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Editörden...

D

ergimizin 2017 yılının ilk sayısıyla birlikte yeni yılın siz
tüm meslektaşlarımız için başarılı, huzurlu ve verimli
bir yıl olması dileklerimizi sunarız. Bu sayımızda yine
sizlerin ilgisini çekeceğini düşündüğümüz orijinal araştırma
yazıları ve olgu sunumları bulunmaktadır.

Doç. Dr. Nurdan Paker
nurdanpaker@hotmail.com

İlk yazı yapılandırılmış inme rehabilitasyon ünitesinin
fonksiyonel durum, hasta ve hekim memnuniyeti üzerine
etkisinin araştırıldığı pilot bir çalışmadır. İkinci yazı TampaKalp Kineziyofobi Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun geçerlilik ve
güvenilirliğinin araştırıldığı bir çalışma olup bu konu ile
ilgilenen meslektaşlarımız için yararlı olacağı kanısındayız.
Sıradaki diğer makaleler, sırasıyla inme rehabilitasyonunda
tıbbi komplikasyonlar konusunda yapılmış bir çalışma ve
takiben servikal radikülopatisi olan hastalarda manuel ve
mekanik traksiyonun etkinliklerinin karşılaştırıldığı bir diğer
araştırmadır. Sonuncu makale de inmeli hastalarda klinik
pratikte kullanabileceğimiz bir ölçek olan Rivermead Mobilite
İndeksinin Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirliği ile
ilgili bir çalışmadır.
Dergimizin bu sayısında yayınlanan olgu sunumlarından ilki
glomus karotikum tümörü rezeksiyonundan sonra gelişen
periferik fasiyal paralizidir. İkinci sıradaki olgu sunumu düşük
ayak ile başvuran bir diz altı ampütasyonu ile ilgilidir. Sonraki
sunum ise bariatrik cerrahi geçirmiş bir kişide gelişen düşük
ayak olgusudur. Fabry hastalığında nöromusküler tutulum ile
ilgili bir diğer olgu sunumu ve takiben trambolin yaralanması
sonucunda gelişen bir omurilik yaralanması sunumu da
sırasıyla yer alan diğer yazılardır. Son olarak da intraosseöz
kalkaneal lipom başlıklı nadir bir olgu sunumu bulunmaktadır.
Yeni sayımızda tekrar buluşmak dileğiyle.
Saygılarımla...
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Yapılandırılmış İnme Rehabilitasyon
Ünitesinin Fonksiyonel Durum ve Hasta
Memnuniyeti Üzerine Etkisi: Pilot Çalışma
Nurdan Paker, Halime Kibar, Derya Buğdaycı, Gökşen Gökşenoğlu, Nur Kesiktaş
İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖZET

Sorumlu yazar: Doç. Dr. Nurdan Paker • Adres: İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim
ve Araştırma Hastanesi • Tel: 0212 496 50 00 • E-mail: nurdanpaker@hotmail.com

Amaç: Bu çalışmanın amacı inme ünitesindeki sağlık ekibinin ve hasta ile refakatçisinin de içine alındığı sıkı bir işbirliği ile
yapılan rehabilitasyon ve takip sisteminin, hastanın fonksiyonel iyileşmesi ve özellikle hasta olmak üzere tüm ekip
üyelerinin memnuniyeti üzerine olan etkisinin araştırılması idi.
Yöntem: İnme geçiren 16 hasta çalışmaya alındı. Hastalar randomize olarak sekiz kişiden oluşan iki gruba ayrıldı. Birinci
gruptaki hastalar inme servisinde yattığı süre boyunca Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı ve asistanı, fizyoterapist, inme
servisi sorumlu hemşiresi ve hastanın hemşiresinin katılımıyla yapılan hastanın ve refakatçisinin de aktif olarak katıldığı
günlük ortak vizitlerle izlendi. Diğer gruptakiler ise Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanları ve asistanı ile hastanın
hemşiresinin katıldığı günlük vizitler ile izlendi. İkinci gruptaki hastaların vizitleri ise rehabilitasyon ekibi tarafından ayrı
ayrı daha küçük gruplar halinde yapıldı. Bir aylık takip sonunda doktor, hemşire, fizyoterapist, hasta ve refakatçi memnuniyeti
5 basamaklı Likert Skalası ile değerlendirildi. Fonksiyonel durum değerlendirmesinde modifiye Rankin Skalası kullanıldı.
Bulgular: Ortalama yaş birinci grupta 70 ±10.2 yıl, ikinci grupta ise 66±12.8 yıl idi (p>0.05). Ortalama inme süresi birinci
grupta 11 ±19.9 ay, ikinci grupta 8±12.8 ay idi. Yatış sırasındaki birinci ve ikinci gruplardaki Modifiye Rankin Skalası skor
ortalamaları sırasıyla 3.75±0.463 ve 3.75±0.707 idi. Çıkışta ise birinci ve ikinci gruplardaki Modifiye Rankin skorları
sırasıyla 3.50±0.756 ve 3.75±0.707 bulundu (p>0.05). Sonuçta hasta memnuniyeti değerlendirmesinde birinci grupta
4.75±0.4, ikinci grupta ise 3.38±1.4 idi (p=0.02). Sonuçtaki hekim memnuniyeti birinci grupta 4.38±0.5, ikinci grupta
3.25±1.0 idi (p=0.016).
Sonuç: Bu çalışmada yapılandırılmış inme rehabilitasyon ünitesinde takip ve tedavi edilen inmeli hastalarda memnuniyet
oranları daha yüksek bulunmuştur. İyi organize olmuş bu ekipteki hekimler de bu tedavi şeklinin daha tatminkar olduğunu
bildirmişlerdir. İnme rehabilitasyonunda tüm ekibin katıldığı hasta ve refakatçi odaklı vizitler ve servis çalışmaları daha iyi
sonuçlar sağlar.
Anahtar kelimeler: İnme, rehabilitasyon, hasta memnuniyeti.

ABSTRACT

Effects of Accountable Stroke Rehabilitation Unit on the Functional Status
and Satisfaction Level of the Patient and the Doctor

Aim: The aim of this study was to evaluate the effects of strict cooperation of the rehabilitation team besides the patient and
caregiver in stroke rehabilitation unit, on the functional status of the patient and the satisfaction of especially the patient and
all the team members.
Methods: Sixteen patients who had stroke in the rehabilitation unit were included in the study. Patients were randomized
into two groups, each had eight patients. Multidisciplinary patient and caregiver centered visits which consisted Physical
Medicine and Rehabilitation specialist and resident, physiotherapist and rehabilitation nurses, were held in the first group. At
the end of the one month period the satisfaction levels of the doctors, physiotherapists, nurses, patients and caregivers were
evaluated on a five-point Likert Scale. Modified Rankin Scale was used for the assessment of the functional status.
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Results: Mean age was 70 ±10.2 and was 66±12.8 years, in the first and second groups, respectively (p>0.05). Mean stroke
duration was 11 ±19.9 and was 8±12.8 months, in the first and second groups, respectively (p>0.05). Mean modified Rankin
Scale scores were 3.75±0.463 and 3.75±0.707, in the first and second groups, respectively (p>0.05). Patient satisfaction
levels were 4.75±0.4 and 3.38±1.4, in the first and second groups, respectively (p=0.02). Doctor satisfaction levels were
4.38±0.5 and 3.25±1.0 in the first and second groups, respectively (p=0.016).
Conclusion: As a result patient’ satisfaction level was high in the accountable stroke rehabilitation group. Also the doctors’
satisfaction levels were high in these well organized group. Strict cooperation between rehabilitation team and patient and
caregiver provides better results.
Key words: Stroke, rehabilitation, patient satisfaction.

GİRİŞ
Yüksek değerdeki sağlık bakım organizasyonları
klinik mikrosistemler oluşturmuştur. Etkin bir klinik
mikrosistem için bakım veren düzenli çalışan ufak
bir grup, bakım işlemini gerçekleştiren ekibin hasta
da dahil paylaşımlı bir ortam sağlaması, performans
hedeflerinin oluşturulması, servis ve bakım amaçlarının
oluşturulması özellikleri önem taşır.
Sağlık sistemindeki iyileştirmeler ve masrafların
azaltılması gelişmiş ülkelerde tartışılan konulardır
(1). Makrosistemler organizasyonlardır. Mikrosistemler de tedavilerin yapıldığı ünitelerdir. Sağlık
bakımı verilen bu klinik ünitelerin tanımlanabilir
hale getirilmesi aslında organizasyonların da başarısını
artırır. Dolayısıyla hasta bakım kalitesi de artar (2).
Hastalara daha iyi hizmet vermek amacıyla düşünülen
bu sistem hastanedeki servislerde uygulanabileceği
gibi evde hasta merkezli olarak da geliştirilebilir.
Rehabilitasyon servislerinde, palyatif bakımda da
uygulanabilir. Beş farklı tanımlanabilir bakım sistemi
bildirilmiştir. Bunlar çeşitli branşlardan oluşan hekim
grupları, hastanenin sağlık kadrosunun oluşturduğu
organizasyonlar, hastane ve hekimlerinden oluşan
organizasyonlar, birbirine bağlı olan hekim kuruluşları
ve sağlık planı yapanların oluşturduğu kuruluşlarıdır
(3).
Tanımlanabilir bakım üniteleri ile ilgili pilot uygulamalar vardır (4). Bu ünitelerin başarılı olabilmesi
için akreditasyonu, performans değerlendirmesi ve
ödeme kaynakları konularının düzenlenmesine ge-
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reksinim vardır (1).
Bu çalışmanın amacı inme ünitesinde rehabilite
edilen hastalarda rehabilitasyon ekibinin ve hasta ile
refakatçisinin de içine alınarak daha sıkı bir işbirliği
ve takip amacıyla yapılan vizitler ve hasta takip
sistemi ile konvansiyonel yöntemle tedavi edilen
gruptaki tedavi sonrası fonksiyonel durumdaki iyileşme
ile hasta ve sağlık ekibinin memnuniyetinin araştırılması
ve sonuçların karşılaştırılması idi.

YÖNTEM
İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve
Araştırma Hastanesi inme servisinde yatarak rehabilitasyon programına alınan 16 hasta çalışmaya dahil
edildi. Hastaların yaş, cins ve inme süreleri kaydedi.
Fonksiyonel durum Modifiye Rankin skalası ile değerlendirildi. Daha sonra hastalar 8 kişiden oluşan 2
gruba ayrıldı. Birinci grup yapılandırılmış inme rehabilitasyon ünitesi grubu, ikinci grup ise konvansiyonel
inme rehabilitasyon grubu idi. Çalışma grubuna
doktor, fizyoterapist, hemşireden oluşan rehabilitasyon
ekibi tarafından her gün düzenli olarak aynı saatte
vizit yapıldı. Her vizitte rehabilitasyon ekip üyeleri
kendilerini tanıtarak görevlerini hasta ve yakınlarına
anlattı.
Rehabilitasyon ekip üyeleri hastayı değerlendirerek
rehabilitasyon programı seyrinde kısa ve uzun dönem
plan ve beklentilerini hasta ve hasta yakınıyla paylaştı.
İkinci gruba doktor ve hemşire tarafından günlük
vizit yapıldı. 1 ay süren bu uygulamanın sonunda
dergi@istanbulftr.gov.tr / ocak-nisan 2017 / cilt 2 / sayı: 4
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hem hastaların fonksiyonel durumları ölçüldü, hem
de rehabilitasyon ekibi üyeleri ile hasta ve refakatçilerinin memnuniyet düzeyleri değerlendirildi. Doktor,
rehabilitasyon hemşiresi, fizyoterapist, hasta ve refakatçisinin memnuniyet düzeyleri 5 basamaklı Likert
skalası ile değerlendirildi. Hastaların ve refakatçilerinin
rehabilitasyon hizmetinden duydukları memnuniyet
düzeylerinin belirlenmesi için “Tedaviden memnun
kaldınız mı?” şeklinde bir soru yöneltildi. Rehabilitasyon ekibinin yapılan çalışmanın verimliliği hakkındaki görüşleri ise “Hizmet sizleri tatmin etti mi?”
sorusuyla araştırıldı. Cevaplar 1. Kesinlikle katılmıyorum, 2. Katılıyorum, 3. Kararsız, 4. Katılıyorum,
5. Kesinlikle katılıyorum olmak üzere 5 basamaklı
Likert skalası ile değerlendirildi. Her iki grupta da
hem başlangıçta hem de bir aylık tedaviden sonra
yapılan bu ölçüm sonuçları karşılaştırıldı. Bu çalışma
konusunda hasta ve refakatçileri bilgilendirilerek
onamları alındı.

İstatistiksel Analiz
Tüm veriler IBM for SPSS paket programı kullanılarak değerlendirildi. Data analizinde sıklıklar, ortalama ve standart sapmalar, minimum ve maksimum
değerler tanımlayıcı istatistikler kullanılarak yapıldı.
Parametrik sonuçların ilişkisinin araştırlmasında bağımsız iki grup arası farkların testi kullanıldı. P<0.05

Tablo 2: Taburculuk sırasındaki
geribildirim düzeyleri.
YİRÜ grubu
Ekip üyeleri
Ort (SS)

Klasik ünite
grubu
Ort (SS)

P

Hasta
memnuniyeti 4.75 (0.463)

3.38 (1.438)

0.02*

Refakatçi
memnuniyeti 4.38 (0.916)

3.50 (1.414)

>0.05

Hekim
tatminkarlığı

4.38 (0.518)

3.25 (1.035) 0.016*

Hemşire
tatminkarlığı

3.25 (0.707)

3.38 (0.916)

>0.05

Fizyoterapist
tatminkarlığı

3.38 (1.302)

3.25 (1.035)

>0.05

YİRÜ: Yapılandırılmış inme rehabilitasyon ünitesi
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Tablo 1: Klinik özellikler.

Parametreler

YİRÜ grubu Klasik ünite
n:8
grubu n:8
Ort (SS)
Ort (SS)

P

Yaş (yıl)

70 (10.2)

66 (12.8)

>0.05

İnme süresi (ay)

11 (19.9)

8 (9.1)

>0.05

MRankin skoru
Yatış
Çıkış

3.75 (0.463) 3.75 (0.707) >0.05
3.50 (0.756) 3.75 (0.707) >0.05

YİRÜ: Yapılandırılmış inme rehabilitasyon ünitesi
MRankin: Modifiye Rankin

istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

SONUÇLAR
Hastaların yaş, inme süresi ve fonksiyonel durumları Tablo 1’de özetlenmiştir. Gruplar arasında
yaş ve inme süresi açısından anlamlı bir fark yoktu
(p>0.05). Yatış ve çıkış sırasında ölçülen modifiye
Rankin skalası sorları arasında da gruplar arasında
anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). Likert ile
ölçülen hasta ve refakatçisi, hekim, fizyoterapist ve
hemşere memnuniyeti Tablo 2’de gösterilmiştir. Taburculuk sırasında yapılandırılmış inme ünitesi grubundaki hasta memnuniyeti, diğer gruba göre anlamlı
olarak yüksek bulunmuştur (p=0.02). Taburculuk
sırasındaki hekim memnuniyeti de diğer gruptakine
göre anlamlı olarak daha iyi bulunmuştur (p=0.016).
Modifiye Rankin skalası skorlarındaki iyileşme açısından gruplar arasında anlamlı bir fark olmamıştır
(p>0.05).

TARTIŞMA
Bu çalışmada yapılandırılmış inme rehabilitasyon
ünitesi grubundaki hastalarda bir aylık izlem sonucunda
hasta ve hekim memnuniyeti diğer gruptakilere göre
anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Ancak
fonksiyonel durum açısından diğer gruptakilerden
farklı bir iyileşme olmamıştır.
Emory Üniversitesi hastanesinde 2000 yılında 24
yataklı bir “tanımlanabilir bakım ünitesi” oluşturulmuştur. Bu ünitenin özellikleri ünite bazlı ekiplerin
oluşturulması, yapılandırılmış interdisipliner yatakbaşı
çemberi, ünitenin performansının kayıt altına alınması
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ve ünitede hekim ve hemşirenin birlikte başkanlığı
olarak özetlenmiştir (4). Hekim, hemşire ve yardımcı
sağlık çalışanlarının katıldığı bu tanımlanabilir bakım
ünitesinin 4 yıllık çalışmasının sonunda klinik ünitelerin
çalışmalarının daha etkili olabileceği bildirilmiştir.
Çalışmamızın bazı kuvvetli ve zayıf yanları vardır.
Kuvvetli yanları kontrollü ve takipli bir çalışma olmasıdır. Grup sayılarının nisbeten az olması ve takip
sürelerinin kısa olması çalışmanın kısıtlılıklarıdır.
Sonuç olarak bir ay süreli yapılan bu pilot çalışmada
tanımlanabilir inme rehabilitasyon grubundaki hasta
memnuniyeti daha iyi bulunmuştur. Ayrıca bu gruptaki
hekimler yapılandırılmış inme rehabilitasyonunun
daha verimli olduğu görüşünü bildirmişlerdir. Bu konuda yapılacak daha uzun süreli organizasyonlara ve
çalışmalara gereksinim vardır.
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Amaç: Tampa kalp Kinezyofobi ölçeğinin (TSK-H) Türkçe çevirisini yapmak ve test- tekrar test güvenilirliği
ile geçerliliğini araştırmaktır.
Yöntem: Yaş ortalaması 52±11 yıl olan 150 koroner arter bypass greft (KABG) cerrahisi uygulanmış hasta
çalışmaya alınmıştır. Geçerlilik ve güvenirlik çalışması için tüm hastalara TSK-H doldurtulmuştur. Yapısal
geçerlilik kısa form 36 (SF-36), Hastane anksiyete ve depresyon skalası (HADS) ve 5 times sit to stand test
(5TSTS) ile değerlendirildi. Otuz hastada test tekrar test güvenilirlik çalışması yapılmıştır.
Bulgular: TSK-H test ve tekrar test ölçüm sonuçları arasında istatistiksel anlamlı fark yoktu (p<0.05). Testretest güveniriliği için internal consistency coefficient (ICC) 0.84 olarak saptandı. Yapısal geçerlilik için SF-36,
HADS ve 5TSTS korelasyonları yüksekti (p<0.01). Faktör analizinde 4 faktör saptandı.
Sonuç: Bu çalışmada TSK-H Türkçe versiyonunun geçerli ve güvenilir bir test olduğu bulunmuştur. Klinik
ortamda kullanılabilir olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Koroner arter bypass cerrahisi, kalp, güvenilirlik ve geçerlilik.

