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Giriﬂ: Bu çal›ﬂma yaﬂl› bireylerde fonksiyonellik, performans ve reaksiyon zaman› ile yaﬂam kalitesi
aras›ndaki iliﬂkiyi incelemek amac›yla yap›lm›ﬂt›r.
Gereç ve Yöntem: Çal›ﬂmaya 65 yaﬂ ve üzeri 98 birey dahil edilmiﬂtir. Araﬂt›rmaya dahil edilen yaﬂl› bireylerin demografik özelliklerini belirlemek için bir anket yap›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂma grubunun biliﬂsel fonksiyon düzeyleri Mini Mental Durum Testi ile yaﬂam kaliteleri Nottingham Sa¤l›k Profili Anketi ile alt ekstremite performanslar› sandalyeden otur-kalk testi ile fonksiyonel düzeyleri basamak testi ile basit reaksiyon zamanlar› ise New Test reaksiyon zaman ölçe¤i kullan›larak de¤erlendirilmiﬂtir.
Bulgular: Araﬂt›rmaya kat›lan yaﬂl› bireylerin yaﬂ ortalamas› 73.24±6.10 y›ld›r. Kat›lanlar›n %51’i erkek, %40’› evli, %51’i ilkokulu bitirmiﬂlerdir. Nottingham toplam skoru ile performans ve fonksiyonellik
aras›nda negatif yönlü anlaml› bir iliﬂki bulunurken (p<0.05), reaksiyon zaman› ile herhangi bir iliﬂki bulunmam›ﬂt›r. Linear regresyon analizi sonucunda yaﬂam kalitesini en fazla etkileyen de¤iﬂkenin fonksiyonellik oldu¤u görülmüﬂtür (p<0.05).
Sonuç: ‹lerleyen yaﬂla birlikte fonksiyonel kas gücü kay›plar›n›n ve bu kay›plar›n yaﬂam kalitesi üzerine olan etkisinin belirlenmesinin yaﬂl› bireyler için önemli oldu¤u düﬂüncesindeyiz.
Anahtar Sözcükler: Yaﬂl›; Psikomotor Performans; Reaksiyon Zaman›; Yaﬂam Kalitesi.
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Introduction: The purpose of this study was to examine the relationship between functionality,
performance, reaction time and the quality of life in the elderly.
Materials and Method: The study sample consisted of 98 subjects 65 years of age and over. A
survey was conducted to identify their demographic features. Mini Mental State Test was administered
to evaluate cognitive functioning levels of the subjects, and their quality of life was evaluated by Nottingham Health Profile. In addition, the lower extremity performance was measured by chair sit-to-stand
test, functionality was assessed by stair climb power test, and the reaction time was measured by Newtest Reaction Timer.
Results: The mean age of the participants was 73.24±6.10 years. Of the subjects 51% were male, 40% were married and 51% had primary education. A significant negative relation was found between the Nottingham total scores and functionality and performance (p<0.05), however, no relationship was observed in relation to the reaction times. According to the results of the linear regression
analysis, functionality was the most influential variable on quality of life (p<0.05).
Conclusion: Identifying the functional muscle power loss and effects of this loss on quality of life
in aging is essential for the elderly.
Key Words: Aged; Psychomotor Performance; Reaction Time; Quality of Life.
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G‹R‹ﬁ
on yüzy›lda en önemli geliﬂmelerden bir tanesi yaﬂamdan
