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EPİDEMİYOLOJİ ve RİSK FAKTÖRLERİ

Yaşlılarda konstipasyon prevalansı %24-50 olup, laksatif kul-
lanımı %10-18, evde bakım altındaki yaşlı sıklığı ise %74’tür 
(3,5,6).

Başlıca risk faktörleri ise; yaş, fiziksel aktivite azlığı, düşük 
kültür düzeyi, sürekli kullanılan ilaçlar ve depresyondur. Yaş-
lılarda konstipasyonun diğer bir sebebi de düşük kalori alımı 
ile beraber az yemek yemeleridir (7).

FİZYOPATOLOJİ

Konstipasyon, zannedilenin aksine yaşlanmanın fizyolojik bir 
sonucu değildir. Yaşlanmaya bağlı, mobilite azalması, çeşitli 
hastalıkların gelişmesi ve bu sebeplerle kullanılan çeşitli ilaç-
ların yan etkileri ile uygulanan diyet, yaşlılarda konstipasyon 
gelişmesine sebep olmaktadır (8).

Konstipasyon, primer ve sekonder olarak 2 nedene bağlıdır 
(8):

a) Primer Kolerektal Konstipasyon: Konstipasyonun 
primer sebepleri, üç gruba ayrılır; normal transit kons-
tipasyon, yavaş transit konstipasyon ve anorektal konsti-
pasyon (8).

GİRİŞ

Yaşlılık, zamanın geçişine bağlı olarak, hastalık söz konusu 
olmaksızın ortaya çıkan anatomik yapı ve fizyolojik fonksiyon 
değişiklikleridir (1). Dünya sağlık örgütünün yaşlılıkla ilgili 
olarak kronolojik yaş sınıflandırması;

- 65-74 yaş arası genç yaşlılık,

- 75-84 yaş arası orta yaşlılık,

- 85 yaş üzeri ileri yaşlılık olarak tanımlanmıştır (2).

Yaşlılarda konstipasyon, yaşam kalitesini etkileyen önemli bir 
etkendir. Yaşlılarda kabızlık, polikliniğe müracaat ve hospita-
lizasyon sıklığı, gereğinde cerrahi müdahale ihtiyacı gibi ne-
denlerden dolayı sık görülen bir durumdur (3).

Konstipasyon için hastalar ve hekimler tarafından çeşitli ta-
nımlar yapılmıştır (4). “Konstipasyon” yetersiz defekasyon, 
dışkılamada zorlanma ile karakterize bir tablodur. 

Konstipasyon’un önemli bir tipi olan “Fonksiyonel konstipas-
yon”; yetersiz dışkılama, dijital manevra ile müdahale ihtiyacı 
olması, anorektal obstrüksiyon hissi ve haftada üçten daha 
az defekasyon hissi olması gibi çeşitli semptomlardan en az 
ikisinin olması ile karakterize bir tablodur. Fonksiyonel kons-
tipasyon, son 6 ay içerisinde en az 3 ay bu semptomların gö-
rülmesiyle karakterizedir.
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b) Sekonder Konstipasyon: Çeşitli endokrin ve metabo-
lik hastalıklar, nörolojik ve psikolojik bozukluklar sekon-
der konstipasyona sebep olur (Tablo 1) (8).

İrritabl barsak sendromu, konstipasyonun en yaygın sebeple-
rinden birisidir. Ancak kramplar ve alt karın ağrısı yakınmaları 
ve bunların defekasyonla geçmesi ve arada diyare yakınma 
dönemlerinin görülmesi ile fonksiyonel konstipasyondan ay-
rılır.

Ayrıca, çeşitli ilaçların kullanımı da sekonder konstipasyona 
yol açar (Tablo 2) (8).