ABSTRACT

Validation and Reliability Study of Turkish version of the Tampa Scale for
Kinesiophobia-Heart
Objective: To translate Tampa Scale for Kinesiophobia-Heart (TSK-H) into Turkish, and investigate test-retestreliability and validity of the Turkish version.
Method: Reliability and validity studies of TSK-H were performed in 150 patients who had coronary artery
bypass surgery. Mean age was 52 ± 11 years. Test-retest reliability of TSK-H was studied in 30 patients. For the
internal consistency Short Form 36 (SF-36), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) and 5TSTS were
used.
Results: A statistically significant difference was not detected between TSK-H test, and retest measurements.
Internal consistency coefficient (ICC) for test, retest reliability was found to be 0.84. Internal consistency
assessed with Cronbach’s alpha was 0.80. Its construct validity is good and it was highly correlated with SF36, HADS, and 5 times sit to stand test (5TSTS) (p<0.01). In factor analysis 4 factors were detected.
Conclusion: As a conclusion Turkish version of TSK- H is a valid, and a reliable test. It can be used in clinical
setting.
Key words: Coronary artery bypass surgery, heart, reliability and validity.
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INTRODUCTION
Mortality related to cardiac causes ranks on top of
all-cause mortality in the world (1). Reverse correlation
between health, and sedentary life had been recognized
years ago. Nowadays the importance of cardiac rehabilitation program for protecting the patient who recovered from a coronary artery disease is well known
(2,3). However, despite these scientific evidence for
the benefits of participation in cardiac rehabilitation,
patients have poor adherence (4 ).
Successful cardiac rehabilitation is precluded by
kinesiophobia, fear of movement. When any part of
the organism is exposed to injury, its ability to move
is restricted. Fear of movement can occur even this
organism is completely recovered, and effects quality
of life.
Due to increasing perception of chest pain, the
person fears to move, he/she refrains from overcoming
pain or face the pain (5,6). Intensity of avoidance response increases with fear. Kori et al. used the term kinesiophobia in the year 1990. The researchers defined
kinesiophobia as “anxiety developed against feeling
of vulnerability to painful injury or re-injury activity,
and physical movement” (6). The effects of kinesiophobia on coronary artery patients have not been studied
yet. The only test which evaluated kinesiophobia in
cardiac disease patients is Tampa Kinesiophobia Scale
which is used in patients with musculoskeletal diseases
(7). Turkish verison of Tampa Kinesiophobia Scale
has been studied in patients with lumbar and cervical
pain, and it has been tried in various studies Beck et
al. adapted Tampa Kinesiophobia Scale to coronary
artery patients (5).
The objective of this study is to translate Tampa
Kinesiophobia Scale for Heart (TSK-H) into Turkish,
and investigate its test, retest reliability, and validty.

METHODS
Patients
The study performed on 150 (female, n=35) patients
with a mean age of 52±11 years (range, 34-65 years)
who had undergone coronary artery bypass graft
(CABG) surgery. Patients were recruited between
2012-2013 at Istanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic
and Cardiovascular Surgery Training and Research
Hospital. The patients were enrolled in the study for a
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median of 2,5 months (range 2–4) after hospital discharge. Inclusion criteria of the study were as follows;
CABG patients, absence of any disability, and psychiatric
treatment, literacy both in reading, and writing Turkish.
Informed consents of all patients were obtained.

MEASUREMENTS
Tampa Scale of Kinesiophobia for Heart
Tampa Scale of Kinesiophobia for Heart (TSK- H) is
a 17 -item questionnaire aimed at the assessment
of fear of movement/re-injury. Each item is provided
with a 4- point- Likert scale with scoring alternatives
ranging from “strongly disagree” [0] to “strongly
agree” [4]. Four items (4, 8, 12, 16) are phrased in reversed key. The total score varies between 17 and 68.
Test application lasts for an average of 9 minutes. The
higher the value, the greater the degree of kinesiophobia.
A 4-factor model was hypothesized, including the following constructs: “Perceived danger for heart problem”,
“Avoidance of exercise”, “Fear of injury” and “Dysfunctional self” (5).

Hospital Anxiety and Depression Scale
Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)
was used to measure affective and behavioral symptoms
of depression over the previous week. The 14-item
HADS comprises two subscales: depression subscale (HADS-D) and anxiety subscale (HADS-A). Each
HADS subscale is scored between 0 and 21 points, with
higher scores indicating greater morbidity (8).

Short Form 36
Short Form 36 (SF-36) is a health-related quality
of life measurement. It is a generic questionnaire measuring health-related quality of life across 8 dimensions
divided into 2 components. The physical component
comprises physical functioning, role physical limitations,
bodily pain, and general health perceptions. The mental
component comprises vitality, social functioning, role
emotional limitations, and mental health (9).

Five-Times-Sit-to-Stand Test
Functional mobility was measured by the 5 times
sit to stand test (5TSTS) (10). This test, measures the
fastest time to stand and sit five consecutive times
with arms folded. The longer the time spent to complete
dergi@istanbulftr.gov.tr / ocak-nisan 2017 / cilt 2 / sayı: 4
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the test, the worse the individual mobility.
With their permission, we used TSK-H modified
from TSK by Back et al. (5). This translation was
based on a bilingual forward and backward translation
followed by a consensus conference as recommended
by Beaton et al. (11). The cross-cultural adaptation
guideline consists of the following steps respectively:
initial translation, synthesis of the translations, back
translation, expert committee review, pretesting, submission and appraisal of documentation to developers
and preparation of final report (11). Turkish version
of TSK-H was applied to 30 patients at one week intervals for test-retest reliability.
Intraclass correlation coefficient (ICC) changes
between 0.00, and 1.00, and values ranging between
0.60-0.80 indicate good reliability, while values over
0.80 signify excellent reliability (12).

Statistical Analysis
For construct validity, TSK-H, and HADS, SF 36,
5TSTS scores were compared, and evaluated using
Pearson correlation analysis. For statististical analysis
SPSS version 10.0 was used.

RESULTS
The demographic and clinical characteristics of
the patients included in our study are presented in
Table 1. A statistically significant difference was not
detected between TSK-H test and retest measurement
results (p>0.05). Mean TSK-H values calculated at
first, and second measurements were 45±7, and 44±3
respectively. ICC for test, retest reliability of the test
was found to be 0.84. Internal consistency assessed
with Cronbach’s alpha was 0.80. Test was found to be
valid. The TSK-H was stable over time as evaluated
with a week test-retest of the total score (ICC 0. 88, 95%
CI 0. 75 –0.90).
Pearson correlations of TSK-H scores with scores
of SF-36, HADS and 5TSTS are shown in Table 2.
In factor analysis 4 factors were detected. HADS
anxiety, and depression scores were found to be correlated with TSK-H fear of injury, and dysfunctional
self (p<0.001).

DISCUSSION
Turkish validation, and reliability studies of TKSH have demonstrated similar test-retest results, and
dergi@istanbulftr.gov.tr / ocak-nisan 2017 / cilt 2 / sayı: 4

Table 1: Demographic and clinical
characteristics.
Mean± SD
Age (year)

52 ±11

Gender (male %)

115 (%76)

Height (cm)

164± 8

Body weight (kg)

81± 9

Hypertension n(%)

75 (%50)

Chest pain n(%)

50 (%33.3)

Exercise history n(%)

20 (%13,3)

Table 2: Correlations between TSK-H
and SF-36, HADS and 5TSTS scores.

TSK H

SF 36

HADS-A

HADS-D

5TSTS

-0.389*

0.721**

0.389*

0.681**

TSK-H: Tampa Scale for Kinesiophobia-Heart
SF-36: Short Form 36
HADS: Hospital Anxiety and Depression Scale
5TSTS: 5 times sit to stand test

validity similar to the scale adapted by Back et al. for
coronary artery disease patients. We concluded that
the construct validity of the 4-factor model presented
in this study is acceptable as Back’s study (5).
Cronbach’s alpha coefficient is similar to that developed
in previous studies, and for coronary artery disease
patients (5,7,13). The fear of injury was specifically
characterized by anxiety and depression in our study
similarly (5).
There are some limitations of the study. The study
was designed only for CABG patients who were scheduled for cardiac rehabilitation. The patients who attended the cardiac rehabilitation sessions were already
willing to participate in the study which might effect
the study results. Trial of the Turkish version in a
larger scale population may increase reliability of the
test. Although in the original study it was stated that
the application of the short form of the test could not
precisely evaluate kinesiophobia, short form can be
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tried in patients with cardiac diseases as is the case
with musculoskeletal diseases.
CAD is the most frequent cause of death in all the
world. Cardiac rehabilitation carries utmost importance.
TSK-H has been translated into Turkish to evaluate
fear of movement. Its test-, retest reliability was
studied, and perfect results were obtained. We concluded
that TSK-H can be used at clinical setting. During
cardiac rehabilitation studies kinesiophobia of patients
should be taken into consideration by the whole team.
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Üçüncü Basamak Rehabilitasyon
Merkezi’nde Yatan İnmeli Hastalarda
Görülen Tıbbi Komplikasyonlar
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Amaç: Bu çalışmanın amacı üçüncü basamak rehabilitasyon merkezinde yatan inmeli hastaların tıbbi
komplikasyon sıklığını belirlemektir.
Yöntem: İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan 209 inmeli hasta,
komplikasyonlarını belirlemek amacıyla retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmamız tanımlayıcı bir çalışma
olup veriler yüzde (%) olarak verilmiştir.
Bulgular: Tıbbi komplikasyon görülme oranı % 85,12 idi. Sık görülen komplikasyonlar ise inme sonrası
depresyon (%84,16), kas-iskelet ağrısı (%77,51), idrar yolu enfeksiyonu (İYE) (% 77.1) ve kompleks bölgesel
ağrı sendromu (KBAS) (%66.41) iken diğerleri kardiyovasküler komplikasyonlar (%45,12), düşme (%30.01),
pnömoni (%11.21) idi.
Sonuç: İnme sonrası depresyon, kas-iskelet ağrısı, idrar yolu enfeksiyonu ve KBAS tip I yaygın komplikasyondur.
Bu potansiyel komplikasyonların farkındalığı, bu komplikasyonların erken tanınması veya önlenmesini
sağlayabilir.
Anahtar kelimeler: İnme, komplikasyon, rehabilitasyon.

ABSTRACT

Medical complications among patients with stroke in tertiary inpatient
rehabilitation clinic
Aim: The aim of this study is to determine the prevalance of medical complication in stroke inpatients.
Methods: 209 patients from Istanbul Physical Therapy and Rehabilitation Trainig Hospital inpatient clinic
were enrolled in the study and assessed retrospectively. Our study is a descriptive study and the data are given in
percentage (%).
Results: The incidence of medical complications was 85.12%. The most common complications were poststroke depression (84.16%), musculoskeletal pain (77.51%), urinary tract infection (77.1%) and complex
regional pain syndrome (66.2%), while others were cardiovascular complications (45,12%), fall (30.01%) and
pneumonia (11,21%).
Conclusion: Post-stroke depression, musculoskeletal pain, urinary tract infection, and CRPS type I are common
complications. Awareness of these potential complications can lead to early recognition or prevention of these
complications.
Key words: Stroke, complication, rehabilitation.
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GİRİŞ
Dünya Sağlık Örgütüne göre inme; beyin kan akımında fokal bozulma sonucu, hızla gelişen klinik
semptom ve bulguların oluşması ve bu bulguların 1
gün veya daha uzun sürmesi ile karakterize klinik bir
sendromdur. Damarsal omayan nedenler bu tanıma
girmez (1).
İnme sonrası mortalite ve sakatlık artışında komorbid
durumlar ve tıbbi komplikasyonların etkili olduğu ilk
Framingham çalışmasında bildirilmiştir (2). Tıbbi
komplikasyonlar rehabilitasyon hastanesinde yatan inmeli hastaların başka merkezlere sevkiyle sonuçlanabilir
(3). Benzer şekilde hastanede yatış süresini uzatarak
maliyet artışına neden olabilir (4).
İnme hastalarında yapılan çalışmalarda medikal
komplikasyon oranı %44-95 arasında bulunmuştur
(5-8). En fazla bildirilen komplikasyonlar idrar yolu
infeksiyonu, düşme, depresyon,yumuşak doku ağrılarıdır
(9,10).
Son yıllarda inmede akut dönem tedavisinin daha
iyi yapılabilmesi ve komplikasyonların daha iyi tedavi
edilmesiyle uzun dönem sağ kalım oranı iki kat
artmıştır (11).
Bu çalışmanın amacı hastanemizde yatarak rehabilitasyon tedavisi alan inmeli hastaların tıbbi komplikasyon sıklığını belirlemektir.

YÖNTEM
S.B. İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim
ve Araştırma Hastanesinde dünya sağlık örgütünün
tanımına göre inme tanısı ile 2009-2014 yılları arasında
yatarak tedavi gören 209 hasta çalışmaya dahil edildi
ve retrospektif olarak hasta dosyaları incelendi.
Hastaların demografik özellikleri, inme tipi (hemorajik,
iskemik), ortalama yatış süresi kaydedildi. İdrar yolu
infeksiyonu, kas iskelet ağrısı, depresyon, kardiyovasküler komplikasyonlar, pnömoni, düşme varlığı
değerlendirildi. Bütün hastalar haftada beş gün, günde
1-2 saat rehabilitasyon programına alınmıştı.

İstatistiksel Analiz
Tanımlayıcı istatistiksel metodlar (Ortalama,
Standart sapma) kullanıldı. Analizlerde SPSS 17.0
programı kullanılmıştır.

BULGULAR
Çalışmaya 111(%53.11) kadın, 98 (%46.89) erkek

12

Tablo 1: Hastaların Demografik
Özellikleri.
n: 209

(n% ort+SS)

Yaş (yıl)

61.19±10.02

Cinsiyet, n (%)
Erkek
Kadın

98 (46.9)
111 (53.1)

Lezyonun yeri
Sağ hemisfer
Sol hemisfer

96 (45.9)
113 (54.1)

Dominant El (%)
Sağ
Sol
İnmenin Tipi (%)
Hemorajik
İskemik

94.6
6.4
24.8
75.2

Tablo 2: İnmeli Hastalarda Görülen
Komplikasyonlar (%).
Tıbbi Durum

(%)

Depresyon

84.16

Kas-iskelet ağrısı*

77.51

İdrar yolu enfeksiyonu

77.10

Kompleks bölgesel ağrı sendromu

66.41

Kardiyovasküler komplikasyonlar

45.12

Düşme

30.01

Pnömoni

11.21

*en sık omuz ağrısı (% 68.13)

olmak üzere toplam 209 hasta alındı. Hastaların yaş
ortalaması 61.19±10.02 yıldı. Lezyon tipi %24.8 hemorajik,% 75.2 iskemik nedenliydi (Tablo 1). En sık
görülen görülen risk faktörü hipertansiyondu (%80.2).
Diğer risk faktörlerinden Diabetes Mellitus %25.6 iskemik kalp hastalığı %24.3, hiperlipidemi % 9.2 ve
sigara kullanımı % 12.7 oranında saptandı . Hastaların
yatış brunstrom ortalamaları alt ekstremite; 3.12 (±1.6),
üst ekstremite; 2.66 (±1.7), el; 2.32 (±1.9), çıkış ortalamaları 3.51 (±ı.4), 3.04 (±1.7), 2.60ı (±1.8)
idi. En az bir tıbbi komplikasyon görülme oranı %
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ORJİNAL ARAŞTIRMALAR

85,12 idi. Sık görülen komplikasyonlar ise inme sonrası
depresyon (%84,16), kas-iskelet ağrısı (%77,51), idrar
yolu enfeksiyonu (İYE) (%77.1) ve kompleks bölgesel
ağrı sendromu (KBAS) (%66.41) iken diğerleri kardiyovasküler komplikasyonlar (%45,12), düşme
(%30.01), pnömoni (%11.21) idi. (Tablo 2)