olan beklentilerin artmas›d›r. Do¤um oran›ndaki azalma,
kronik hastal›klar›n tedavisindeki geliﬂmeler yaﬂl› nüfusun
artmas›na neden olmaktad›r (1). Sa¤l›kl› bir yaﬂlanman›n
komponentleri yürüme, merdiven ç›kma, oturdu¤u yerden
kalkma gibi günlük yaﬂam aktivitelerini (GYA) ba¤›ms›z bir
ﬂekilde gerçekleﬂtirmektir. Yaﬂla birlikte kardiovasküler, nöromusküler ve kas iskelet siteminde meydana gelen de¤iﬂiklikler bu tip aktivitelerin gerçekleﬂtirilmesini zorlaﬂt›r›r (2).
Nöromusküler sistemde meydana gelen de¤iﬂikliklerden
bir tanesi kas kitlesinde ve kuvvetinde meydana gelen kay›plard›r. Kas kuvvetindeki progresif azalma yaﬂam›n 6. dekad›ndan sonra h›zlan›r. Ekstansör kas gruplar› diz ve ayak bile¤i ekstansörleri daha ciddi olarak etkilenir. Bu kas gruplar›
hareketten ve günlük yaﬂamda yap›lan birçok aktiviteden sorumlu olduklar› için özel bir öneme sahiptirler (3).
Yaﬂl› bireylerde dikkate al›nmas› gereken önemli bir de¤iﬂiklik de alt ekstremite kas gücünde meydana gelen azalmalard›r. Alt ekstremite kas gücünde meydana gelen bu azalma
yaﬂl› bireylerin mobilite performans›n› limitleyen modifiye
edilebilir bir bozukluktur. Yaﬂl› bireylerde alt ekstremite kas
gücü kas kuvvetinden daha fazla mobilite performans›n› etkiler. Alt ekstremitedeki güç kay›plar›n›n mobilite limitasyonlar›n› kas kuvveti kay›plar›ndan daha fazla etkiledi¤i bildirilmiﬂtir (4). Yaﬂlanma ile birlikte alt ekstremite kas gücünde
meydana gelen azalmalar daha fazlad›r ve bu da kiﬂilerin ba¤›ms›zl›k düzeylerini ve yaﬂam kalitelerini olumsuz yönde etkilemektedir.
“Yaﬂam kalitesi” terimi, fiziksel sa¤l›k, ba¤›ms›zl›k düzeyi, sosyal aktiviteler ve çevresel faktörleri kapsar. Daha fazlas›, yaﬂam kalitesi sa¤l›k durumu, bak›m ve karﬂ›lanmayan gereksinimlerden de etkilenmektedir (5,6). Genel olarak kiﬂi giyinme, kendine bak›m, beslenme gibi gereksinimlerini karﬂ›layam›yorsa, ba¤›ml› olarak tan›mlan›r. Yaﬂl› bireyleri sa¤l›kl›, ba¤›ms›z ve hareketli tutmak için en iyi yol onlar› hastal›klardan ve sakatl›klardan korumakt›r (7).
‹lerleyen yaﬂla birlikte kas kuvveti ve gücünün ölçülmesi
ve meydana gelen kay›plar›n belirlenmesi oldukça önemlidir.
Kas kuvveti ve gücünün objektif olarak ölçülmesi pahal›,
ekipman isteyen yöntemlerdir. Yaﬂl› bireylerin kas gücü ve
kuvvetinin de¤erlendirilmesinde kullan›lacak olan testlerin
basit ve anlaﬂ›l›r olmas› ve bireylerin performans ve fonksiyonellikleri hakk›nda da bilgi vermesi oldukça önemlidir.
Literatür incelendi¤inde yaﬂl› bireylerde kas kuvveti, gücü, yaﬂam kalitesi ve di¤er fiziksel uygunluk parametrelerini
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inceleyen çal›ﬂmalar›n oldu¤u görülmektedir. Fakat performans, fonksiyonellik ve yaﬂam kalitesi aras›ndaki iliﬂki ve yaﬂam kalitesini hangisinin daha fazla etkiledi¤i gösteren çal›ﬂmalar›n nadir oldu¤u görülmüﬂtür.
Bu çal›ﬂma yaﬂl› bireylerde fonksiyonellik, performans ve
reaksiyon zaman› ile yaﬂam kalitesi aras›ndaki iliﬂkiyi incelemek ve bu konuda kan›t oluﬂturmak amac›yla yap›lm›ﬂt›r.