Yapılan bir çalışmada, kabızlığı olan hastaların %40’ında ilaç-
lara bağlı konstipasyon geliştiği saptanmıştır (10). 

i. Normal transit konstipasyon, aynı zamanda “fonksi-
yonel konstipasyon” olarak da bilinmekte olup, son 
derece yaygındır. Fonksiyonel konstipasyonu olan 
hastalarda gaita, kolondan normal hızda geçmektedir. 
“Kronik idiopatik konstipasyon” da denilen bu kabız-
lık tipinde yetersiz defekasyon hissi söz konusu olup 
irritabl kolon kriterlerinden de farklı bir tablo gösterir 
(3,8). 

ii. Yavaş transit konstipasyon ise, kolonda uzun bir ge-
cikme ile gaitanın oluşmasıdır (8). Hastalar karında 
şişlik ve yetersiz barsak hareketlerinden yakınırlar. Ya-
vaş transit konstipasyonun sebepleri net olmamakla 
beraber geliştirilen hipotezlere göre, kolonik düz kas 
fonksiyon bozukluklarına (myopati) veya nöropatile-
re ya da dissinerjik defekasyona sekonder olarak geli-
şebilir (3,9). 

iii. Anorektal disfonksiyon ise defekasyon mekanizma-
sında pelvik müsküler yapının yetersiz koordinasyo-
nudur. Bu hastalar yetersiz defekasyondan, tıkanma 
hissinden hatta dijital manipülasyon ihtiyacı hisset-
mekten yakınırlar (8). Anorektal disfonksiyon, dav-
ranış bozukluğu veya çocuklukta öğrenilmeyen defe-
kasyon eylem bozukluğundan da kaynaklanabilir. 

Endokrin ve Metabolik Hastalıklar Psikolojik Sebepler

- Diabetes Mellitus - Anksiyete
- Hiperkalsemi - Depresyon
- Hiperparatiroidism - Somatizasyon
- Üremi 

Myopati Yapan Sebepler Yapısal Anormallikler
- Amiloidozis - Anal fissür, hemoroidler
- Myotonik distrofi - Kolon strüktürleri
- Skleroderma - İnflamatuvar barsak hastalığı
 - Kolonda obstrüktif kitle lezyonları
 - Rektal prolapsus

Nörolojik Hastalıklar Diğerleri
- Otonomik nöropati -İrritabl barsak sendromu
- Serebrovasküler hastalık -Hamilelik
- Hirschsprung’s hastalığı
- Multipl skleroz
- Parkinson hastalığı
- Spinal kord yaralanmaları

Tablo 1. Sekonder konstipasyon nedenleri (8)

Antiasitler	 Levodopa

Antidepresanlar	 Narkotikler

Antihistaminikler	 NSAID

Kalsiyum	kanal	blokerleri	 Opioidler

Klonidin	 Psikotropikler

Diüretikler	 Sempatomimetikler

Fe+

Tablo 2. Sekonder konstipasyona sebep ilaçlar (8)
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a) Medikal Olmayan Tedavi:

- Yaşam tarzının düzenlenmesi: Tedavide birinci 
basamak, yaşam tarzının düzenlenmesidir (3). Kons-
tipasyonların düzeltilmesi için sıvı alımı ve egzersiz 
yararlı olabilir (3). Tedavide barsak hareketlerinin 
düzenlenmesi de yarar sağlamaktadır. Bu nedenle, 
sabahları kahvaltıdan 30 dk sonra defekasyon yapıl-
ması ancak 5 dk’dan fazla zorlanma yapılmaması öne-
rilmektedir (3,12).

- Diyet ve fiber: Fiber, dışkı hacmini ve kolon distan-
siyonunu arttırarak defekasyona yardımcı olur. Gün-
lük fiber alımı 20-25 gr/günde olmalıdır (3). Fiber’in 
barsak hareketlerine katkısı birkaç hafta sürebilir. Fi-
ber’in aşırı alımında şişkinlik ve gazlanma söz konu-
sudur (3).

- Sıvı alımı: Sıvı alımının barsak hareketlerinde önemli 
rol oynadığına inanılmaktadır. Sıvı alımında eksikliğin 
söz konusu olmasının konstipasyon riskini artırdığına 
inanılmasına rağmen bu konudaki çalışmalar azdır. 
Yetersiz sıvı alımı, fekal impaksiyona, dışkının sertleş-
mesi ve sıkışmasına sebep olmaktadır (8). 