TARTIŞMA
Bu çalışmada inmesonrası rehabilitasyon sürecinde
oluşan tıbbi komplikasyonlar sıklık sırasıyla depresyon,
kas iskelet ağrıları, KBAS, idrar yolu infeksiyonu
olarak bulundu.Farklı ülkelerde inme ünitelerinde de
aynı komplikasyonlar ilk sıralarda bildirilmiştir (7,9).
Depresyon hastaların % 84.16’sında saptanmıştır. İnme
sonrası depresyon sıklığı %18-79 arasında olduğu bildirilmektedir (12,13). Depresyonun farklı oranlarının
nedeni, inme sonrası geçen zaman, seçilen hastaların
farklı özellikleri, depresyon tanısı için kullanılan
ölçekler, tanıyı psikiatristin koyması olabilir. Soyuer
ve arkadaşları inme sonrası depresyon gelişiminin
kronik dönemde de sık gözlendiğini, depresyonun
fonksiyonel sonuç için kötü bir prognoz göstergesi olduğunu göstermiştir (14).
Çalışmada inmeli hastalarda ikinci sırada görülen
komplikasyon kas iskelet sistemi ağrıları idi (%77,51).
Bunlar arasında en sık ağrı nedeni omuz ağrısıydı
(%68.13). Türkiye’den yapılmış bir çalışmada omuz
ağrısı ile birlikte diğer kas iskelet sistemi ağrıları
inmeli hastaların 2/3 ünde gözlenmiştir (8). Aktif hareketin olmaması ve şiddetli paralizi omuz ağrısının
önemli nedenlerindendir (15). Kas-iskelet sistemine
ait diğer komplikasyonlar; kontraktürler, heterotopik
ossifikasyon, osteoporoz, düşmeye bağlı kırıklardır
(16). Kompleks bölgesel ağrı sendromu (KBAS) vazomotor ve sudomotor değişiklikler ile karakterize bir
sendromudur (17). İnme hastalarında KBAS varlığı
ve şiddetli ağrı, hem egzersiz programını kötü yönde
etkilemekte hem de ajitasyon ya da uyumsuzluğa
sebep olmaktadır (18). Çalışmamızda kompleks bölgesel
ağrı sendromu (KBAS) görülme oranı (%66.41).
Şiddetli ağrıya neden olan bu sendromda erken tanı,
tedavinin başarılı olması açısından oldukça önem taşımaktadır.
Yatarak rehabilite edilen inmeli hastalarda idrar
yolu infeksiyonu üçüncü sıklıkta görülmüştür. Genellikle
yaşlı ve postvoidal idrar miktarı 50 ml nin üstünde
olanlarda görülmektedir (19). İmmobilizasyon, inmeli
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hastalarda özellikle akciğer ve üriner sistem infeksiyonlarına yol açabilir. İnfeksiyon önemli bir mortalite
ve morbidite nedenidir ve rehabilitasyonun erken bırakılmasına yol açmaktadır.
Düşme ve kırıklar inme sonrası dönemde en sık
görülen komplikasyonlardandır. Merkezimizde daha
önce yapılan prospektif bir çalışmada inmeli hastaların
%17 sinin düştüğü bildirilmiştir (20). Rehabilitasyon
sırasında düşen inmeli hastaların düşmeyenlere göre
yatış süresinin uzadığı bildirilmiştir (21).
Motor kuvvet kaybı, asimetrik kas tonusu, somatosensoryal bozukluklar ve uzaysal algıdaki değişiklikler
postural instabiliteye zemin hazırlayarak dengeyi
bozmakta ve düşme riskini artırmaktadır (22). Düşme
riski, taburculuktan sonra da yüksek oranda devam
etmektedir. Hastanede yatarken yaşanılan düşme
sayısı, taburculuktan sonraki düşme riskini de belirlemektedir (23).
Hipertansiyon,aritmiler,miyokard infarktüsü ve
EKG değişiklikleri sık görülen komplikasyonlardır.
Bizim çalışmamızda bu komplikasyonların görülme
oranı %45.12 idi. İnme sonrası gelişebilecek kardiyovasküler komplikasyonların önlenmesi ve uygun
tedavisi hastaların ölüm, özürlülük oranlarını ve hastanede kalış sürelerini azaltır (24).
Çalışmanın kısıtlılıkları retrospektif ve üçüncü basamak bir merkezde yapılmış olması ve nörolojik
komplikasyonların değerlendirmeye alınmamasıdır.
Üçüncü basamak tek bir rehabilitasyon merkezinde
yapıldığı için sonuçlar genellenemez.
Sonuç olarak, yatarak rehabilitasyon gören inme
hastalarında depresyon, idrar yolu infeksiyonu, kasiskelet ağrıları ve düşmeler sık görülmektedir. Bu
hastalık ve komplikasyonlar eğer ciddi ve yeterli derecede tedavi edilmezlerse, hastanın rehabilitasyon
programına katılımını ve prognozu olumsuz etkilemektedirler. Bu nedenle inmeli hastaların sistemik
muayeneleri ayrıntılı yapılmalı ve komplikasyonlar
açısından hastalar dikkatle incelenmelidir.

KAYNAKLAR
1. Ralph L. Pathogenesis, classification and epidemiology
of disease. Rowland PL. Merrit’s Neurology. Tenth
Edition 2000; 35: 217-74.
2. Gresham GE, Phillips TF, Wolf PA, McNamara PM.
Kannel WB. Dawber TR. Epidemiological profile of
long-term stroke disability. The Framingham Study.

13

ORJİNAL ARAŞTIRMALAR

Arch Phys Med Rehabil 1979;60(11):487-91.
3. Stineman MG, Ross R, Maislin G, Fiedler RC, Granger
CV. Risks of acute hospital transfer and mortality during
stroke rehabilitation. Arch Phys Med Rehabil 2003;
84(5):712-8.
4. Gökkaya N, Aras M, Cardenas D, Kaya A Stroke rehabilitation outcome: the Turkish experience. Int J Rehabil
Res 2006;29(2):105-11.
5. Johnston KC, Li JY, Lyden PD, Hanson SK, Feasby TE,
Adams RJ, et al. RANTTAS Investigators: Medical and
neurological complications of ischemic stroke: experience
from the RANTTAS trial. Stroke, 1998;29(2): 447–53.
6. Dromerick A, Reding M. Medical and neurological
complications during inpatient stroke rehabilitation.
Stroke 1994;25(2): 358–61.
7. Hung JW, Tsay TH, Chang HW, Leong CP, Lau YC. Incidence and risk factors of medical complications during
inpatient stroke rehabilitation. Chang Gung Med J
2005;28(1): 31–8.
8. Civelek GM, Atalay A, Turhan N. Medical complications
experienced by first-time ischemic stroke patients during
inpatient, tertiary level stroke rehabilitation. J Phys Ther
Sci. 2016;28(2):382-91.
9. McLean DE. Medical complications experienced by a
cohort of stroke survivors during inpatient, tertiarylevel stroke rehabilitation. Arch Phys Med Rehabil.
2004;85(3):466-9.
10. Roth EJ, Lovell L, Harwey RL, Heinemann AW, Semik
P, Diaz S. Incidence of and risk factors for medical
complication during stroke rehabilitation. Stroke 2001;
32(2): 523-9.
11. Braddom RL. Fiziksel Tıp ve Tehabilitasyon El Kitabı.
Çev. Ed. Arasıl T. Güneş Kitabevi 2005;221-5.
12. Nicholl CR, Lincoln NB, Muncaster K, Thomas S. Cognitions and post-stroke depression. Br J Clin Psychol
2002;41(Pt 3):221-31.
13. Singh A, Black SE, Hermann N, Leibovitch FS, Ebert
PL, Lawrence J, et al. Functional and neuroanatomic
correlations in poststroke depression. The Sunnybrook
stroke study. Stroke 2000;31(3):637-44.

14

14. Soyuer, F, Soyuer, A. Kronik Dönem İnme Hastalarında
Depresyon ve Fonksiyonel Sonuç Arasındaki İlişki.
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2007; 14(3)
167-70.
15. Fugl-Meyer AR, Jaasko L, Norlin V. The poststroke hemiplegic patient. Scand J Rehabil Med 1975;7(2):73-83.
16. Dalyan Aras M, Çakçı A. İnme rehabilitasyonu. Oğuz
H, Dursun E, Dursun N, editörler. Tıbbi Rehabilitasyon. 2. baskı. Nobel Tıp Kitabevleri İstanbul. 2004:
589- 619.
17. Ribbers GM, Geurts AC, Stam HJ, Mulder T. Pharmacologic treatment of complex regional pain syndrome I:
a conceptual framework. Arch Phys Med Rehabil
2003;84(1): 141-6.
18. Selçuk B, Ersoz M, Inanir M, Kurtaran A, Akyuz M.
Sympathetic skin responses in hemiplegic patients with
and without complex regional pain syndrome. Neurol
India 2006;54(3): 279-82.
19. Chen CM, Hsu HC, Tsai WS, Chang CH, Chen KH,
Hong CZ.Infections in acute older stroke inpatients undergoing rehabilitation. Am J Phys Med Rehabil.
2012;91(3): 211-9.
20. Bugdayci D, Paker N, Dere D, Özdemir E, Ince N. Frequency, features, and factors for falls in a group of
subacute stroke patients hospitalized for rehabilitation
in Istanbul. Arch Gerontol Geriatr. 2011;52(3): 215-9.
21. Wong JS, Brooks D, Mansfield A. Do Falls Experienced
During Inpatient Stroke Rehabilitation Affect Length
of Stay, Functional Status, and Discharge Destination?
Arch Phys Med Rehabil. 2016;97(4):561-6.
22. Geurts AC, De Haart M, Van Nes IJ, Duysens J. A
review of standing balance recovery from stroke. Gait
Posture 2005;22: 267-81.
23. Divani AA, Majidi S, Barrett AM, Noorbaloochi S,
Luft AR. Consequences of stroke in community-dwelling
elderly: the health and retirement study, 1998 to 2008.
Stroke 2011;42(7): 1821-5.
24. Akut İnmeye Yaklaşım http://www.yogunbakim
dergisi.org/managete/fu_folder/2003-04/html/20033-4-225-235.html.

dergi@istanbulftr.gov.tr / ocak-nisan 2017 / cilt 2 / sayı: 4

Servikal Radikulopatisi Olan Hastalarda
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Giriş: Servikal radikulopati ağrı ve fonksiyon kaybına neden olan boyun ağrısının sık bir nedenidir. Manuel
terapi, traksiyon ve egzersiz yaygın kullanılan tedavi modaliteleridir. Çalışmanın amacı servikal radikulopatili
hastalarda manuel ve mekanik traksiyonun kısa dönem etkinliğini karşılaştırmaktır.
Yöntem: Çalışmaya servikal radikulopatili 49 hasta alındı. Hastaların %52.4’ü kadın %47.6’sı erkekti. Üç
gruba ayrılan hastalar, grup 1 manuel traksiyon, segmental mobilizasyon, egzersiz; grup 2 mekanik traksiyon,
segmental mobilizasyon, egzersiz; grup 3 yalnızca egzersiz programına alındı. 3 gruba da 15 seans tedavi
verildi. Hastaların ağrısı istrahat VAS (visual analog skala) ile fonksiyonel değişiklikleri ise boyun özürlülük
indeksi (NDI) ile değerlendirildi.
Sonuçlar: Grup 1 ve 2’de tedavi sonrası istirahat VAS’ında anlamlı düzelme görülürken (p<0.05), grup 3’te
anlamlı düzelme görülmedi (p>0.05). Boyun özürlülük indeksi açısından yapılan değerlendirmede tedavi
bitiminde grup 1 ve 2’de anlamlı düzelme mevcut iken (p<0.05) grup 3’te anlamlı düzelme görülmedi (p>0.05).
Tartışma: Çalışmamızda mekanik traksiyon ve manuel traksiyon tedavisine eşlik eden segmental mobilizasyon
servikal radikulopati tedavisinde egzersiz grubuna göre kısa sürede etkin bir tedavi metodudur.
Anahtar kelimeler: Radikülopati, servikal, traksiyon, etkinlik.

ABSTRACT

Efficiency of Manual and Mechanical Traction in Cervical Radiculopathy
Aim: To compare by Aim: Cervical radiculopathy is the main reason of neck pain due to pain and functional
deficit. Manuel therapy, traction and exercises are common treatment modalities. Aim of this study is to
compare the short term effectiveness of manual and mechanic traction in the patients with cervical radiculopathy.
Method: Forty nine patients with cervical radiculopathy were included. Fifty two point four percent was female
and %47.6 was male. They divided into three groups. Group 1 had manual traction, segmental mobilization and
exercises. Group 2 had mechanical traction, segmental mobilization and exercises. Group 3 had only exercises.
Fifteen session treatment were applied in all three groups. Pain was evaluated with visual analog scale (VAS)
and functional changes were assessed with Neck Disability Index (NDI).
Results: Significant difference in resting VAS was found in group 1 and 2 after treatment (p<0.05), whereas
there was no significant difference in term of VAS in group 3 (p>0.05). Significant difference in NDI were seen
group 1 and 2 (p<0.05), but there was no significant difference in group 3 (p>0.05).
Conclusion: In our study, cervical radiculopathy treatment, segmental mobilisation with manual and mechanical
traction is the effective treatment method in short term as compared with the exercises group.
Key words: Radiculopathy, cervical, traction, efficiency.
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boyun ağrı ve fonksiyonlarına etkisinin araştırılması
amaçlanmıştır.

GİRİŞ
Servikal radikülopati (SR), boyun postürü ve hareketleri ile provoke olabilen, parestezi ve uyuşukluk gibi
duyu, motor, reflex değişiklikleri içeren, omuza yayılan
ağrı oluşturabilen boyun ağrısının sık bir nedenidir
(1,2). En fazla 5. ve 6. dekatta görülürken, her iki cinsi
eşit olarak tutar (3). Manyetik rezonans görüntüleme,
non invazif ve sensitif bir yöntem olarak servikal radikulopatinin tanımlanmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Radikülopatili hastalarda tanıyı destelemek
ve ayırıcı tanı için elektrofizyolojik incelemeler kullanılabilir. Servikal radikulopati genellikle selim seyirlidir
ve spontan iyileşme gösterebilir. Spontan iyileşmeyen
hastalarda nörolojik defisit varlığında cerrahi tedavi
tercih edilirken, nörolojik defisit bulunmayan vakalarda
konservatif tedavi efektif olup, ilk tercihtir (4,5).
Konservatif tedavide, fizyoterapi, egzersiz, eletroterapi,
manuel terapi, akupunktur, boyunluk ile non-steroid
antiinflamatuar ilaçlar dan yararlanılabilir. Manuel terapinin SR üzerine kısa dönemde ağrı ve dizabiliteye
olumlu etkileri belirtilmiştir. Uzmanlaşmış hekimler,
fizyoterapistler, kayropraktırlar, osteopatlar tarafından
uygulanan konservatif tedavi metodu olan (6) manuel
terapinin doku esnekliğinde ve eklem hareket açıklığında
artma, kas fonksiyonlarında düzelme, doku inflamasyonunda azalma gibi olumlu etkileri vardır (7,8).
Manuel terapi metodlarına ve egzersize ek olarak
verilen traksiyon SR tedavisinde ağrının azalmasına
ve boyundaki hareket açıklıklarının artmasına katkı
sağlamaktadır.
Bu çalışmada manuel terapi tekniklerine ek olarak
mekanik traksiyon ve manuel terapi ile traksiyonun

YÖNTEM
Bu çalışma Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon kliniğinde
Ocak 2015-Mayıs 2016 tarihleri arasında toplam 49
SR tanılı hasta ile yapıldı. Çalışmaya 18-65 yaş
arasında olan, mekanik boyun ağrısı bulunan ve
radiküler semptomları olan hastalar alındı. Radiküler
semptomu olmaksızın sadece boyun ağrıları olanlar,
boyuna travma ve operasyon öyküsü bulunanlar, aktif
inflamatuvar ya da nörolojik hastalığı olanlar, doğumsal
anomalisi veya geçirilmiş operasyonu olanlar, osteoporoz
ve malignite gibi ek hastalık öyküsü olanlar, nörolojik
defisiti olanlar çalışma dışı bırakıldı.
Hastalar üç gruba ayrıldı. Birinci gruptaki hastalara,
segmental mobilizasyon ve ev egzersiz programına ek
olarak, manuel traksiyon, hasta sırtüstü yatar pozisyonda
iken oksiput linea nuchae üzerinden 10 sn traksiyon 5
sn istirahat şeklinde 10 tekrar olacak şekilde 15 seans
uygulandı. İkinci gruptaki hastalarda segmental mobilizasyon ve ev egzersiz programına ek olarak mekanik
traksiyon cihazı ile hasta supin pozisyonda iken ağırlığının
% 10-15 kadar kadar kuvvetle 10 sn traksiyon 5 sn
istirahat olacak şekilde 15 seans traksiyon tedavisi uygulandı. Üçüncü gruptaki hastalar ise sadece ev egzersiz
programı aldı. Ev egzersiz tedavisinde, hastalara izometrik
boyun ve eklem hareket açıklığı egzersizleri gösterildi

Segmental mobilizasyon
Hasta oturur pozisyonda C2-C7 arasına baş 30
derece lateral fleksiyon 45 derece kontralateral ro-

Tablo 1: Grupların demografik dağılımları.
Grup 1, n=17

Grup 2, n=15

Grup 3, n=17

47.4±7.8

39.4±8.3

42.5±7.4

p>0.05

p>0.05

p>0.05

9/8

8/7

8/9

p>0.05

p>0.05

p>0.05

29.6±4.2

33.6±4.6

31.9±5.1

p>0.05

p>0.05

p>0.05

Yaş (yıl)

Cins (K/E)

VKİ
VKİ: Vücut Kitle İndeksi
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Tablo 2: Gruplar arası klinik ve istatistiksel değerlendirme.
İstatistiksel
Parametreler

VAS
(istirahat)

Boyun
Özürlülük
Indexi (NDI)

Grup1

Grup 2

Grup 3

TÖ

TS

TÖ

TS

TÖ

TS

Ortalama

7.2

3.2

7.3

3.1

7.4

7.39

SD

±1.40

±1.2

±1.50

±1.3

±1.02

±1.30

P değeri

<0.05*

<0.05*

<0.05*

<0.05*

>0.05

>0.05

Ortalama

25.73

8.5

23.22

13.49

23.31

23.4

SD

±9.34

±5.7

±10.09

±8.04

±7.49

±8.21

P değeri

<0.05*

<0.05*

<0.05*

<0.05*

>0.05

>0.05

SD Standart deviasyon
TÖ Tedavi öncesi
TS Tedavi sonrası
*p<0.05

tasyonda pozisyonlanarak 10 sn boyunca 10 tekrar
olarak uygulandı.
Her üç grup için de 15 seans tedavi planlandı. Hastaların vücut kütle indeksi (VKİ) hesaplandı. Ek hastalık,
ilaç kullanımları sorgulanarak kayıt altına alındı. Her
bir grup tedavi öncesi ve sonrası olmak üzere istirahat
halindeki ağrıları visual analog skala (VAS) ile fonksiyonel
durum ise boyun özürlülük indeksi (NDI) ile değerlendirildi (9). Çalışma için etik kurul onayı alındı.