GEREÇ VE YÖNTEM
al›ﬂmaya, huzurevlerinde ve Bolu Valili¤i Yaﬂl› Merke-

Çzi’ne kay›tl› kendi evlerinde yaﬂayan 65 yaﬂ üzeri bireyler

al›nm›ﬂt›r. Çal›ﬂmaya dahil edilen yaﬂl› bireylerin 49’u huzurevlerinde, 49’u ise kendi evlerinde yaﬂamaktad›r.
Çal›ﬂmam›z›n örneklem grubunu 148 yaﬂl› birey oluﬂturmuﬂtur. Huzurevleri ve aileleri ile birlikte yaﬂayan 148 bireyin dosyas› çal›ﬂmaya al›nma ve al›nmama koﬂullar› bak›m›ndan incelenerek yüz yüze görüﬂülmüﬂtür. ‹nceleme sonucunda
30 bireyin sa¤l›k koﬂullar›n›n uygun olmad›¤›, 8 kiﬂinin mobilizasyon için yard›mc› cihaz kulland›¤›, 7 kiﬂinin de gönüllü olarak çal›ﬂmaya kat›lmak istemedi¤i ve 5 yaﬂl› bireyinde
Mini Mental Durum Testinden 24 puan›n alt›nda ald›¤› için
çal›ﬂmaya dahil edilmemiﬂtir. Toplam 50 kiﬂi çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›larak geriye kalan 98 yaﬂl› bireyin kat›l›m› ile çal›ﬂmam›z
bitirilmiﬂtir.
Önemli biliﬂsel bozuklu¤u olan, hipertansiyonu kontrol
alt›nda olmayan (160/100 mmHg), konjestif kalp yetmezli¤i
ya/ya da terminal dönemde olan yaﬂl› bireyler çal›ﬂma kapsam› d›ﬂ›nda tutulmuﬂtur.
Tüm testler huzurevlerinin revir bölümünde, kendi evlerinde yaﬂayanlar›n testleri ise sa¤l›k oca¤›nda yap›larak, olabilecek herhangi bir sa¤l›k problemine karﬂ›n, uygulamalar s›ras›nda 1 doktor, 2 hemﬂire ve gerekli donan›mlar haz›r bulundurulmuﬂtur.
Çal›ﬂmaya dahil edilen yaﬂl› bireyler çal›ﬂma hakk›nda bilgilendirilerek her bireyden bilgilendirilmiﬂ olur formu al›nm›ﬂt›r. Çal›ﬂmam›z Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi Etik Kurul Komitesi taraf›ndan onaylanm›ﬂt›r.
Yaﬂl› bireylerin ad›, soyad›, yaﬂ›, cinsiyeti, dominant eli,
medeni durumu, e¤itim durumu, görme ve duyma bozuklu¤u olup olmad›¤›, baston, koltuk de¤ne¤i gibi herhangi bir
yard›mc› cihaz kullan›p kullanmad›¤›, özgeçmiﬂi sorgulanm›ﬂt›r.
Biliﬂsel fonksiyonlar› de¤erlendirmek için, Mini Mental
Durum Testi kullan›lm›ﬂt›r. Bireylere; kay›t haf›zas› ile ilgili
2, dikkat ve hesaplama ile ilgili 1, hat›rlama ile ilgili 1, lisan
ile ilgili 6, oryantasyon ile ilgili 10 sorudan oluﬂan ve maksi-
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mum toplam puan› 30 olan bir anket uygulanm›ﬂt›r. Testte
yer alan sorulara verilen yan›tlar araﬂt›rmac› taraf›ndan kaydedilmiﬂtir. Çal›ﬂmaya 24 ve üzeri puan alanlar dahil edilmiﬂtir
(8).
Nottingham Sa¤l›k Profili Anketi: Yaﬂl› bireylerin yaﬂam
kaliteleri Nottingham Sa¤l›k Profili Anketi ile de¤erlendirilmiﬂtir. Bu anket 6 bölümde (a¤r›, enerji düzeyi, uyku, sosyal
izolasyon, emosyonel reaksiyon, fiziksel aktivite) yaﬂam kalitesini de¤erlendiren 38 maddeyi içermektedir. De¤erlendirme, verilen evet cevaplar›n›n yüzdesi al›narak yap›lm›ﬂt›r.
Her bölüm 0–100 aras›nda puanland›r›l›r (9).
Sandalyeden Otur Kalk Testi: Yaﬂl› bireyler için kullan›lan
bir perfomans testidir. Bireylerin alt gövde fonksiyonel kas
kuvvetini ölçer. Test için oturma yüksekli¤i 43 cm olan, kolluklar› olmayan standart bir sandalye kullan›larak 30 sn süresince yapm›ﬂ oldu¤u tam kalk›ﬂ say›s› bireyin skoru olarak
kaydedilmiﬂtir (10,11).
Basamak Testi: Yaﬂl› bireylerin alt ekstremite kas gücünü
ölçen fonksiyonel bir testtir. Teste baﬂlamadan önce bireyler
test hakk›nda bilgilendirilmiﬂtir ve basamaklar› mümkün oldu¤unca h›zl› olarak ç›kmalar› istenmiﬂtir. Test baﬂlang›c›nda bireyler 10 basama¤›n önünde durmuﬂlar, “baﬂla” komutu
ile basamaklar› ç›kmaya baﬂlam›ﬂlard›r. Zaman araﬂt›rmac›lar›n baﬂla komutu ile baﬂlay›p, yaﬂl› bireylerin son basama¤a
iki ayaklar›n›n basmas› ile durdurulmuﬂtur. Test iki kez tekrarlanarak iki testin ortalamas› saniye cinsinden kaydedilmiﬂtir. Daha sonra 10 basama¤›n vertikal yüksekli¤i ölçülmüﬂ,
Güç=Vücut a¤›rl›¤›(kg)*vertikal yükseklik(m)/zaman(sn)
formülüne konularak hesaplanm›ﬂt›r (12).
Reaksiyon Zaman›: Bireylerin basit görsel reaksiyon zamanlar› ise New Test reaksiyon zaman ölçe¤i kullan›larak ölçülmüﬂtür. Alet reaksiyonu 1/1000 saniye olarak kaydetmiﬂtir.
Teste baﬂlamadan önce bireylere test ile ilgili olarak bilgi verilmiﬂ ve dominant taraf iﬂaret parma¤›n› dü¤menin üzerinde
tutmalar› istenmiﬂtir. Haz›r komutu verildikten sonra ›ﬂ›¤›
görür görmez ›ﬂ›¤›n yand›¤› dü¤meye basmalar› istenmiﬂtir.
Her bireye 10 kez tekrar yapt›r›lm›ﬂt›r ve son 5 tekrar›n ortalamas› reaksiyon zaman› olarak kaydedilmiﬂtir. Çevresel faktörlerin sonucu etkilememesi için test gürültüsüz ve yaﬂl› bireylerin yanan ›ﬂ›¤› görebilecekleri bir ortamda gerçekleﬂtirilmiﬂtir (13).
Çal›ﬂman›n istatistiksel analizi uygun istatistiksel program kullan›larak yap›lm›ﬂt›r. De¤iﬂkenlerin ortalamas› tan›mlay›c› analizler ile belirlenmiﬂtir. Tüm ölçüm parametrelerinin birbirleriyle olan iliﬂkisini belirlemede Pearson kore-
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lasyon analizi uygulanm›ﬂt›r. Yaﬂam kalitesini en fazla etkileyen de¤iﬂkeni bulmak için Linear regresyon analizi kullan›lm›ﬂt›r. ‹statistiksel anlaml›l›k p<0.05 olarak kabul edilmiﬂtir
(14).

