaktadır(22). En çok kabul gören Fried 
Fiziksel Kırılganlık Ölçeği hastaların fiziksel feno-
tipine odaklanır. Ancak son zamanlarda kırılgan-
lığın fiziksel etkilerinin yanı sıra ciddi kognitif ve 
psikososyal komponentleri olduğu belirlenmiştir. 
Hastalardaki fiziksel ve kognitif gerilemenin 
birlikteliği dikkat çekmektedir. Bu yüzden kognitif 
kırılganlık, demans gelişmemiş hastalarda hafif 
kognitif bozukluk [Mild Cognitive Impairment 
(MCI)] ve fiziksel kırılganlık birlikteliği olarak belir-
tilmiştir(5).Kırılganlık prevalansı çalışmalarda 
etnik, yaş farklılıkları ve kullanılan ölçek nede-
niyle değişiklik gösterse de toplumda yaşayan 
yaşlılarda %10-40 oranında bildirilmektedir(23). 
Kognitif kırılganlık oranı ise kliniklerde %10-40, 
toplumda %1-12 olarak raporlanmıştır (24). 
Çalışmamızda literatürle uyumlu olarak kırılganlık 
sıklığı %22,5; kognitif kırılganlık sıklığı %7 olarak 
bulunmuş, kırılgan hastaların daha yaşlı olduğu 
tespit edilmiştir. 

Kırılganlık patofizyolojisi, öncelikle vücudun ana-
bolizma-katabolizma arasındaki bozulmuş meta-
bolik denge ile bağışıklık sistemi ve endokrin 
sistemlerin işlev bozukluğundan kaynaklanır. 
Apoptoz, yaşlanma, otofaji, mitokondriyal disfonk-
siyon, oksidatif stres süreçlerinin hücresel ve 
moleküler seviyelerde önemli rol oynadığı hipotez 
edilir. Bozulan hücresel süreçler nedeniyle organ-
ların ve sistemlerin çalışmasındaki aksaklıklar 

kırılganlığa yol açmaktadır (25). Kalp yetmezliği, 
diyabetes mellitus gibi kronik hastalıklar bağışık-
lık sistemi ve sempatik sinir sistemini uyararak 
kronik inflamasyona neden olur. Proinflamatuar 
sitokinler (IL-6, TNF) protein yıkımını indükler. 
Vücuttaki en büyük aminoasit rezervine sahip 
kaslarda kütle kaybına neden olur. Bunun yanın-
da, azalmış büyüme hormonu, seks steroidleri ile 
artan kortizol sekresyonu anabolik yanıtı köreltir 
(26). Bu yüzden kırılganlık sıklıkla metabolik 
düzensizlikler, beslenme bozuklukları, sarkopeni 
(kas gücü ve kuvveti kaybı) ile ilişkilidir (27). 
Sistemik inflamasyonun aynı zamanda santral 
sinir sistemi üzerinde hipokampal atrofi, nöro-
fibriler yumak ve senil plak gelişimi gibi etkileri 
vardır (28). Bu yüzden hastaların kognitif ve 
fiziksel fonksiyonlarında gerilemeye neden olur. 
Çalışmamızda da kırılgan hastalarda hem sar-
kopeni oranı daha yüksek, hem de malnütrisyonu 
değerlendirmek için kullanılan MNA-SF puanla-
rının daha düşük olduğu görülmüştür.  

Singapur Takip Yaşlanma Çalışmasında, kognitif 
bozulma ile birlikte görülen fiziksel kırılganlık pre-
valansı % 1,8; kırılganlık ve kırılganlık-öncesi 
(pre-frailty) olan hastalarda kognitif etkilenme 
prevalansı %10,7 olarak raporlanmıştır. Bu has-
talarda daha yüksek fonksiyonel yetersizlik, has-
taneye yatış ve mortalite riski olduğu gösterilmiştir 
(29). Japonya’da toplum kökenli geniş örneklemli 
yapılan kohort çalışmasında kognitif kırılganlık 
prevalansı %11,4 olarak belirtilmiş ve kognitif 
kırılganlığın sadece bilişsel etkilenme ya da 
fiziksel kırılganlık tanımlarına kıyasla dizabilite 
tahmin etme olasılığının daha yüksek olduğu 
vurgulanmıştır (30).Diğer yandan; beş yıllık bir 
takip çalışmasında kognitif kırılganlık ve fiziksel 
kırılganlıktansa yalnızca düşük yürüme hızı ve 
MOCA testiyle değerlendirilen kognitif bozulma-
nın demans gelişimini daha iyi tahmin ettiği 
bildirilmiştir (31). Çalışmamızda da literatürle 
uyumlu olarak hem fiziksel fonksiyonlar hem de 
günlük yaşam aktivitelerinin kognitif kırılgan grup-
ta en kötü olduğu belirlenmiştir. Kas gücü ve kas 
kütlesi kaybının neden olduğu sarkopeni sendro-
munun da yine bu gurupta daha sık olduğu ancak 
fiziksel kırılgan grupla istatistiksel olarak farklılık 
olmadığı görülmüştür. Bu durum her ne kadar 
kırılganlığa neden olan patofizyolojik mekanizma-
lar kas kaybı ve kognitif etkilenmeye neden olsa 
da kognitif etkilenme için daha farklı yolakların da 
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dahil olabileceğini düşündürmektedir. İkinci ola-
rak, günümüzde belirlenen kognitif kırılganlık 
tanımının hastaları daha iyi seçebilmesi için 
netleştirilmesi gerekebilir. Üçüncü olarak, çalış-
madaki kognitif kırılgan ve fiziksel kırılgan alt 
gruplarındaki hasta sayısının artmasıyla aradaki 
farkın istatistiksel olarak anlamlılık kazanabile-
ceği düşünülmektedir. 

Konuyla ilgili mevcut çalışmalarla karşılaş-
tırıldığında, çalışmamızın güçlü yönleri prospektif 
çalışma olması, yeterli örneklem sayısına sahip 
olması ve tüm hastaların ayrıntılı geriatrik değer-
lendirme ile değerlendirilmiş olmasıdır. Çalışma-
nın önemli kısıtlılıkları, polikliniğe başvuran 
hastalarla yapılan bu çalışmada katılımcıların 
nispeten daha sağlıklı gruptan oluşması nede-
niyle toplumdaki kırılganlık prevalansının daha az 

olarak tahmin edilmiş olabileceği, çalışmanın 
kesitsel olması nedeniyle neden sonuç ilişkisinin 
kurulamaması olarak belirtilebilir. 

SONUÇLAR 

Bu geniş örneklemli kesitsel analizde, geriatrik 
olgularda sık görülen, çok sayıda olumsuz klinik 
sonuçlara neden olan ve risk faktörleri konusun-
da son yıllarda çalışmaların yoğunlaştığı kırılgan-
lığın; birçok alanı etkilediği, eş zamanlı kognitif ve 
fiziksel fonksiyonların bozulduğu hastalarda daha 
kötü fiziksel performansla ilişkili olduğu saptan-
mıştır. Ancak, bu ilişkinin aydınlatılabilmesi gele-
cekte yapılacak takip çalışmalarına ihtiyaç duyul-
maktadır. 
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