İstatistiksel analiz
İstatistiksel analiz SPSS paket program 16.0 versiyonu kullanılarak yapıldı. İstatistiksel anlamlılık
düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi. Veriler ortalama
ve standart sapma olarak belirlendi. Hasta ve kontrol
grubunda yaş, vücut kitle indeksi düzeyi belirlendi.
Verilerinde demografik dağılımları belirlendi. Verilerin
grup içinde dağılımlarının yüzdeleri belirlendi. Gruplar
arasındaki farklılığın belirlenmesinde independent
sample t-testi kullanıldı.

SONUÇLAR
Çalışmaya toplam 49 hasta alındı. Hastaların %52.4’ü
kadın %47.6’sı erkekti. Birinci, ikinci ve üçüncü gruplarda
ortalama VKİ değerleri sırasıyla 29.6±4.2 kg/m², 33.6±4.6
dergi@istanbulftr.gov.tr / ocak-nisan 2017 / cilt 2 / sayı: 4

kg/m² ve 31.9±5.1 kg/m² idi. Veriler incelendiğinde
gruplar arasında yaş, VKİ ve cinsiyet açısından anlamlı
fark gözlenmedi (Tablo 1).
Grup 1 ve 2’de tedavi sonrası VAS ile ölçülen ağrı
skorları sırasıyla 3.2 ve 3.1 seviyesine düşmüş olup
istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptandı (p<0.05).
Buna karşılık grup 3’te tedavi öncesi 7.4 olan ortalama
VAS değeri, tedavi sonrasında 7.39 olup başlangıç ölçümlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). Gruplar fonksiyonel açıdan (NDI)
değerlendirildiğinde grup 1 ve 2’de anlamlı değişiklik
gözlenirken (p<0.05) grup 3’te anlamlı değişiklik gözlenmedi (p>0.05). Grup 1 ve 2 arasında yapılan ağrı ve
fonksiyonel değerlendirmede gruplar arasında anlamlı
fark gözlenmedi (p>0.05) (Tablo 2).

TARTIŞMA
Çalışmamızın sonuçları göstermiştir ki servikal radikülopatide manuelterapi, egzersiz ve traksiyon tedavisi
ile kontrol grubuna göre anlamlı düzelme sağlamıştır.
Bu durum mekanik ya da manuel yolla yapılan traksiyonun, egzersiz ve manuel terapi ile birlikte servikal
yapılarda germe-gevşeme etkisi ile ağrıda azalma ve
fonksiyonlarda düzelme ile etkili olduğunu düşündürmektedir.
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Çalışmamızda servikal radikülopatide kombine tedavi
uygulanan grup 1 ve 2’de yalnızca egzersiz tedavisi uygulanan grup 3’e oranla anlamlı olarak daha fazla bir
düzelme görülmüştür. Literatürde de kombine tedavinin
etkinliğini gösteren pekçok çalışma vardır (10-13).
Bu çalışmada her iki grupta da servikal manuel
terapinin etkin olduğunu gördük benzer şekilde manuel
terapi ve egzersiz tedavisinin servikal radikulopatide
ağrı ve fonksiyonlar üzerine etkisini araştıran Langevin
ve ark, yaptıları randomize kontrollü çalışmalarında
iki ayrı non-spesifik manuel terapi tekniğini karşılaştırmışlar ve her iki tekniğin de boyun ağrısı ve fonksiyonları üzerine olumlu etkileri olduğunu bildirmişlerdir (14).
Çalışmamızda her iki gruba verilen traksiyonun
etkili olduğu görülmekte olup, Fritz ve ark., nın sadece
egzersiz ile egzersiz ve traksiyonu karşılaştırdıkları çalışmalarında traksiyon eklenen grupta ağrı ve fonksiyonlarda düzelme olduğunu göstermişlerdir (15). Benzer
şekilde Cleland ve ark., yayınladıkları vaka serilerinde
fizik tedavi için başvuran hastalara manuel terapi,
egzersiz ve traksiyon uygulamışlar ve anlamlı oranda
olumlu yanıt aldıklarını belirtmişlerdir (16).
Sonuç olarak servikal radikülopati tedavisinde manuel
terapi, egzersiz ve traksiyonu içeren kombine tedavinin
etkili olduğu görüşündeyiz. Daha fazla vaka sayısı ile
yapılan uzun dönem takip içeren çalışmalara ihtiyaç
olduğu kanaatindeyiz. Tedaviyi uygulayan manuel terapistin uyguladığı traksiyon kuvvetinin kantitatif ölçümünü
içeren çalışmalar aydınlatıcı olacaktır.
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Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenilirliği
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ÖZET
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Hastanesi • Tel: 0212 496 50 00

Amaç: Bu çalışmanın amacı, inmeli hastalarda Rivermead Mobilite Indeksinin (RMI) Türkçe versiyonunun
geçerlilik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesidir.
Yöntem: RMI’nin İngilizce formu bilungual iki kişi tarafından önce Türkçe’ye ve daha sonra yeniden
ingilizce’ye çevrildi. Son şekli hazırlandıktan sonra 30 hasta üzerinde üç gün arka arkaya denendi ve tam olarak
anlaşıldığına karar verildikten sonra, kliniğimizde rehabilite edilen 147 inmeli hastada uygulandı. Hastaların
mobilite ve günlük yaşam aktiviteleri Barthel Indeksi (BI) ve RMI ile yatışta ve taburculuk sırasında olmak
üzere iki defa değerlendirildi. Değerlendirmeler, kliniğe yattıkları ilk iki gün içine ve taburculuktan 1 gün önce
yapıldı. İstatiksel analizde, RMI’nin güvenilirliği Cronbach alfa katsayısı ile, BI ve RMI arasındaki uyum
geçerliliği ise Spearman korelasyonu ile yapıldı
Bulgular: Hastaların %56,5’u kadın, %43,5’i erkekti. Yaş ortalamaları 62,03±11,88 yıl idi. Klinikte ortalama
yatış süreleri ise 37,12 ±15,46 gün olarak tespit edildi. Hem yatış, hem de taburculukta RMI’nin güvenilirliği
yüksek olarak bulundu (Cronbah’s alpha yatış: 0,893; taburculuk 0,891). BI ve RMI arasında hem yatış ve hem
de taburculukta ileri derecede korelasyon tespit edildi (p=0,000).
Tartışma: Bu çalışma ile inmeli hastalarda RMI2nin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir olduğu gösterilmiştir.
İnmeli hastaların rehabilitasyonunda bu ölçeğin kullanılması ile de mobilite seviyelerinin ve elde edilen
gelişmelerin değerlendirilmesi açısından klinik çalışmalarımızda kolaylık sağlayacağını düşünmekteyiz
Anahtar kelimeler: İnme, mobilite, geçerlilik.

ABSTRACT

Validity and Reliability of Turkish Version of Rivermead Mobility Index in Stroke

Aim: Aim of this study is to evaluate validity and reliability of the Turkish version of Rivermead Mobility Index
(RMI) in stroke patients.
Method: English version of RMI has been translated into Turkish and then back into English by two bilingual
interpreters. The final draft of the RMI has been tested on 30 patients for three consecutive days and after
ensuring it is fully understood, the RMI has been tested on 147 stroke patients who are receiving rehabilitation
in our clinic. Mobility and daily living activities of the patients have been evaluated with Barthel Index (BI) and
RMI twice before rehabilitation and after discharge from the clinic. Assessments have been made during the
first two days of hospitalization and one day ahead of discharge. In statistical analysis reliability of RMI has
been calculated with Cronbach alfa coefficient, compliance validation between BI and RMI has been calculated
with Spearman correlation.
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Results: %56,5 of patients were female, ,%43,5 were male. It has been estimated that the mean age was 62,03±11,88
years, mean length of stay was 37,12 ±15,46 days. Both at the beginning of hospitalization and at discharge, reliability
of RMI was found to be high. (Cronbah’s alpha at the beginning:0,893; at discharge 0,891). High degree of correlation
between BI and RMI was seen both at the beginning of hospitalization and at discharge. (p=0,000).
Conclusion: In this study, it has been shown that the Turkish version of RMI is both valid and reliable in stroke
patients. We think use of RMI during rehabilitation of stroke patients will facilitate assessment of mobility levels and
degree of patient development in our clinical studies.
Key words: Stroke, mobility, validity.

GİRİŞ
Dünya sağlık örgütünün tanımına göre mobilite; kişinin bulunduğu çevrede bağımsız ve aktif olarak
hareket edebilme yeteneğidir (1,2). Mobilite, yaşamda
bağımsız olmanın en önemli unsurlarından biridir ve
inme sonrasında kaybı ile de çok sayıda hastada ciddi
seviyelerde yetersizlik ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle
inme rehabilitasyonun en önemli hedeflerinden biri de
kaybedilen hareket yeteneğinin yani mobilitenin yeniden
kazandırılmasıdır (1-3). Rehabilitasyon hekimliğinde,
aktivite değerlendiren ölçeklerle hem zaman içinde
hastanın gelişiminin değerlendirilmesi, hem de dünyada
farklı merkezlerde yapılmış olan çalışmalarla geçerli
bir karşılaştırma yapılması sağlanır. Son 30 yılda bu
amaçla çok sayıda hasta bildirimine dayalı sonuç
ölçekleri geliştirilmiştir ve bu ölçekler hem bilimsel
çalışmalarda, hem de klinik pratiklerde yaygın olarak
kullanılmaktadır (3-9). Bu hasta bildirimine dayalı
sonuç ölçeklerinden biri olan Rivearmead Mobilite
indeksi (RMI), inme ve travmatik beyin hasarı gibi nörolojik hasarı olan hastalarda mobilite bozukluklarını
değerlendirmek için geliştirilmiş olan, basit ve kolay
uygulanabilen bir ölçektir (7-12). Bu ölçek, 1979 yılında
Lincoln ve Leadbitter tarafından hazırlanan ‘Rivearmead
Motor Assessment’ın ilk üç bölümündeki motor fonksiyon değerlendirilmesi temel alınarak geliştirilmiştir
(1). Test evde, işte veya hastanede uygulanabilir ve
uygun psikometrik özelliklere sahiptir (l,7,10).
Bu testle yatak içindeki aktiviteden hızlı yürümeye
kadar, geniş bir açıdan mobilite bozukluklarını değerlendirebilme imkanı vardır. Test, toplam 14 soru ve
bir gözlemden oluşur, total puan 0 ile 15 arasındadır.
O puan hiç mobilite olmadığını, 15 puan ise hızlı
yürüme veya koşma yapılabildiğini gösterir. Testin
İngilizce, İtalyanca, Almanca ve Brezilya dillerine
çevrilmiş şeklinin geçerli, güvenli ve zaman içinde
oluşan değişikliklere duyarlı olduğu gösterilmiştir ve
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pek çok ülkede inmeli hastaları takip eden hekimler
ve araştırmacılar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır (1,8,12-14).
Bu çalışmanın amacı inme rehabilitasyonunun
yoğun olarak uygulandığı merkezimizde, hastalarımızın
mobilitelerinin daha objektif değerlendirebilmesi için,
anlaşılması ve uygulanması oldukça kolay olan RMI’nin
Türkçe sürümünün inmeli hastalarda geçerlilik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesidir.

YÖNTEM
Çalışma, RMI skalasının hemiplejik hastalarda
Türkçe geçerlik ve güvenirliğini oluşturabilmek için
İstanbul Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde
planlandı. RMI’nın Türkçe formu Guillemin’in önerileri
doğrultusunda hazırlandı (15). Öncelikle orijinal
ingilizce form, iki ayrı kişi tarafından Türkçe’ye
çevrildi ve bu iki türkçe form, iki ayrı bilungual kişi
tarafından yeniden İngilizceye çevrildi. Sonuçta yapılan tercümeler değerlendirilerek RMI’nin Türkçe
şekli son haliyle hazırlanıp, önce 30 hasta üzerinde üç
gün arka arkaya denendi ve tam anlaşılabildiğine karar
verildikten sonrada çalışma grubunda uygulandı. Soruların tamamı hastalar tarafından kolay anlaşıldı bu
nedenle açıklama ve düzeltme ihtiyacı olmadı. Orjinal
form tamamlandıktan sonra, 147 inmeli hastaya uygulandı. Çalışmaya, noroloji kliniğinde tanısı konmuş
ve akut dönem tedavisi tamamlanmış, medikal durumu
stabil olan, inme geçirmiş hastalar alındı. Serebrovasküler
olay dışında herhangi bir nedenle inme tablosu olanlar,
total afazisi olanlar, kognitif durumu bozuk olanlar ve
alt ekstremitede yürümeyi engelleyecek ileri derecede
kontraktür veya ortopedik bozukluğu olan hastalar
çalışma dışı bırakıldı. Hastaların yatışda ve taburculukta
mobilite ve günlük yaşam aktiviteleri Barthel İndeksi
(BI) ve RMI ile değerlendirildi. Bu ölçümler kliniğe
yattıktan sonraki ilk iki gün içinde ve taburcu olmadan
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Tablo 1: Demografik ve klinik özellikler.
Parametreler

Ort (SS)

Yaş (yıl)

62.03±11.88

Cins E/K n (%)

64/83 (43.5/56.5%)

Etyoloji n (%)
İskemik
Hemorajik

113 (%76.9)
34 (%23.1)

Tutulan taraf n (%)
Sağ hemipleji
Sol hemipleji

68 (%46.3)
79 (%53.7)

Yatış süresi (gün)

37.12±15.46

RMI Yatış
Taburculuk

4.5±3.57
7.10±3.74

BI

50.75±21.53
66.12±19.74

Yatış
Taburculuk

SS: Standart sapma
RMI: Rivermead mobility index
BI: Barthel index

bir gün önce yapıldı. BI inmeli hastalarda sıklıkla kullanılan Türkçe geçerlik ve güvenirliği olan bir ölçektir
(4,16). RMI, toplam 14 soru ve bir gözlemden oluşan
ve yatak içi aktiviteden hızlı yürümeye kadar mobilitenin
geniş bir alanda değerlendirildiği, basit, kolay uygulanabilen, hiyerarşik yapıda bir ölçektir (Ek 1). Bu
yapısı nedeni ile ilk soruya hayır yanıtı veren kişi genellikle diğer sorulara da hayır yanıtı vermektedir.

İstatistiksel analiz
RMI’nin içsel güvenilirliği, Cronbach alfa katsayısı
ile, BI ile RMI arasındaki uyum geçerliliği ise,
Spearman korelasyon katsayısı ile araştırıldı.

SONUÇLAR
Çalışmanın başlangıcında nöroloji kliniğinden rehabilitasyon amacı ile kliniğimize gönderilen 164
hasta tarandı. Hastalara çalışma protokolü hakkında
bilgi verildi. Çalışmaya, katılmayı kabul eden 147
hasta ile devam edildi.
Yatış için randevuya alınan hastalar iki aylık bir
bekleme süresinin ardından kliniğimize yatırılarak rehabilitasyon programına alındılar. Hastaların 83’ü
kadın (%56,5), 64’ü ise erkek (%43.5) idi. Hastaların
dergi@istanbulftr.gov.tr / ocak-nisan 2017 / cilt 2 / sayı: 4

yaş ortalamaları 62,03±11,88 yıl idi. Klinikte ortalama
yatış süreleri ise 37,12±15,46 gün olarak bulundu.
Hastaların demografik ve klinik özellikleri Tablo 1’de
görülmektedir. Cronbach alpha değeri 0 ile 1.000 arasında değişen bir sayıdır. 0.700’den yüksek değerler
yüksek güvenilirlik göstergesi olarak kabul edilir.
Bizim çalışmamızda, yatış sırasındaki ölçümlerde
Cronbach alfa 0,893, standart madde için alfa değeri
0,881 olarak bulundu. Taburculuk öncesi ölçümlerde
alfa değeri 0,891, standart madde alfa değeri ise 0,877
olarak bulundu. Bu değerlere göre ölçeğin Türkçe
formunun içsel tutarlılığı oldukça iyi idi. Tablo 2’de
RMI’nin her soru için Cronbach’s alpha değerleri görülmektedir. Spearman korelasyonu uygulanarak yatış
ve çıkışta BI ve RMI arasındaki uyumu değerlendirdiğimizde ise, yatış için rho=0,911 p:0.000, taburculukta
ise rho:0,860 p:0.000 bulundu. Bu değerlere göre de,
hem yatış hemde taburculukta iki ölçek arasında ileri
derecede anlamlı korelasyon olduğu görülmektedir.