KLİNİK BULGULAR

Konstipasyon, yetersiz defekasyon, dışkılamada zorlanma ile 
karakterize bir tablodur. Yaşlılarda ‘fecal impaction’ ve ‘fecal 
inkontinans’ ile beraber olabilir. Fekal impaksiyon, klinik 
olarak ülserasyonlara, kanamalara ve anemiye yol açar (3). 
Hastanın öyküsünde, alarm semptomları ve medikal sorun-
lar değerlendirilmeli, hastanın kullandığı ilaçlar, psikososyal 
problemler gözden geçirilmelidir. Hastada hareketsizlik, zayıf 
beslenme, fiziksel bağımlılık gibi komorbid nedenler gözden 
geçirilmelidir (11).

Fizik muayenede, rektal tuşe yaparak sertleşmiş gaita, kitle, 
anal fissür, hemoroid ve sfinkterler değerlendirilmelidir (3). 
Ayrıca laboratuvar tetkiklerinde tam kan, tiroid fonksiyon 
testleri yapılmalı, kolonoskopide rektal ülser, inflamasyon, 
kanser taraması uygulanmalıdır (3).

TEDAVİ

Konstipasyon tedavisinde primer veya sekonder nedenler-
den hangisine bağlı olduğu araştırılmalı ve nedenlere yönelik 
tedavi protokolü uygulanmalıdır. Konstipasyon tedavisinde 
“medikal olan” ve “medikal olmayan” yöntemler uygulan-
maktadır. Medikal olmayan tedavide yaşlı hastanın yaşam tar-
zı, diyet ve sıvı alımı söz konusudur.

Medikal Etken Doz

Kitle  yapıcı  laksatifler
• Metilselüloz (500 mg tab.) (1-3) x 1 tab.
• Polikarbofil (625 mg tab.) (1-4) x 2 tab.
• Psyllium (3.4 gr/ölçek/~250 ml su ile) (1-4) x ölçek/3.4 gr

Gaita yumuşatıcılar
• Docusate calcium (240 mg kapsül) 1 x 1 kapsül
• Docusate sodium (50-100 mg kapsül) (1-3) x 50-100 mg

Osmotik laksatifler:
• Laktulose (10 gr/15 cc) (15-60 ml/günde/bölünmüş dozlarda)
• Magnesium hidroksid (400 mg/5 cc) (30-60 ml/günde/bölünmüş dozlarda)                                       
• Polietilen glycol (17 gr/ölçek/~250 ml su ile) (1 kez/günde)
• Sodyum bifosfat (25 ml)  (125 ml su ile/takiben 250 ml su içilecek) 20-45 ml/günde
• Sorbitol (480 ml) 30-150 ml/günde

Stimulan laksatifler
• Bisacodyl (tab. 5 mg) 5-15 mg/günde
• Senna (tab.  8.6 mg) 2-4 tab/günde (1x2 tab. veya 2x1 tab.)
• Cascara sagrada (sıvı 120 ml) 5 ml/günde
                                (tab. 325 mg) 1 tab./günde

Tablo 3. Kronik konstipasyonda medikal tedavi (8,13)
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 b) Osmotik laksatifler

 c) Stimulan laksatifler

 d) Diğerleri

SONUÇ

Sonuç olarak, 60 yaş üstü olan yaşlılıkta %24-50 oranında 
görülen konstipasyonda alarm semptomları ve komorbid ne-
denler mutlaka sorgulanmalı, hasta kolon kanseri yönünden 
özellikle değerlendirilmeli ve tedavisinde, yaşam tarzı, diyet 
ve fiber kullanımı desteklenmeli ve gereğinde uygun laksatif-
ler kullanılmalıdır.

b) Medikal Tedavi:

 Konstipasyon tedavisinde fiber alımı ve laksatif kullanımı 
yaygın olarak kullanılmakta olup plasebo’ya oranla daha 
etkilidir. Ancak fiber alımının ve laksatif kullanımın uzun 
süre uygulamalarında yararı veya yan etkileri konusunda-
ki çalışmalar sınırlıdır (8).

- Laksatifler: Yaşlılarda laksatif kullanımından önce hasta-
ların kardiyak ve renal yetersizlikleri, kullandıkları ilaçlar 
ve yan etkileri daima göz önüne alınmalıdır (13).

 Laksatifler:

 a) Kitle yapıcı laksatifler