BULGULAR
raﬂt›rmaya kat›lan yaﬂl› bireylerin yaﬂ ortalamas›

A73.24±6.10 y›ld›r. Kat›lanlar›n %51’i erkek, %40’› evli,

% 51’i ilkokulu bitirmiﬂlerdir (Tablo 1).
Kat›l›mc›lar›n fiziksel uygunluk test sonuçlar› Tablo 2’de
gösterilmiﬂtir.
Çal›ﬂmaya kat›lan yaﬂl› bireylerin Nottingham Sa¤l›k
Profili Anketi sonuçlar› Tablo 3’de gösterilmiﬂtir.
Çal›ﬂmam›z sonucunda Nottingham toplam skoru ile
fonksiyonellik, performans ve reaksiyon zaman› aras›ndaki
iliﬂki incelenmiﬂtir. Sonuçta Nottingham toplam skoru ile
performans, fonksiyonellik aras›nda negatif yönlü anlaml› bir
iliﬂki bulunurken (p<0.05), reaksiyon zaman› ile herhangi bir
iliﬂki bulunmam›ﬂt›r (p>0.05) (Tablo 4). Nottingham Sa¤l›k
Profili alt parametrelerinden fiziksel aktivite ile performans
ve fonksiyonellik aras›nda da negatif yönlü anlaml› bir iliﬂki
bulunmuﬂtur (p<0.05).