TARTIŞMA
Mobilite yeteneği, günlük yaşam aktivitelerinin
yerine getirilmesinde büyük bir öneme sahiptir ve bu
nedenle rehabilitasyon hekimliğinde, hastanın mobilite
yeteneğini değerlendiren spesifik ölçekler kullanılmaktadır. Rehabilitasyon alanında günümüzde kullanılan
mobilite ölçekleri birkaç istisna dışında genellikle İngilizcedir. Bu nedenle de İngilizce konuşan popülasyonun
kullanımına uygundur (6,7,17,18). Değerlendirmede
kullanılan ölçekler, doğru kullanım ve doğru sonuçlar
alınabilmesi için uygulanacağı toplumun ana dilinde
olmalıdır (8,10). Bu ihtiyacı karşılayabilmek içinde iki
seçenek vardır. Birinci seçenek ana dilde yeni bir ölçek
oluşturmak, ikinci seçenek ise daha önce oluşturulmuş
bir ölçeği anadilimize çevirip, geçerlilik ve güvenilirliğini
göstermektir (13,15). RMI basit, kolay uygulanabilen
ve özellikle inme ve travmatik beyin hasarı olan hastalar
için geliştirilmiş ve orijinal şekli İngilizce olan bir
ölçektir (7). Rehabilitasyon hekimliğinde iyi bilinir
ve yaygın bir biçimde kullanılır (12,19,20).
Bu ölçekle, basitten zora temel mobilitenin tüm
unsurlarını değerlendirme imkanı vardır ve aynı fonksiyonel seviyedeki hastalar aynı puanı alırlar. Bu tip
hiyerarşik yapıdaki ölçeklerde, total skorun net bir
anlamı vardır ve skordaki değişiklikler, yeteneklerdeki
değişiklikleri gösterir (12). Biz çalışmamızda, öncelikle
RMI’nin Türkçe formunu oluşturduk. Sonra da Türkçe
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Tablo 2: Yatış sırasında ve taburculuk öncesinde Rivermead İndeksi içsel tutarlılık değerlendirmesi.
Maddeler
(Yatış)
Ortalama ve SS

Düzeltilmiş
Her madde
madde
silindiğinde
total ilişki Cronbach Alfa

Maddeler
(Çıkış)

Ortalama ve SS

Düzeltilmiş
madde
total ilişki

Bir madde
silindiğinde
Cronbach Alfa

1

.8151?..38958

,435

,898

1

6.49±13.37

.294

.900

2

.7603±.42839

,502

,895

2

6.51±13.34

.270

.901

3

.7534±.43250

,560

,893

3

6.50±13.30

.315

.900

4

.4863±.50153

,787

,882

4

6.73±11.58

.682

.887

5

.4795±.50130

,781

,882

5

6.72±11.57

.692

.887

6

.3973±.49102

,814

,880

6

6.80±11.13

.786

.882

7

.3767±.48623

,802

,881

7

6.83±11.04

.802

.881

8

.2192±.41511

,738

,885

8

7.01±11.15

.745

.884

9

.2055±..40544

,709

,886

9

7.01±11.08

.768

.883

10

.1918±..39506

,629

,890

10

7.02±11.08

.772

.883

11

.1164±.32185

,590

,892

11

7.12±11.37

.718

.886

12

.0068±.08276

,192

,903

12

7.36±12.98

.414

.897

13

.0068±.08276

,192

,903

13

7.37±13.08

.381

.898

14

.0068±.08276

,192

,903

14

7.36±12.96

.405

.897

15

7.42±13.61

.233

.901

15

formun geçerlilik ve güvenilirliğini değerlendirdik.
Yatış sırasında ve taburculuk öncesinde değerlendirdiğimiz Türkçe ölçeğin iç tutarlığını yüksek derecede
güvenilir bulduk. Hastanın taburculukta ulaşabileceği
fonksiyonel seviyenin tedavi başlangıcında tahmin
edilebilmesi, uygun rehabilitasyon programının oluşturulmasını sağlar. Bizim çalışmamızda, BI ve RMI
skorları hem tedavi başlangıcında hem de taburculukta
yüksek derecede uyumlu bulundu (p=0.000 p=0.000).
Bu sonuçlara göre rehabilitasyon başlangıcında
hastanın mobilite seviyesi, rehabilitasyon sonunda
ulaşabileceği fonksiyonel seviyenin de göstergesi olmaktadır. Sonuçlarımız daha önce yapılan çalışmalarla
da uyumlu bulundu (7,12).
Sonuç olarak, RMI’nin Türkçe şeklinin inmeli hastalarda mobilite değerlendirilmesinde geçerli ve güvenilir
bir ölçüt olduğunu söyleyebiliriz.
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EK 1
Rivermead Mobilite Indeksi: İngilizce ve Türkçe
şekilleri.

Rivermead Mobilite İndeksi - İngilizce
Versiyonu
Instruction: The patient is asked following 15
questions, and observed (for item 5). A score is given
for each “yes” answer.
1. Turning over in bed
Do you turn over from your back to your side
without help?
2. Lying to sitting
From lying in bed, do you get up to sit on the edge
on your own?
3. Sitting balance
Do you sit on the edge of the bed without holding
on for 10 seconds?
4. Sitting to standing
Do you stand up(from any chair) in less than15 seconds, and stand there for 15 seconds (using hands
and with an aid if necessary)?
5. Standing unsupported
Observe standing for 10 seconds without any aid.
6. Transfer
Do you manage to move from bed to chair and
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back without any help?
7. Walking inside, with an aid if needed
Do you walk 10 metres, with an aid if necessary,
but with no standby help?
8. Stairs
Do you manage a flight of stairs without help?
9. Walking outside (even ground)
Do you walk around outside, on pavements without
help?
10.Walking inside, with no aid
Do you walk 10 meters inside with no caliper,
splint, or aid, and no standby help?
11. Picking up off floor
If you drop something on the floor, do you manage
to walk 5 metres, pick it up and then walk back?
12.Walking outside (uneven ground)
Do you walk over uneven ground (grass, gravel,
dirt, snow, ice, etc) without help?
13.Bathing
Do you get in /out of a bath or shower and to wash
yourself unsupervised and without help?
14.Up and down four steps
Do you manage to go up and down four steps with
no rail,but using an aid if necessary?
15.Running
Do you run 10 metres without limping in four seconds (fast walk is acceptable)?
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Rivermead Mobilite İndeksi - Türkçe şekli
Talimat: Hastaya aşağıdaki 15 soru sorulur ve
5’inci soru gözlemlenir. Her bir “evet” cevabı için 1
puan verilir.
1. Yatak içinde dönme
Başka birinin yardımı olmadan sırt üstünden yana
döner misiniz?
2. Yatar pozisyondan oturur pozisyona geçme
Yatakta yatar pozisyonda iken kendi kendi kendinize
yatak kenarına oturur pozisyona geçer misiniz (duvardan, yatakdan tutunulabilir)?
3. Oturma dengesi
Bir yere tutunmadan,10 saniye boyunca yatağın
kenarında oturur musunuz?
4. Otururken ayağa kalkma
Herhangi bir sandalyeden 15 saniyeden daha kısa
sürede ayağa kalkıp, 15 saniye kadar ayakta durur
musunuz (elleri kullanarak ve gerekliyse bir cihaz
yardımı ile)?
5. Desteksiz ayakta durma (gözleyerek değerlendiriniz).
Tutunmadan ve yardımcı bir cihaz olmaksızın 10
saniye ayakta durmayı gözlemle.
6. Transfer
Yataktan sandalyeye ve sandalyeden yatağa başka
birinin yardımı olmadan geçebiliyor musunuz?
7. İçerde yürüme, gerekiyorsa bir yardımla
Gerekiyorsa bir yardımcı cihaz kullanarak, ancak
bir kişinin yardımı olmadan içerde 10 m yürür
müsünüz?
8. Merdivenler
Başka birinin yardımı olmadan bir kat merdiveni
çıkabilir misiniz?
9. Dışarda yürüme (düz zemin)
Başka birinin yardımı olamadan dışarıda, kaldırımlarda, yardımsız yürür müsünüz?
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10.İçerde yürüme (yardımsız).
Splint veya yardımcı cihaz olmadan ve yardımcı
kişi olmadan içerde 10 metre yürür müsünüz?
11. Yerden bir şey alma
Eğer yere bir şey düşürürseniz, 5 metre yürüyüp
onu yerden alıp sonra tekrar geri yürüyebilir misiniz?
12.Dışarda yürüme (düzgün olmayan zeminde).
Düzgün olmayan zeminde (çimen, çakıl çamur,
kar, buz vs) yardımsız yürür müsünüz?
13.Banyo yapma
Başka birinin gözlemi olmadan banyo yada duşa
girip çıkabilir ve kendiniz yıkanır mısınız?
14.Dört basamak çıkıp-inme
Trabzanlara tutunmadan fakat gerekiyorsa yardımcı
bir cihaz kullanarak dört basamak merdiveni çıkıp-inebilir misiniz?
15.Koşma
10 metreyi 4 saniyede duraksamadan koşar mısınız
(hızlı yürüme kabul edilebilir)?

AÇIKLAMA
İndeks toplam 15 puan olup 14 soru sorularak
görüşmeci tarafından doldurulur, bir soru gözlemlenir.
Mesafe sorarken belirli uzaklıkları tarif ediniz (odadan
mutfağa gibi, süre sorarken (4 saniye, 10 saniye gibi)
içinden yavaş yavaş 42e ve 10’a kadar saymayı öneriniz.
İndekste 3 tür yardımdan söz edilir, soruları yöneltirken bu ayrımı açıklayınız.
1. Başka birinin yardımı: Bir kişinin vücudu ile
destekleyerek yardım vermesidir.
2. Gözlem (denetim): Bir insanın yanında olarak
yardım etmesidir.
3. Cihaz: Baston, yürüteç gibi yardımcı cihazları
kullanmaktır.
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Glomus Karotikum Tümör Rezeksiyonundan
Sonra Gelişen Periferik Fasiyal Paralizi
Uzm. Dr. Melek Özarslan
İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC EAH Nöroloji Kliniği
Sorumlu yazar: Uzm. Dr. Melek Özarslan • Address: İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC EAH Nöroloji
Kliniği • Tel: 0505 395 29 32 • Tel: melektozarslan@hotmail.com

ÖZET

31. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi’nde Poster Sunumu
olarak kabul edilmiştir.
Amaç: Glomus tümörleri aslında selim tümörlerdir. Ancak klinik olarak intrakranial yayılım göstererek önemli
nörovasküler yapıları tutmaları dolayısıyla malign kabul edilirler. Glomus tümörlerinin cerrahi tedavisinde
amaç normal anatomi ve fonksiyonun korunması ile tümörün total çıkarılmasıdır. Malignite nadir olup, yavaş
seyirli olmasına rağmen komşu vasküler ve nöral dokulara invazyon veya bası yapmaları nedeniyle erken tanı
ve cerrahi tedavinin planlanması önemlidir. Kalp damar cerrahisi kliniğimizde ameliyat edilen ve operasyon
sonrası birinci günde periferik fasial paralizi gelişen 40 yaşındaki kadın olgu erken dönemde komplikasyon
gelişmesi ve tedavi sonrasında tam düzelmiş olması açısından tartışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Glomus cismi tümörü, fasial paralizi, cerrahi işlemler, operasyon.

ABSTRACT

Peripheral Fascial Paralysis After Glomus Caroticum Tumour Resection:
Case Report
Aim: In fact glomus tumours are sandy tumours, but they are considered to be malignant, as they may spread
clinically important intracranial neurovascular structures. The aim of the surgical treatment of glomus tumor is
to excise the tumour and to preserve the anatomy and functions. Malignancy is rare. Because of the indolent
neighbour vascular and neural tissues due to invasion or are pressed, early diagnosis and planning of surgical
treatment is important. Forty-year-old woman who presented here had an operation in the Cardiovascular
Surgery Clinic of our hospital. She had peripheral facial paralysis in the first day after the operation.
Key words: Glomus tumour, facial paralysis, surgical procedures, operative.

GİRİŞ
Glomus tümörleri, sempatik ya da parasempatik
paraganglialardan gelişen nöral krest tümörleridir. Histolojik olarak selimdirler, fakat önemli nörovasküler
strüktürleri tutması ve intrakranial yayılım göstermeleri
nedeniyle klinik olarak malign kabul edilirler (1,2).
Bununla beraber malign transformasyon ve metastaz

26

da bildirilmiştir. Ayrıca cerrahi manipülasyon sırasında
katekolamin sekresyonuyla hayatı tehdit edecek hipertansiyon krizine sebep olabilirler. Bu kemoreseptör
sistem tümörlerin çoğunluğu, özellikle karotis bifurkasyonu, juguler bulbus adventisyası, temporal kemik
ve vagus olmak üzere baş boyun bölgesinde, ayrıca
trakea, larinks, akciğer, aorta, meme, parotis, nazal
dergi@istanbulftr.gov.tr / ocak-nisan 2017 / cilt 2 / sayı: 4
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kavite gibi diğer organlarda da bulunabilmektedir. Tümörlerin bazı özelliklerini ön plana çıkarmak amacıyla
karotis cisim tümör, kemodektoma ve non kromaffin
paraganglioma gibi değişik tanımlar kullanılmakla beraber bugün genel olarak glomus tümörün terimi kabul
görmekte ve lezyonun bulunduğu yere göre de sınıflandırılmaktadır (3,4) Tanıda BT ve MRI kullanılmakla
beraber, özellile multisentrik tümör mevcudiyeti ve
vaskülaritesinin belirlenmesinde bilgisayarlı tomografi
(BT) ya da MR anjiografi son derece önemlidir. Bu
hastalarda en çok görülen cerrahi komplikasyonlar sırasıyla eksitus, kranial sinir paralizi/parezisi, işitme
kaybı ve menenjittir (5,6).

OLGU SUNUMU
Bu makalede karotis cisim tümörünün rezeksiyonu
sonrası gelişen periferik fasial paralizi olgusu tartışılmıştır. Kırk yaşındaki kadın hasta boyunda ele gelen
kitle şikayetiyle bir dış merkeze başvurmuştur. Karotis
dopler ultrasonografi (USG) ve BT anjio yapılmış
olan hastada sol bulbus karotikumda yaklaşık 35x20
mm boyutlarında hipoekoik yoğun vasküler kitle saptanarak glomus tümörü tanısıyla hastanemize sevk
edilmiştir. Kalp damar cerrahisi kliniğince opere edilmiştir.
Operasyon sırasında glomus tümörünün external
ve internal karotis arter bifukasyondan itibaren çevrelediği ve eksternal juguler ven ve nervus hypoglossus
ve dalları ile nervus vagus ve dallarının lateralde
kitleye yapışık olduğu gözlenmiştir. Post operatif
birinci gününde yapılan nörolojik muayenesinde solda
periferik fasial paralizi saptanmış olan hastaya santral
patolojiyi ekarte etmek amacıyla kranial MR çekilmiştir.
MR görüntülemede yaşla uyumlu değişiklikler saptanması üzerine deltacortil 1mg /kg dozunda oral
tedavi başlandı. 5 günde bir 5 mg azaltılarak kesildi.
6 ay sonra şikayetler tamamen düzeldi.

TARTIŞMA
Baş boyun kemodektomaları genel olarak, boynun
yumuşak dokularından kaynaklanırlar. Bunlar arasında
temporal kemik-kafa tabanı kaynaklı paragangliomalar
en sık görülenleridir. Karotis cisim tümörü ikinci ve
glomus vagale tümörleri ise üçüncü sıklıkta görülmektedir.
Karotis cisim tümörlerinde cerrahi eksizyon, embolizasyon ve radyoterapi tedavi seçenekleridir. Raddergi@istanbulftr.gov.tr / ocak-nisan 2017 / cilt 2 / sayı: 4

yoterapi efektif bir tedavi seceneği değildir ve uygulanan
vakalarda çok kısa sürede rekürrens görülmektedir
(7). Embolizasyon seçeneği, preoperatif faydalı bir
manevra olarak rapor edilse de (8), kimi yayınlarda
cerrahi sırasındaki kanamayı azaltıcı yöndeki etkisinin
olmadığı bildirilmiştir (7). Aynı zamanda bu yöntem
hemipleji riski taşımaktadır ve günümüzde çok büyük
(5 cm den büyük), teknik olarak eksizyonu zor, yoğun
damarsal yapılı tümörlerde cerrahi öncesi uygulama
dışında hemen hemen terkedilmiştir. Ancak rezeksiyonu
mümkün olmayan tümörlerde embolizasyon palyatif
bir tedavi seçeneği olarak faydalı olabilir. Özellikle
gelişen tomografi teknikleriyle aynı anda tomografik
anjiyografi ile patolojinin tespiti ve yine karotis artere
invazyonu da değerlendirilip preoperatif olarak cerrahi
planlanma yapılabilir. Bunun yanında ailevi olan tipte
diğer karotis arterin de değerlendirilmesine özen gösterilmelidir.
Günümüzde, cerrahi tedavi primer tedavi yöntemi
olarak devam etmektedir. Perioperatif mortalite çok
küçük oranlara düşmesine rağmen, postoperatif morbidite yüksekliği devam etmektedir. Karotis cisim tümörlerinin cerrahi tedavisinde uygulanan teknik, genel
anestezi altında karotis arter devamlılığını koruyarak
tümörün subadventisyal planda tamamen çıkarılmasıdır
ve oluşabilecek komplikasyonlar dikkate alınarak
cerrahi karar uygulanmalıdır. Bazı cerrahlar operatif
komplikasyonları azaltmak amacıyla rutin olarak
karotis eksterna ve dallarının ligasyonunu önermektedirler. Matticari ve arkadaşları, karotis eksternanın ligasyonunun gerekmediği ve korunabileceğini savunmaktadırlar. Fakat tümörün büyük ve karotis artere
yapışık olduğu vakalarda eksternal karotis arterin ligasyonu güvenli bir cerrahi girişim imkanı sağlar (9).
Kranial sinirlerde hasar oluştuğunda ses kısıklığı,
yutma güçlüğü, yüz felci ve hemipleji görülebilir. Literatürde postoperatif kranial sinir felci oranı %32-40
arasında, hemipleji %0-20 arasında, postoperatif mortalite riski ise %0-13 arasında bildirilmiştir (7,10-12).
Sonuç olarak, boyunda kitle ile başvuran bir hastaya
fizik muayene sonrası ayırıcı tanıda karotis cisim
tümorü akılda tutulmalı, uygun tanı yöntemi sonrası
karotis cisim tümorü tesbit edildiği zaman cerrahi
olarak tedavi edilmelidir. Böylece tümörün büyümesiyle
tedavisi mümkün olmayan ve/veya büyük tümörlere
bağlı intraoperatif ve postoperatif gelişebilecek komplikasyonlardan kaçınılmış olacaktır.
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Bariatrik Cerrahi Sonrası Gelişen Düşük Ayak
Halime Kibar, Aysel Çınar Sayhan, Berna Çelik, Nurdan Paker
İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖZET

Sorumlu yazar: Halime Kibar • Adres: İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi
• Tel: 0530 305 21 69 • E-mail: halime.kibar@saglik.gov.tr

Amaç: Bu yazıda polikliniğimize bariatrik cerrahi sonrası ani gelişen düşük ayak şikayetiyle başvuran bir hasta
sunuldu. Elektronöromyografik incelemesi peroneal sinir tuzak nöropatiyle uyumlu bulunmuş olan hastanın öyküsünden yedi ay önce geçirilmiş bariatrik cerrahi operasyonu olduğu öğrenildi. Bu olgu sunumunun amacı son
yıllarda obezite tedavisinde sık uygulanmaya başlayan bariatrik cerrahi sonrası gelişen nörolojik komplikasyonlara
dikkat çekmektir.
Anahtar kelimeler: Düşük ayak, bariatrik cerrahi, peroneal sinir, tuzak nöropati.

ABSTRACT

Foot Drop After Bariatric Surgery
Aim: Here we present a patient who presented with a sudden foot drop complaint after bariatric surgery to the
outpatient clinic. Electroneuromyographic examination was compatible with peroneal nerve entrapment
neuropathy. There was a bariatric surgery operation in the patient’s history seven months ago. The aim of the
case report is to draw attention to neurological complications after bariatric surgery which has been frequently
applied in obesity treatment in recent years.
Key words: Foot drop, bariatric surgery, peroneal nerve, entrapment neuropathy.

GİRİŞ
Peroneal sinirin fibula başı arkasında tuzaklanması
alt ekstremite tuzak nöropatileri içinde en sık görülenidir. Ortak peroneal sinirin fibula başına yakın komşuluğu, yüzeyel seyretmesi, diz çevresinde kompartman
değiştirmesi sinirin tuzaklanmasına yatkınlığa sebep
olabilen faktörlerdir. Etyolojide en sık neden sinirin
dışarıdan bası altında kalmasıdır. Sürekli bacak bacak
üstüne atmak, çömelmenin ön planda olduğu sportif
veya mesleki uğraşlar da peroneal sinirin tuzaklandergi@istanbulftr.gov.tr / ocak-nisan 2017 / cilt 2 / sayı: 4

masına zemin hazırlamaktadır. Anglosakson literatüründe bu durum ‘Çilek Toplayıcısı Felci’ olarak adlandırılmıştır (1). Chusid, yoga sporu yapanlarda, virasana pozisyonu olarak bilinen, uzun süreli dizlerin
üzerinde topuk üstüne oturma sonucunda, bilateral
peroneal sinir felcini rapor etmiştir (2). Bununla
beraber tümör, intranöral gangliyon, hematom veya
kist gibi nedenlerle de oluşabilir (3,4). Hızlı kilo
kaybı, aşırı alkol tüketimi, diabetes mellitus ve malnütrisyon da peroneal sinir felcine neden olabilen
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durumlar arasında yer almaktadır. Düşük ayak en belirgin semptom olmakla beraber çoğu hasta müphem
ağrı ve duyu sorunları ile doktora başvurur. Burada
bariatrik cerrahi sonrası ani gelişen düşük ayak
şikayeti olan bir hasta tartışılmıştır.

OLGU
Kırk iki yaşındaki kadın hasta İstanbul Fizik
Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi polikliniğine
sağ ayağında güçsüzlük şikayetiyle başvurdu. Mesleği
doktor olan hasta acil birimde nöbet tuttuğu esnada
aniden sağ ayağında güçsüzlük ve düşme gelişmiş
olduğunu belirtmekteydi. Fizik muayenede sol alt
ekstremite kas güçleri tam, sağ alt ekstremite kas testinde ayak dorsifleksiyonu 2/5, ayak başparmak dorsifleksiyonu 1/5 olarak değerlendirildi. Bilinen başka
bir hastalığı ve kullandığı ilacı yoktu. Hastanın özgeçmişinden müracaatından yedi ay önce bariatrik
cerrahi olarak bilinen ileal interpozisyon operasyonu
geçirmiş ve bu süre içinde 35 kilo vermiş olduğu öğrenildi. Düşük ayak gelişen hasta ilk olarak beyin
cerrahisi uzmanlarınca değerlendirilmiş ve lomber
magnetik rezonans görüntülemede (MRG) istemi yapılmış olduğunu ifade etmekteydi. MRG sonucunda
L4-L5 ve L5-S1 seviyelerinde lomber disk hernisi
tanıları konulan hastaya operasyon önerilmişti. Operasyonu kabul etmeyen hasta, daha sonra yaptırdığı
elektronöromyografik (ENMG) değerlendirme sonucunda peroneal tuzak nöropati tanısı konulmuş olduğunu belirtmekteydi. Bu sonuçla da fizik tedavi
polikliniğine yönlendirilmişti. Hastaya kliniğimizde
on seans fonksiyonel elektrik stimülasyonu uygulandı.
Ayrıca ayak ve ayak başparmak dorsifleksiyonunu
güçlendirmeye yönelik egzersizler verildi. Nöropatik
ağrı yönünden değerlendirilen hastaya pregabalin
başlanıp kademeli olarak 2x150 miligrama çıkıldı.
Hastanın ayağı için karbon AFO planlandı.
İki ay sonra yapılan kontrol muayenesinde sağ
ayak dorsiflekiyonu 5/5, ayak başparmak dorsifleksiyonu 4/5 olarak değerlendirildi. Hastanın nöropatik
ağrı şikayeti gerilemişti. Hasta tedavi sonucundan ve
fonksiyonel kazanımdan memnun olduğunu ifade
etti.

TARTIŞMA
Bariatrik cerrahi, ülkemizde ve dünyada son
yıllarda giderek popüler hale gelen ve daha çok tercih
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edilmeye başlayan, obezite tedavi yöntemlerinden
biridir. Obez hastaların bariatrik cerrahi ile hızlı kilo
vermeleri ve komorbid hastalıklarda da iyileşmelerin
olması, bariatrik cerrahi uygulanan hasta sayısını her
geçen gün daha da arttırmaktadır. Ancak vaka ve bildirim sayıları arttıkça, hastaların uzun vadeli izlemlerinde ortaya çıkan komplikasyonlar daha iyi tartışılır
hale gelmektedir (5). Yapılan iki çalışmada bariatrik
cerrahi sonrası nörolojik komplikasyon prevelansı
yüzde 5 ve 16 olarak bildirilmiştir (6,7). Bariatrik
cerrahi sonrası düşük ayak gelişen ve gelişmeyen
hastaların karşılaştırıldığı bir çalışmada, düşük ayak
izlenen 9 hastanın ortalama 8.6 aylık sürede ortalama
45 kilo, kontol grubundaki 10 hastanın ortalama 21.7
ayda 43.8 kilo verdiği saptanarak, hızlı kilo kaybının
ayak düşüklüğü gelişmesi ile korele olduğu bulunmuştur (8). Literatürde bariatrik cerrahi sonrası düşük
ayak gelişen vaka takdimlerine bakıldığında, 2013
yılında bariatrik cerrahi sonrası 6 aylık süreçte hızlı
kilo veren iki hasta üzerinden patolojik mekanizmalar
ve tedavi seçenekleri tartışılarak, besin desteğinin
cerrahi dekompresyona gerek olmadan tedavi seçeneği
olabileceği vurgulanmıştır (9). Bizim hastamızda
olduğu gibi bariatrik cerrahi sonrası peroneal sinir
tutulumuna bağlı gelişen düşük ayak vakalarının yanısıra postop 5. ayda polinöropati gelişen vaka da
görülmüştür. ENMG’de sensorimotor polinöropati
tesbit edilmiş olup bariatrik cerrahi sonrası hızlı kilo
kaybı ve vitamin eksikliğinin nörolojik komplikasyonlara yol açabileceği düşünülerek vitamin suplementasyonu önerilmiştir (10).
Karakteristik düşük ayak ve stepaj yürüyüşü şikayetiyle başvuran hastalarda peroneal sinir tuzaklanması akla gelmeli, kesin tanı ENMG ile koyulmalıdır.
Ayırıcı tanıda L5 radikülopati, lumbosakral pleksus
lezyonları, parsiyel siyatik nöropati, amyotrofik lateral
skleroz yer almaktadır. Ancak klinisyenler son yıllarda
bariatrik cerrahi sonrası hızlı kilo vermeye bağlı
düşük ayak vakalarının görüldüğünü akılda tutmalıdır.
Hastanın hikayesinin dikkatli alınması, istenecek tetkiklerin belirlenmesini sağlayacak ve hastanın gereksiz
opere edilmesini önleyecektir.
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Arnold Chiari Malformasyonlu Bir Hastada
Nörojen Mesane: Videoürodinamik Takip
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Amaç: Nörojen mesane multipl skleroz, parkinson, spinal kord yaralanması, spina bifida gibi hastalıklarla
beraber görülebilen bir durum olup,üriner inkontinans, işeme sıklığında artış, yetişememe, üst ve alt üriner
sistem enfeksiyonu ile sonuçlanan ve yaşam kalitesini düşüren bir komplikasyondur. Bu olguda Arnold Chiari
malformasyonu ve siringomiyeli tanısı konan ve çok sayıda operasyon geçiren bir hastada gelişen nörojen
mesane ve tedavisi tartışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Arnold Chiari Malformasyonu, nörojen mesane, vezikoüreteral reflü.

ABSTRACT

Neurogenic Bladder in a Patient With Arnold Chiari Malformation:
Video Urodynamic Follow-up
Aim: Neurogenic bladder is a condition seen in patients with multiple sclerosis, spinal cord injury, Parkinson’s
disease and spina bifida with complications such as urinary incontinence, hesitancy, urgency, infections of upper
and lower urinary systems. It also decreases the quality of life. In this case neurogenic bladder is examined
based on a patient with Arnold Chiari malformation and syringomyelia with multiple operations.
Key words: Arnold Chiari malformation, neurogenic bladder, vesicoureteral reflux.

GİRİŞ

OLGU

Omurilik yaralanmaları sonrası görülen üriner
disfonksiyon, bu hastalarda mortalite ve morbiditenin
önemli bir nedenidir. Ürodinamik çalışmalar, mesane
ve sfinkter ilişkisinin gösterilmesinde ve basınçların
ölçülmesinde, mesane dolumu ve boşaltımının değerlendirilmesinde altın standarttır. Bu olguda Arnold
Chiari malformasyonu ve siringomiyeli tanılı hastada
omurilik yaralanması sonrası gelişen nörojen mesane
ele alınmıştır.

28 yaşında yaşındaki kadın hasta, her iki alt ekstremitede güçsüzlük, yürüyememe, idrar inkontinansı
yakınmasıyla Ekim 2015 yılında İstanbul FTR Eğitim
Araştırma Hastanesi’ne rehabilitasyon amacıyla yatırıldı. Hasta 2000 yılında geçirdiği menenjit sonrası
nörolojik sekel kalmadan iyileşmiş, 2003 ve 2008
yıllarında Arnold Chiari tanısıyla lumboperitoneal
şant takılarak, toplum içi ambulasyon yapabilir durumda taburcu edilmiş. 2009 yılında ani gelişen pa-
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rapleji tablosuyla hastaneye başvuran
hastada araknoidit saptanarak, T1T2 laminektomi ve C2 seviyesinde
kısmi laminektomi ile siringomiyeli
kavitelerine T tüp yerleştirilmiş. Haziran 2009’da kapalı BOS fistülü
nedeniyle ventriküloperitoneal şant
operasyonu yapılan hastanın o tarihten itibaren paraplejik olduğu öğrenilmiştir.
Hastanın üst ekstremite kas güçleri sağda dirsek fleksörlerinde: 4/5,
el bilek ekstensörlerinde: 3/5, dirsek
ekstensörlerinde: 4/5, parmak fleksörlerinde: 4/5, parmak abduktorlerinde: 4/5; solda dirsek fleksörlerinde: 4/5, el bilek ekstensörlerinde:
4/5, dirsek ekstensörlerinde: 4/5,
parmak fleksörlerinde: 4/5, parmak
abduktorlerinde: 4/5 olarak değerlendirildi. Alt ekstremite kas güçleri
bilateral: 0/5 idi. Hastanın derin
anal basıncı ve internal anal kontraksiyonu mevcuttu. Duyu C2 altında tüm dermatomlarda hipoestezikti. Oturma dengesi destekli ve
ayakta dengesi yoktu. Tonusu spastik
idi. Spastisitesi Modifiye Ashworth
Skalası (MASH) ile değerlendirilen
hastanın sağ ayak bileği plantar
fleksörlerinde, sağ ayak invertörlerinde ve sağ diz ekstansörlerinde 3
seviyesinde spastisitesi saptandı.
Spinal Cord Independence Measure
III (SCIM III) skoru 53 idi. Hasta
toplum içi tekerlekli sandalye ile
ambulasyon yapabiliyor.
Daha önce idrar şikayeti olmayan
hastanın paraplejik olduktan sonra
sık idrara gitme, yetişememe şikayeti
başladığı öğrenildi. Hastanın idrarda
yanma ve koku şikayeti yoktu. Yılda
bir iki kez ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçirdiğini belirtmekteydi. Temiz aralıklı kateterizasyon (TAK)
önerilen hastanın takibinde TAK aralarında kaçakları ve ateş yüksekliği

Resim 1: Tedavi öncesi (2015 yılı) videoürodinami
görüntüsü, düzensiz kontürlü mesane.

Resim 2: Tedavi öncesi (2015 yılı) videoürodinami
görüntüsü, reflü pozitifliği.
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Resim 3: Tedavi öncesi (2015 yılı) videoürodinami
görüntüsü, DSD.

Resim 4: Tedavi sonrası videoürodinami
görüntüsü.

gelişti, spastisitesinde artış oldu. Üriner sistem enfeksiyonu açısından
tam idrar tetkiki ve idrar kültürü ile
değerlendirildi. Hastaya uygun antibiyotik tedavisi düzenlendi. Hastanın
üriner ultrasonografi tetkikinde bilateral grade 1 hidroüreteronefroz,
trabeküle ve divertiküle konturlu,
duvar kalınlığı diffüz olarak artmış
mesanesi olduğu saptandı. Hastanın
videoürodinami tetkikinde detrüsör
sfinkter dissinerji (DSD), detrüsör
aşırı aktivitesi (DAA) ve basınç artışıyla beraber reflü varlığı saptandı
(Resim 1, 2, 3). Detrüsör kaçak
nokta basıncı (DLPP): 103 cm H2O,
maksimum Detrüsör-P: 121 cm H2O
idi. Maksimum mesane kapasitesi
218 ml saptandı. Antikolinerjik ilaç
tedavisi oksibutinin 15 mg/gün başlandı. Temiz aralıklı kateterizasyon
6x1/gün devam etmesi önerildi. Hastaya ilaç tedavisinin ve kateterizasyon
uygulamasının önemi anlatıldı.
4 aylık periyotlarla hastanın üre,
kreatinin, üriner ultrasonografi ile
takibi uygun görüldü. Takiplerde
hastanın tedaviye tam uyum sağladığı
gözlendi. 1 yıl sonra antikolinerjik
tedavi altında tekrarlanan videoürodinami tetkikinde reflünün düzeldiği
görüldü. (Resim 4). Maksimum Detrüsör-P: 53 cmH2O idi. Maksimum
mesane kapasitesinin 500 ml olduğu
saptandı.