Tablo 1— Yaﬂl› Bireylerin Fiziksel ve Sosyo-Demografik Özellikleri
Fiziksel Özellikler

Yaﬂ (y›l)

Ortalama±ss
n=98

Alt-Üst De¤er

73.24±6.10

65–88

Vücut A¤›rl›¤› (kg)

71.32±12.44

44–98

Boy Uzunlu¤u (m)

1.59± 0.10

1.36–1.89

BK‹ (kg/m2)

28.05±4.67

17.58–41.78

Sosyo-demografik Özelikler

n

%

Cinsiyet
Kad›n
Erkek

48
50

49
51

Medeni Durum
Evli
Evli De¤il
Eﬂi Ölmüﬂ-Eﬂinden Ayr›lm›ﬂ

39
7
52

49
7
53

Ö¤renim Durumu
Okur-yazar De¤il
Okur-yazar
‹lkö¤retim
Lise

50
25
50
9

14.30
25.50
51
9.20
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Tablo 2— Yaﬂl› Bireylerin Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlar›
Testler

Ortalama ± ss
(n=98)

Alt-Üst
De¤er

Performans (kas kuvveti)
(Sandalye otur kalk testi)
(adet/30 sn)

10.98±3.70

4–26

Reaksiyon Zaman› (msn)

0.76±0.62

0.26-4.68

16.83±6.92

3.85-39.01

Fonksiyonellik (kas gücü)
(Merdiven ç›kma testi)(kg.m/sn)

Tablo 3— Yaﬂl› Bireylerin Nottingham Sa¤l›k Profili Anketi Sonuçlar›
Alt Parametreler

Ortalama ± ss
(n=98)

Alt-Üst
De¤er

A¤r›

37.21±35.41

0-100

Fiziksel Aktivite

26.98±21.89

0-78

Enerji Düzeyi

38.97±43.93

0-100

Uyku

44.13±30.25

0-100

Sosyal ‹zolasyon

17.27±24.31

0-100

Emosyonel Reaksiyon

27.27±29.99

0-100

Toplam Puan

190±134.12

0-522.14

Yaﬂam kalitesini en fazla etkileyen de¤iﬂkeni bulmak için
linear regrasyon analizi yap›lm›ﬂt›r. Ba¤›ml› de¤iﬂken olarak
yaﬂam kalitesi, ba¤›ms›z de¤iﬂken olarak, sandalyeden oturkalk testi, merdiven ç›kma testi ve reaksiyon zaman› testi
al›nm›ﬂt›r. Analiz sonucunda merdiven ç›kma testi (kas gücünü ölçen fonksiyonellik testi) yaﬂam kalitesini etkileyen test
olarak ç›km›ﬂt›r (p<0.05) (Tablo 5).