TARTIŞMA
Omurilik yaralanmasına bağlı nörojen mesane disfonksiyonu inkontinans, üriner sistem enfeksiyonu,
taş gelişimi gibi komplikasyonlara
neden olarak hastaların hayat kalitesini düşürmektedir.
Bu komplikasyonlar düzenli takip
ve tedavi yapılmayan hastalarda kronik dönemde üst üriner sistemde bozulmaya yol açarak renal yetmezlikle
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sonuçlanabilmektedir (1).
Nörojenik mesane hastalarıyla yapılan geniş bir
kohort çalışmasında hastaların % 39’unun bir yıl
içinde üroloji kliniğine başvurduğu saptanmıştır (2).
Omurilik yaralanmalı hastaların beş yıl süreyle
izlendiği bir çalışmada hastaların %16’sının üriner
infeksiyon, %5’inin de üriner sistem cerrahisi için
tekrar hastaneye yatırıldığı bildirilmiştir (3).
Ürodinami çalışmalarında üriner flowmetre, mesane
sistometre, EMG, valsalva kaçak basıncı, detrusor
kaçırma basıncı kullanılarak değerlendirme yapılır.
Mesane dolum ve boşaltım fazlarında mesane ve
üretra incelenir (4).
Üst üriner sistemi risk altında olan hastaların belirlenmesi için tetkiklerin spinal şoktan çıktıktan
hemen sonra yapılması önerilir. Yüksek DLPP üst
üriner sistem bozulmasını değerlendirmek için bir
belirteç olabilir. DLPP değerinin 40 cm H2O değerinin
üzerinde olması üst üriner sistemin bozulması için
bir risk faktörüdür (5). Değerlendirmenin amacı,
düşük mesane basıncının idame ettirilmesine dikkat
etmek, enfeksiyon riskini azaltmak, kontinansı sürdürmek ve üst üriner sistemdeki bozulmayı önlemek
için uygun tedavi yaklaşımlarını sağlamaktır (6).
Tedavi yanıtının değerlendirmesi için, 3-6 ayda bir
üre, kreatinin değerleri ve üriner sistem USG ve ilk
5 yılda yıllık ürodinami takibi uygundur.
Takip ettiğimiz hastada ilk ürodinami incelmesinde
DSD, DAA ve reflü saptanmıştı. Üst üriner sistem
etkilenmesini gösteren detrüsör kaçak nokta basıncı:
103 cm H2O idi. Bir yıl süreyle düzenli antikolinerjik
ilaç kullanımı ve temiz aralıklı kateterizasyon tedavisinden sonra yapılan ikinci ürodinami tetkikinde
mesane kapasitesinde artış, çıkış basıncının azalma
ve reflünün kaybolduğu görüldü.
Erişkin nörojenik DAA tedavisinde antikolinerjik
ilaçların detrusor basıncını düşürdüğü ve mesane
kapasitesini arttırdığı gösterilmiştir. İlk basamak
tedavi seçeneği olarak kullanılmaktadır (7).
Yapılan bir derlemede antikolinerjik ilaçların birbirine üstünlüğü olmadığı bildirilmiştir. En sık görülen
yan etki olan ağız kuruluğudur (8).
TAK, nörojen mesaneli hastalarda, idrarı düzenli
aralıklarla boşaltarak üst üriner sistemin korunmasına
katkı sağlayan bir yöntem olarak tanımlanmıştır.
İstemli olarak idrarını yapamayan nörojenik mesaneli
hastalarda erken dönemde başlanır. Ellerini kullanabilen
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hastalar TAK uygulamasını kendilerinin yapması için
cesaretlendirilir (9).
TAK uygulamasının sorunları hasta uyumunun
uzun dönemde düşmesi ve üriner infeksiyonda artış
olarak bildirilmiştir (10).
Sonuç olarak, mesane dolum basıncı, komplians,
DSD ve VUR varlığı, nörojen mesane takibinde
prognozu belirleyen önemli faktörlerdir. Tedavinin
hedefi üst üriner sistemi korumak, alt üriner sistem
komplikasyonlarını azaltmaktır. Videoürodinami ile
tanı koyularak uygun tedavi yaklaşımlarının başlatılması
ve tedavi etkinliği değerlendirilmesi hastalar için
yararlı olacaktır.
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Amaç: Fabry hastalığı, Gaucher hastalığından sonraki ikinci en sık lizozomal depo hastalığıdır. Glikosfingolipid
metabolik yolakta X’e bağımlı doğuştan bir hata mevcuttur. Bunun sonucunda, hastalığın klinik belirtilerine yol
açan çeşitli hücrelerde globotriaçilseramid (Gb3) kümelenmesi meydana gelir. Burada, Fabry hastalığı nedeniyle
meydana gelen sık bir başvuru şekli olmayan hemiplejik bir olgu sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Fabry hastalığı, inme, anormallikler, muskuloskeletal, ağrı.

ABSTRACT

Neuromuscular Manifestations in Fabry Disease
Aim: Fabry disease is the second lysosomal storage disorder after Gaucher disease. It is a genetic disorder of
X-linked inheritance caused by deficiency of glycosphingolipids metabolic pathways. Resulting in, progressive
accumulation of globotriaosylceramide 3 (Gb3) occurs within different body cells causing clinical symptoms.
Here, we presented a patient with hemiplegia which is not a common presentation of Fabry disease.
Key words: Fabry’s disease, stroke, abnormalities, musculoskeletal, pain.

GİRİŞ
Fabry hastalığı, α-galaktozidaz A genindeki (GLA)
mutasyondan kaynaklanan, X’e bağlı resesif geçişli
bir lizozomal depo hastalığıdır. Alfa-galaktozidaz A
enzimindeki (α-Gal A) eksiklikten dolayı başta globotriaçilseramid (Gb3) olmak üzere glikosfingolipidler
tüm dokularda ve özellikle vasküler endotelde birikerek
ilerleyici organ yetmezliklerine neden olur (1,2). Fabry
hastalığının prevalansı 1/117000 doğum ve 1/40000
erkek olarak tahmin edilmektedir. Ancak oligosemptomatik ve atipik formlar nedenli gerçek prevalansı
bilinmemektedir (3). Fabry hastalığı, sinir sistemi,
cilt, göz, renal, kardiyak tutulumlarla giden multisistemik
bir hastalık olup sıklıkla tanısı yanlış konulmaktadır.
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Amacımız Fabry hastalığında görülebilen nörolojik
ve kas iskelet sistemi tutulumlarını gözden geçirmek
ayrıca fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında
dikkat edilebilecek unsurları vurgulamaktır.

OLGU
Otuz dört yaşındaki erkek hastadan alınan anamneze
göre; yaklaşık 10 yıldır kalçada anjiokeratomla uyumlu
lezyonlar ile takipliyken 4 yıl önce Fabry hastalığı
tanısı konulduğu, son 6 yıl içinde 3-4 kez 1 saat içinde
sürüp geçen bulanık görme şeklinde geçici iskemik
atakları (TİA) olduğu öğrenildi.
2012 yılında sağ bacakta güçsüzlük ve alt ekstremitede dizestezi şikayetleri ile çekilen kranial MR gödergi@istanbulftr.gov.tr / ocak-nisan 2017 / cilt 2 / sayı: 4
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Resim 1: Anjiokeratom ile uyumlu lezyonlar.

rüntülemesinde; sol kaudat- lentiform düzeyde sekel
iskemik lezyon, posterior fossa sıkı (gergin), foramen
magnum düzeyinde posterior subaraknoid mesafe silinmiş, korpus kallosum gergin, ventrikül genişliği
artmış olarak saptanmıştı. EKO, vertebra-karotis
doppler ultrasonografi, MTHFR (metilen tetrahidrofolat
redüktaz) gen mutasyonu gibi testler normal sınırlardaydı.
Temmuz 2016’da tekrar solda belirgin her iki
bacakta ve kollarda güçsüzlük, yürüyememe şikayeti
ile acile başvuran hastanın çekilen kranial MR’ında;
sağ ponsta mm boyutta akut iskemik infarkt ile uyumlu
lezyonlar görülmüştü. Yürüme güçlüğü ve bacaklarda
kasılma şikayeti olan hasta Ağustos 2016’da rehabilitasyon amacıyla inme servisimize yatırıldı.
Fizik muayenesinde her iki kalça çevresinde ve inguinal bölgede anjiokeratom ile uyumlu lezyonları
vardı (Resim 1). Batın muayenesinde yaygın timpanite
saptandı. Fizik muayenesinde Modifiye Ashworth
Skalası’na (MAS) göre; sağda plantar fleksörlerde 3,
dergi@istanbulftr.gov.tr / ocak-nisan 2017 / cilt 2 / sayı: 4

kalça adduktörlerinde 1+, diz fleksörlerinde 2, diz
ekstansörlerinde 2, solda plantar fleksörlerde 1, kalça
adduktörlerinde 1+, diz ekstansörlerinde 1, diz fleksörlerinde 2 değerinde spastisite mevcuttu. Brunnstrom
motor evrelendirmede; sağ üst ekstremite evre 5, alt
ekstremite evre 3, el evre 5 değerindeydi. Fonksiyonel
olarak desteksiz oturma ve ayakta dengesi olan hasta
kişi desteği ve kanedyen ile ambule idi. Yapılan gözlemsel yürüyüş analizinde, sağ alt ekstremitede basma
fazında topuk vuruşu yapmadan ayak ekin pozisyonunda
ve dizi rekürvatumda, salınım fazında ise sirkümdiksiyonda idi.
Nöropatik ağrı açısından DN4 skoru: 4 olarak hesaplandı. DXA’da Femur boyun T skoru:-3.5 ve L1-4
T skoru:-4.0 saptandı. Dizüri ve inkontinans şikayeti
olan hastanın tam idrar tahlilinde üç pozitif proteinürisi
mevcuttu. Üriner USG; normal, ürodinamide; detrusör
hiperaktivite saptandı.
Osteoporoz açısından alendronat 70 mg/hafta, kalsiyum ve vitamin D3 replasmanı yapıldı. Aşırı aktif
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mesanesi olan hastaya tolterodin başlandı ve TAK
eğitimi verildi. Eklem hareket açıklığı, germe, güçlendirme, denge koordinasyon ve yürüme egzersizleri
yaptırıldı. AFO reçete edildi. Spastisitesi için sağ gastrosoleus kas grubuna toplam 2 ünite botulinum toksin
A yapılan hastanın ayak bileği plantar fleksörlerindeki
spastisite MAS 3’ten 1+’ya geriledi.
30 seans rehabilitasyon programı tamamlanan hasta
kısa mesafede kişi desteği olmaksızın mobilize olmaya
başladı. Ev programı verilerek ayaktan izlenmek üzere
taburcu edildi. Bu olgu sunumu için hastadan onam
alınmıştır

TARTIŞMA
Fabry hastalığının kesin tanısı erkeklerde α-Gal A
enzim eksikliğinin veya GLA genindeki mutasyonun
gösterilmesi ile konulur (4). Tedavisinde ise enzim
replasmanı yapılır (5).
Fabry hastalığının erken bulguları arasında periferik
ince lif nöropatisine bağlı, özellikle ekstremite distallerinde belirgin sızlayıcı, yanma şeklinde periferik
nöropatik ağrı, duyu defisiti (öncelikle soğuk duyusu)
ve paresteziler görülebilmektedir (6,7). Fabry hastalığında erken çocukluk çağlarında başlayan akroparesteziler hastaların %70-80’inde mevcuttur (8). Bununla
birlikte stres, hastalık, sıcaklık değişimleri ve yoğun
egzersiz ile tetiklenen ağrı krizleri bilinmektedir.
Bundan hareketle, fizik tedavi ajanlarından sıcak uygulamaların ve yorgunluk oluşturacak şiddetteki egzersizlerin Fabry hastalığının rehabilitasyon sürecinde
olumsuz rol oynayabileceği göz önünde bulundurulmalı
ve güçlendirme egzersizlerinin submaksimal olarak
yapılmasına dikkat edilmelidir. Larralde ve ark. yaptığı
bir çalışmaya göre hemizigot erkeklerde en erken
semptom sakral ağrı ve en erken belirti anjiokeratomların
ortaya çıkmasıdır (9). Bizim olgumuzda da özellikle
ayaklarda bileklere kadar uzanan yanıcı şekilde nöropatik
ağrı şikayeti mevcuttu fakat ağrı şikayeti medikal
tedavi başlamayı gerektirecek ölçüde uyku ve yaşam
kalitesini bozmuyordu. Ayrıca inguinal bölgede belirgin
tüm vücutta yaygın anjiokeratomlar ilk bulgular arasında
görülmektedir. Otonom sinir lifi tutulumuna bağlı hipohidroz, GİS dismotilitesi, anizokori yine erken
bulgular arasında olabilir. Adölesan dönemde ise göz,
renal, kardiyak ve serebrovasküler tutulum (TİA/iskemi,
hemoraji) ile karşımıza gelebilirler. Olgumuzun göz
muayenesinde 2 yıl önce kornea vertisillata ile uyumlu
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değişimler saptanmış ve takip önerilmişti.
Fabry hastalığının kas iskelet tutulumunun incelendiği
retrospektif bir çalışmada en sık ekstremite ağrıları,
egzersiz intoleransı saptanmış olmakla birlikte bunu
osteoporoz fraktürleri ve osteopeni izlemiştir (10).
Bir başka çalışmada ortalama yaşı otuz bir olan
hastaların %88’inde osteopeni veya osteoporoz saptanmıştır (11). Bizim olgumuzda da osteoporoz mevcut
olup bu bulgular literatür ile uyumludur. Sonuç olarak
erken yaşta görülen osteoporozun bir nedeni de Fabry
hastalığı olabilir.
Nöropatik ağrı kontrolünde konservatif olarak istirahat ve soğuk paketler uygulanabilir. Medikal tedavide
ise fenitoin, gabapentin, karbamazapin ve karbamazepinle kombine pregabalin, SNRI ve ciddi ağrı atakları
esnasında opioid analjezikler kullanılabilir (8,12). İskemik inme ve TİA serebrovasküler tutulumun en sık
görülen şeklidir (13). Fabry kayıt kütüğü verilerine
göre ortalama stroke yaşı 39-45, prevelans ise erkeklerde
%6.9, kadınlarda %4.3 tür (13,14). Birçok dokuda olduğu gibi endonöral ve perinöral küçük kan damarı
duvarında, myelinli ve myelinsiz aksonlarda daha
nadiren ise schwann hücrelerinde biriken glikolipid
(GL-3) ve metabolitleri disfonksiyonlara neden olur.
Dorsal kök ganglionlarındaki pencereli kan damarları
ve kan-beyin bariyeri geçirgen bölgeler (supraoptik,
paraventriküler ve preoptik nükleus, dorsal vagal nükleus) GL-3 birikimine yatkındır (15,16). Endotelyal
GL-3 birikimleri, vazokonstriksiyon ve vazodilatasyon
arası dengenin bozulması ve trombotik komplikasyonlar
iskemik inmeye neden olabilmektedir. İnme, anterior
ve posterior kan damarlarını tutabilmekle beraber vasküler ektaziler sıklıkla vertebrobasiler damarları etkilemektedir. Muhtemelen kan akım hızı otoregülasyonun
bozukluğuna bağlı basiler arter çapındaki artışlar Fabry
hastalığında uyarıcı bir belirteç olabilir. Küçük damar
tutulumuna bağlı beyaz cevher hiperintensitesi artışları
ve subkortikal inme şeklinde de karşımıza gelebilir.
Buna bağlı olarak diffüz yaygın hiperintens beyaz
cevher görünümü de MS ayırıcı tanısı içinde yer
almalı ve Fabry açısından uyarıcı olmalıdır (17,18).
Olgumuzun öyküsünde de tekrarlayan TİA atakları ve
iki kez inme öyküsü mevcuttu. Bundan hareketle;
gençlerde, idiopatik stroke özellikle vertebrobasiller
arterleri içine alıyorsa veya nedeni bulunamayan nöropatik ağrı vakalarında Fabry hastalığı ayırıcı tanı
olarak akılda tutulmalıdır.
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Trampolin Yaralanmasına Bağlı Tetrapleji
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Amaç: Burada trampolinde parende sırasında boyun yaralanması sonucunda tetrapleji gelişen yetişkin bir erkek
hasta sunulmuştur. Yaralanma sonucunda stabilizasyon için opere edilen hastanın nörolojik seviyesi C5 idi.
Yaralanma şiddeti American Spinal Cord Injury Association bozukluk skalası (ABS) B olarak saptanmıştır.
Hasta tekerlekli sandalye düzeyinde ambule olabilir bir durumda rehabilitasyon ünitesinden taburcu edilmiştir.
Daha sonra öğretmenlik mesleğine geri dönen hasta halen mesleki ve sosyal yaşantısını sürdürmektedir. Sonuç
olarak trampolin aktiviteleri sırasında kazara sakatlanmalar görülebileceği unutulmamalıdır.
Anahtar kelimeler: Omurilik yaralanmaları, sporlar, tetrapleji.