TARTIﬁMA
aﬂl› bireylerde fonksiyonellik, performans, reaksiyon zaman› ile yaﬂam kalitesi aras›ndaki iliﬂkiyi inceledi¤imiz
çal›ﬂmam›zda yaﬂam kalitesi ile fonksiyonellik ve performans
aras›nda negatif yönlü anlaml› bir iliﬂki oldu¤u belirlenmiﬂtir. Bu sonuç yaﬂam kalitesinde fonksiyonellik ve performans›n önemli iki parametre oldu¤unu göstermektedir. Yaﬂl› bireylerin fonksiyonlar› ve performanslar› artt›kça fiziksel aktivite alt baﬂl›¤›ndan ald›klar› puanlar›n da düﬂtü¤ü yani yaﬂam
kalitesinin artt›¤› görülmüﬂtür.
Takata ve arkadaﬂlar› 80–85 yaﬂlar› aras›nda 207 kiﬂi üzerinde, yaﬂam kalitesi ile fiziksel uygunluk testleri aras›ndaki
iliﬂkiyi inceledikleri çal›ﬂmalar›nda; yaﬂl› bireylerin yaﬂam ka-
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litesi ile fiziksel uygunluk düzeyleri aras›nda iliﬂki oldu¤u,
yaﬂl› bireylerin fiziksel uygunluk düzeylerinin artmas›n›n yaﬂam kalitesini artt›raca¤› sonucuna varm›ﬂlard›r (15). Çal›ﬂmam›zda kas gücü ve kuvvetini de¤erlendirdi¤imiz fiziksel
uygunluk testlerinden fonksiyonellik ve performans ile yaﬂam
kalitesi aras›nda anlaml› iliﬂki bulunmuﬂtur. Bu yönü ile çal›ﬂmam›z sonuçlar› Takata ve arkadaﬂlar›n›n yapt›klar› çal›ﬂma sonuçlar› ile benzerlik göstermektedir.
Çal›ﬂmam›zda fonksiyonellik ve performans parametrelerinden hangisinin yaﬂam kalitesini daha fazla etkiledi¤ine bak›ld›¤›nda, yaﬂl› bireylerin fonksiyonelliklerini de¤erlendirmek için kulland›¤›m›z kas gücü testinin yaﬂam kalitesini en
fazla etkileyen de¤iﬂken oldu¤u bulunmuﬂtur.
Literatür incelendi¤inde kas gücünün yaﬂla birlikte belirgin olarak azald›¤› bildirilmektedir. Bassey ve arkadaﬂlar›
(1992) merdiven ç›kma, sandalyeden kalkma ve yürüme gibi
fonksiyonel aktiviteleri gerçekleﬂtirmek için yard›m alan yaﬂl› bireylerin yard›m almayan yaﬂl› bireylerden %42–54 daha
az ekstansör kas gücüne sahip olduklar›n› bildirmiﬂlerdir (16).
Güç, kas fibril tipleri ile yak›ndan iliﬂkilidir. Güç üretimi tip
II kas liflerinde tip I liflerine oranla dört kat daha fazlad›r.
‹lerleyen yaﬂla birlikte tip II kas liflerinde meydana gelen
azalma güçteki azalmay› aç›klamaktad›r. Skelton ve arkadaﬂlar› 65–89 yaﬂlar› aras›nda olan yaﬂl› bireyleri de¤erlendirdikleri çal›ﬂmalar›nda, güçteki azalman›n (%3–4), izometrik
kuvvetten (%1–2) daha fazla oldu¤unu rapor etmiﬂlerdir (17).
‹lerleyen yaﬂla birlikte kas gücündeki azalma kuvvetten daha
fazlad›r. Bu sonuç kas gücünün kuvvetten daha önemli oldu¤unu göstermektedir.
Bacak kas gücü fonksiyonel durumun bir göstergesidir.
Bu nedenle yaﬂla birlikte meydana gelen kas gücündeki azalman›n ciddi fonksiyonel sonuçlara neden olaca¤› gösterilmiﬂtir. Tüm bunlar gösteriyor ki yaﬂl› bireylerde kas gücü fonksiyonelli¤in bir göstergesidir. Dolay›s› ile yaﬂla birlikte fonksiyonellik de azalmaktad›r. Çal›ﬂmam›z sonuçlar›n›n da gösterdi¤i gibi kas gücü yaﬂam kalitesini etkileyen önemli bir
parametredir. Yaﬂ›n ilerleyen dönemlerinde kas gücünün korunmas› disabilite riskini azaltabilir ve fonksiyonel ba¤›ms›zl›¤› artt›r›r (18).
Çal›ﬂmam›zda do¤rudan yaﬂam kalitesi ile a¤r› aras›ndaki
iliﬂki incelenmemiﬂ, a¤r› ile performans ve fonksiyonellik aras›ndaki iliﬂkiye bak›lm›ﬂt›r. A¤r› ile performans ve fonksiyonellik aras›nda negatif yönlü bir iliﬂki bulunmuﬂtur. Bireyler
a¤r›dan dolay› inaktif bir yaﬂam sürmekte, fonksiyonellikleri
ve performanslar›nda azalmalar meydana gelmektedir. A¤r›
her yaﬂta kiﬂilerin günlük yaﬂam aktivitelerini yapmay› zorlaﬂt›ran dolay›s› ile yaﬂam kalitesini azaltan olumsuz bir para-
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Tablo 5— Linear Regresyon Modeli (Linear regresyon analizi)
R2

R2 adjust

t

p

0.117

0.108

-3.567

0.001

Performans (kas kuvveti)
(Sandalye otur kalk testi)
(adet/30 sn)

—

—
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0.103

Reaksiyon Zaman› (msn)

—

—
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0.929

Fonksiyonellik (kas gücü)
(Merdiven ç›kma testi) (kg.m/sn)

metredir. Cavlak ve arkadaﬂlar› 65 yaﬂ üzeri 900 yaﬂl› birey
üzerinde yapt›klar› çal›ﬂmalar›nda sa¤l›kla iliﬂkili yaﬂam kalitesi ile kas-iskelet sistemi a¤r›s› aras›ndaki iliﬂkiyi incelemiﬂler, a¤r› ile yaﬂam kalitesi aras›nda negatif bir iliﬂki bulmuﬂlard›r (19). Zanocchi ve arkadaﬂlar› 105 yaﬂl› hasta birey üzerinde yapt›klar› çal›ﬂmalar›nda, kronik a¤r›n›n yaﬂl› bireylerde yayg›n olarak görüldü¤ünü ve yaﬂl› hasta bireylerin yaﬂam
kalitesini azaltt›¤›n› bildirmiﬂlerdir (20). Her iki çal›ﬂmada
da a¤r›n›n yaﬂam kalitesini olumsuz yönde etkiledi¤i vurgulanmaktad›r. Çal›ﬂmam›z›n sonuçlar› bu yönü ile benzerlik
göstermektedir.
Çal›ﬂmam›zda yaﬂl› bireylerin iﬂitsel reaksiyon zaman› ise
duyma kay›plar› nedeni ile de¤erlendirilememiﬂ sadece görsel
reaksiyon zamanlar› de¤erlendirilmiﬂtir. Yaﬂl› bireylerin görsel reaksiyon zaman› sonuçlar›na bak›ld›¤›nda, oldukça uzun
oldu¤u görülmektedir. Yaﬂlanma ile birlikte duyusal kay›plar
ve sinir sisteminde meydana gelen de¤iﬂiklikler bunu aç›klamaktad›r. Ayr›ca çal›ﬂmam›zda görsel reaksiyon zaman› ile
yaﬂam kalitesi aras›nda ise herhangi bir iliﬂki bulunmam›ﬂt›r.
Literatür incelendi¤inde çal›ﬂmam›za benzer çal›ﬂmalar
olmas›na ra¤men, yaﬂam kalitesini etkileyen fonksiyonellik ve
performans de¤iﬂkenlerinin incelenmesi aç›s›ndan çal›ﬂmam›z
orijinal bir çal›ﬂmad›r. Çal›ﬂmam›zda kas gücünü ve kuvvetini de¤erlendirmek için özellikle yaﬂl› bireylerin yapabilece¤i
ve kullan›lmas› kolay olan testler seçilmiﬂtir. Seçilen testler
fazla ekipmana gerek olmadan, bu konuda çal›ﬂan kiﬂilerin
kolayl›kla kullanabilece¤i özellikte testlerdir. Bu testler ayn›
zamanda kiﬂinin ba¤›ms›zl›k düzeyi hakk›nda da bilgi vermektedir.
Yaﬂam kalitesini birçok faktör etkilemektedir. Bunlar aras›nda cinsiyet, yaﬂ, ö¤renim durumu, sigara içme, egzersiz
yapma, hastal›k gibi faktörler yer almaktad›r (21). Yaﬂam kalitesi çok yönlü bir kavramd›r. Her yönüyle ele al›nmas› gerekmektedir. Çal›ﬂmam›zda amac›m›z performans ve fonksiyonelli¤in yaﬂam kalitesi üzerine etkisini araﬂt›rmak oldu¤u
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için yaﬂam kalitesine etki eden di¤er parametreler üzerinde
durulmam›ﬂt›r.
Sonuç olarak, sa¤l›kl› bir yaﬂlanma için yürüme, merdiven
ç›kma, oturdu¤u yerden kalkma gibi günlük yaﬂam aktivitelerini ba¤›ms›z bir ﬂekilde gerçekleﬂtirmek önemlidir. Yaﬂla
birlikte meydana gelen de¤iﬂiklikler nedeni ile bu aktiviteleri gerçekleﬂtirmek yaﬂl› bireyler için zor bir hal almaktad›r
(2). Birçok çal›ﬂma kas gücünün kuvvetten daha fazla günlük
yaﬂam aktivitelerini gerçekleﬂtirme yetene¤ini etkiledi¤ini
göstermektedir. Yaﬂ›n ilerleyen dönemlerinde kas gücünün
korunmas› disabilite riskini azaltabilir ve fonksiyonel ba¤›ms›zl›¤› artt›r›r. Yaﬂl› bireyler daha ba¤›ms›z yaﬂam sürdüklerinde yaﬂam kaliteleri de buna paralel olarak artacakt›r.
Önemli olan uzun yaﬂamaktan ziyade kaliteli bir yaﬂam sürmektir. ‹lerleyen yaﬂla birlikte kas gücü kay›plar›n›n ve bu
kay›plar›n yaﬂam kalitesi üzerine olan etkisinin belirlenmesinin yaﬂl› bireyler için önemli oldu¤u düﬂüncesindeyiz.
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