ABSTRACT

Tetraplegia due to Trampoline Injury
Aim: Here we present an adult male patient who had cervical vertebrae injury during somersault on trampoline.
He had a stabilization operation after injury. Neurological level was C5. Injury severity was B according to the
American Spinal Cord Injury Association impairment scale (AIS). At discharge from the rehabilitation unit
ambulation level was wheelchair. Later he got back to teach again and is continuing to the social life. As a result,
trampoline activities may cause disabilities.
Key words: Spinal cord injuries, sports, tetraplegia.

GİRİŞ
Çocuklarda trampolin aktiviteleri sırasında yaralanmalar daha sık görülür. Yetişkinlerde ise trampoline
bağlı yaralanmalar daha azdır. Yaralanmalar genellikle
trampolinden düşme sonucunda, trampolinin çerçevesine
veya yaylarına çarpma ile zeminini oluşturan mindere
düşme ile, takla veya parende atarken ya da trampolinde
birden fazla sayıda kişi bulunuyorsa birbirlerine çarpma
sonucunda olur. Trampolinden yere düşme sonucunda
sıklıkla kafa travmaları görülür. Buna karşılık trampolinde parende sırasındaki başarısız girişimlerde bo-
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yundaki aşırı fleksiyon veya ekstansiyon sonucunda
ciddi yaralanmalar ortaya çıkabilir (1-3). Burada
sunulan mesleği spor öğretmenliği olan yetişkin erkek
hastada parende sırasında uygunsuz olarak trampolinin
minderine düşme sonucunda boyun travmasına bağlı
tetrapleji gelişmiştir.

OLGU
Otuz altı yaşındaki erkek hasta tetrapleji tanısıyla
rehabilitasyon amacıyla omurilik yaralanması servisimize
yatırılmıştır. Mesleği spor öğretmenliği olan hastanın
dergi@istanbulftr.gov.tr / ocak-nisan 2017 / cilt 2 / sayı: 4
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Resim 1: Postoperatif AP servikal grafi.

Resim 2. Postoperatif lateral servikal grafi.

öyküsünden 13 Şubat 2010 tarihinde beden eğitimi
dersinde trampolinde perende sırasında boyun üzerine
düşme sonucunda bir yaralanma geçirmiş olduğu ve
başvurduğu hastanede C4 vertebra dislokasyonu tanısı
konularak, C4-C5 seviyesinden stabilizasyon operasyonu
yapıldığı öğrenilmiştir (Resim 1, 2). Hastanın kafa
travması öyküsü yoktu.
Hastanın servise yatırıldığı zamanki muayenesinde
üst ekstremitelerde anahtar kas güçleri bilateral C5:2/5,
C6:1/5, C7:1/5, C8:0/5, T1:0/5 idi. Alt ekstremitelerde
tüm anahtar kas güçleri 0/5 olarak saptandı. Derin
anal basınç pozitifti. İnternal anal kontraksiyon yoktu.
Yüzeyel ve iğne batırma duyu seviyesi C4 idi. Nörolojik
seviyesi American Spinal Cord Injury (ASIA) Bozukluk
Skalasına (ABS) göre C4 B olarak değerlendirildi.
Fonksiyonel olarak desteksiz oturması yoktu. Destekli
oturması vardı. Ayakta durma dengesi yoktu. Kalça
addüktörlerinde Modifiye Ashworth skalasına göre
evre 2 spastisitesi mevcuttu. Daimi kateteri vardı. Yatışında daha önce üriner sistem enfeksiyonu geçirdiği

öğrenilen hastanın idrar tetkiki yapıldıktan sonra
patojen bir üreme olmaması üzerine daimi kateteri çıkartılarak temiz aralıklı kateterizasyon (TAK) uygulamasına geçildi. TAK uygulaması dört saat aralıklarla
olacak şekilde başlandı. Hastanın yakını bu konuda
eğitildi. Ürodinamik incelemede detrüsör leak point
pressure (LPP) 43 cm H2O idi (Resim 3). Maksimal
detrüsör basıncı 48 cm H2O idi. Veziko-üreteral reflüsü
yoktu. Detrüsör aşırı aktivitesi tanısıyla günde dört
defa TAK uygulamasına devam etmesi önerildi. Hastaya
trospiyum klorür etken maddeli seçici olmayan antikolinerjik bir ilaç tedavisi başlandı. Hasta rehabilitasyon
servisinde yattığı dört aylık süre boyunca egzersiz
programına alındı. İstirahat atelleri yapıldı. Kendisinin
de spor öğretmeni olması nedeniyle egzersiz programlarına uyumu son derece iyiydi. Sosyal destek açısından da iyi durumda olan hasta destekli oturmaya
başladı.
Altı ay sonraki takipte bakılan kas güçleri her iki
üst ekstremite C5:4/5, C6:1/5, C7:2/5, C8:0/5, T1:0/5

dergi@istanbulftr.gov.tr / ocak-nisan 2017 / cilt 2 / sayı: 4

41

OLGU SUNUMLARI

Resim 3: Bazal ürodinami.

Resim 4: Kontrol ürodinami.

düzeyine gelmişti. Alt ekstremite kas güçleri ise
bilateral 0/5 idi. Hastanın nörolojik seviyesi C5 ABS
B olarak değerlendirildi. Belirgin bir spastisitesi yoktu.
Mesanesini günde dört kere TAK uygulamasıyla boşaltmaktaydı. Hasta tekerlekli sandalye ile ambule
olabiliyordu. Yaralanmadan yaklaşık bir yıl sonra
tekrar işine dönen hasta halen sosyal ve mesleki yaşantısına devam etmektedir.
Yaralanmadan bir yıl sonra yapılan kontrol ürodinamik incelemesinde mesane basıncı normal sınırlarda
idi (Resim 4). Detrüsör arefleksi mevcuttu. Reflüsü
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yoktu. İdrar kaçırması yoktu.
Bu olgu sunumu için hastanın onamı alınmıştır.

TARTIŞMA
Trampoline bağlı servikal vertebra yaralanmaları
ciddi nörolojik kayıp riski taşır (4,5). Önceki bir çalışmada trampolin yaralanmalarının daha çok genç ve
çalışan erkek hastalarda olduğu belirtilmiştir (6).
Burada sunulan hasta da önceki yaralanmalarda olduğu
gibi genç ve çalışmakta olan bir kişidir. Aynı zamanda
spor eğitimi ve trampolin becerileri olan biridir. Buna
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rağmen yaralanma görülmüştür.
Avustralya’da ortopedik yaralanmaların kayıt altına
alındığı Victorian Orthopaedic Trauma Outcomes Registry (VOTOR) verileri kullanılarak yapılan bir çalışmada 2007-2013 yılları arasında trampolin yaralanması
olan 50 erişkin hasta ile ilgili bazı özellikler sunulmuştur
(6). Aynı çalışmada kırıkların 35’inin alt ekstremitelerde
ve 20’sinin de vertebralarda olduğu bildirilmiştir.
Ayrıca multipl vertebra kırığı olan hastaların da bulunduğu bildirilen seride, toplam 7 hastada servikal
vertebra kırığı, 8 kişide torakal vertebra kırığı ve 5
kişide lomber vertebra kırığı olduğu rapor edilmiştir.
Üç kişide omurilik yaralanması bulunduğu ileri sürülmüştür.
Kanada’da yapılan bir çalışmada 1995-2006 yılları
arasında bir çocuk hastanesine trampoline bağlı servikal
seviyede yaralanması olan 7 olgu olduğu bildirilmiştir
(7). Hepsi evde bulunan trampolinlerde olan yaralanmaların 5’inin trampolinin üzerinde, 2’sinin ise trampolinden yere atlama sonucunda olduğu belirtilmiştir.
Aynı çalışmada mindere düşerek yaralanan üç çocukta
yaralanmanın parende sırasında olduğu, yüksek seviyeli
servikal yaralanması olan biri hastanın da öldüğü
rapor edilmiştir. Ayrıca radyolojik bir bozukluk olmadan
görülen omurilik yaralanması (SCIWORA) olan bir
çocuğun sağ elinde motor kayıp olduğu, bir hastada
C4-5 faset dislokasyonuna bağlı tetrapleji geliştiği,
vertebral arter diseksiyonu ve kord kontüzyonu olan
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iki çocukta hemipleji görüldüğü ileri sürülmüştür.
Trampolindeki parende veya takla gibi aktiviteler,
boyun yaralanmaları açısından ciddi risk taşır. Servikal
vertebra kırıklarına bağlı omurilik yaralanması ve
kalıcı motor kayıp da gelişebilir. Zamanında başlayan
etkili bir rehabilitasyon ve kişi ile ailesinin işbirliği
sonucunda sosyal yaşantıya sağlıklı ve kaliteli bir
şekilde devam sağlanabilir.
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Amaç: İntraosseöz lipom vücudun en nadir kemik tümörlerinden biridir. Bu yazıda, her iki ayak tabanında 5
yıldır ağrı şikayeti olan 42 yaşında bir kadın hastada saptanan, literatürde son derece nadir görülen intraosseöz
kalkaneal lipom olgusu paylaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: Tümörler, kemik doku; kalkaneus; atipik lipoma; fasiit, plantar.

ABSTRACT

Intraosseous Lipoma in the Calcaneus
Aim: Intraosseous lipoma is one of the rarest bone tumors. In this case report, we would like to present a 42year-old female patient who experienced bilateral heel pain for the last 5 years and was diagnosed with
intraosseous calcaneal lipoma.
Key words: Neoplasms, bone tissue; calcaneus; atypical lipoma, fasciitis, plantar.

GİRİŞ

OLGU

İntraosseöz lipom vücudun en nadir kemik tümörlerinden biridir. Tüm primer kemik tümörlerinin
yaklaşık %1-2.5’undan sorumludur (1). Hastaların
%60-70’i semptomatiktir (2). En yaygın semptom
olan ağrıyı şişlik ve hassasiyet izler. Literatürde yer
alan olgular incelendiğinde vakaların %25-40’ına insidental olarak tanı konduğu saptanmıştır (3,4). İntraosseöz lipomun en sık görüldüğü yer alt ekstremitelerdir.
%15-32 oranında kalkaneusta ve en sık olarak da
Ward’s üçgeninde saptanır (5).

Kırk iki yaşındaki kadın hasta her iki ayak tabanında
ağrı şikayetiyle polikliniğimize başvurdu. Hastanın
5 yıldır her iki ayak tabanında yere ilk basma esnasında
ortaya çıkan ve yürümekle rahatlayan ağrısı olduğu
öğrenildi. Bilinen travma öyküsü olmayan hastanın
fizik muayenesinde palpasyonla topukta ağrı dışında
özellik saptanmadı. Visüel Analog Skala (VAS) ile
değerlendirilen ağrı şiddeti 6 idi. Laboratuvar değerlerinde herhangi bir anormallik gözlenmedi. Direk
grafide her iki topukta bilateral epin kalkanei saptanması
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Resim 1: Sağ ayak lateral grafi.

üzerine hastaya silikon tabanlık ve fizik tedavi önerildi
(Resim 1). Sol topuğuna 3 seans Extracorporeal
Shock Wave Therapy (ESWT) uygulanan hastanın
ağrısında gerileme oldu. Sol topuk için VAS değeri
6’dan 2’ye düştü. Sağ ayağında konservatif tedavilere
rağmen şikayetlerinin geçmemesi, VAS değerinin 6
olarak devam etmesi üzerine hasta MR ile ileri tetkik
edildi. Kontrastlı ayak MR’ında kalkaneusun anteroinferiorunda 13,6x11 mm boyutlarında lipom saptanması üzerine öncelikle medikal tedavi uygulandı
(Resim 2). Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlarla VAS
değerinde düşüş gözlendi. Hasta konservatif olarak
izlenmeye devam edildi. Cerrahi küretaj ve otolog
greftleme düşünülmeyen hastanın, medikal tedavisine
devam edilmesi, 3 ay sonra poliklinik kontrolü ve
MR çekimi için randevu verilerek takip edilmesi
uygun görüldü.

TARTIŞMA
Literatürdeki olgular ve gözden geçirmeler incelendiğinde, insidansı tüm primer kemik tümörleri
içinde %1-2.5 olarak düşünülen intraosseöz lipomun,
olguların yaklaşık %40’lık kısmının asemptomatik olması ve lipomun histopatolojik olarak çok heterojen
bir görünümü olması nedeniyle gerçekte insidansının
daha yüksek olabileceği düşünülmektedir (3,6).
Etyolojisi tam olarak bilinemese de çeşitli hipotezler
öne sürülmüştür. Posttravmatik sekonder bir kemik
reaksiyonu olabileceği, iyileşen kemikte gerçekleşen
enfarkta bağlı olabileceği veya sadece primer bir
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Resim 2: Sağ ayak kontrastlı MR görüntüsü.

benign neoplazm olabileceği bunlardan başlıcalarıdır
(4, 7, 8).
İncelenen 49 vakanın ancak %10.2’sinde travma
öyküsü olması ve %32.7’sinin insidental olarak saptanması posttravmatik bir sürece bağlı olabileceği hipotezinden uzaklaştırmaktadır. Enfarkta bağlı ortaya
çıkan kalsifikasyonlar genellikle nekrotik alanın periferinde halka şeklinde olmasına rağmen intraosseöz
lipomlarda sıklıkla görülen kalsifikasyonlar santral
yerleşimlidir (9). Bu hipotez de dışlandığında en
yaygın kabul gören neden primer benign bir neoplazi
olmasıdır.
Bazı yayınlarda intraosseöz lipomun yaş ve cinsiyet
açısından belli bir eğilimi olmadığı söylense de (4,10),
30-60 yaş arasında ve %63 oranında erkeklerde görüldüğünü bildiren yayınlar da mevcuttur (3,11). En
yaygın semptom olan ağrıyı sıklık sırasına göre şişlik
ve hassasiyet izlemektedir. Vakaların yaklaşık %33
oranında asemptomatik olması insidental olarak saptanma oranı olan %25-40 ile de uyumlu çıkmaktadır
(3,4).
İntraosseöz kalkaneal lipomlar genellikle kalkaneusun anterior ve orta 1/3’ü arasında yerleşir (3).
Geniş lipomlar ince korteks, kortikal penetrasyon ya
da ciddi ağrıya sebep olan periost reaksiyonu ile ilişkilidirler (12, 13). Direk grafi ile tanı koymak bazen
zor olabilmektedir (12). Bu nedenle MRI veya BT biyopsi öncesi iyi bir tanı aracı olarak kullanılabilmektedir.
BT’de litik lezyon görülebilir, MRI’da T1 ve T2
ağırlıklı sekanslarda hiperintens kitle formasyonu gö-
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rülebilir (9, 14). Lipom-liposarkom ayrımı da radyografik olarak iyi bir şekilde yapıldığı için ayırıcı tanı
amacıyla da biyopsiye genellikle ihtiyaç duyulmamaktadır (15).
İntraosseöz lipom ayırıcı tanısında plantar fasiit,
retrokalkaneal bursit, stres fraktürü, basit kist, anevrizmal
kist, diğer kemik tümörleri düşünülmelidir (2). %6070 hastada ağrıyla prezente olan bu tümörler patolojik
kırıklara da neden olabilir (2). Ağrılı olgularda önerilen
tedavi endoskopik küretaj ve iliak krestten alınan
otolog kemik ile greftlemedir (16). Asemptomatik
olgular patolojik fraktür ihtimali göz önünde bulundurularak izlenebilir.
Sonuç olarak intraosseöz lipom nadir görülen bir
durum olmakla birlikte konservatif tedaviye cevap
vermeyen ağrı şikayeti olan hastalarda ayırıcı tanıda
göz önünde bulundurulmalıdır.
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İstanbul Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim
ve Araştırma Hastanesinin bir
yayın organı olup fiziksel tıp ve
rehabilitasyon alanlarında yapılmış olan hakem değerlendirmesi
sonucunda kabul edilen araştırma
yazılarını içerir. İstanbul Fiziksel
Tıp ve Rehabilitasyon Dergisinde
orijinal araştırma makaleleri, derlemeler, olgu sunumları, editöre
mektuplar, bilimsel mektuplar,
eğitim yazıları, kongre, toplantı
veya literatür özetleri ile kongre
duyurularını da yayınlanır.
İstanbul Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisinin yayın dili
Türkçe ve İngilizce olup yazım
dili Türk Dil Kurumunun Türkçe
Sözlüğü ve Yazım Kılavuzuna
uygun olmalıdır.
Dergiye yollanan yazılar daha
önce başka bir elektronik ya da
basılı ortamda yayınlanmış olmamalıdır. Dergiye gönderilmeden önce bir toplantıda sunulmuş
olan çalışmalar için, sunulan kongrenin adı, şehri ve ülkesi ile
kongre tarihleri bildirilmelidir.
Yazıların yayınlanmak üzere
kabul edilmesi için öncelikli ko-

şullar; özgün olması, bilimsel
düzeyinin yüksek olması ve atıf
alma olasılığının bulunmasıdır.
Dergide yayınlanan yazılarda
kullanılmış olan kaynakların, görüşlerin, bulguların ve sonuçların
sorumluluğu yazar veya yazarlarına aittir. İstanbul Fizik Tedavi
Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, editör, yardımcı
editörler ve derginin yayıncısı
olan yayınevi dergide yayınlanan
yazıların içeriği ile ilgili herhangi
bir sorumluluk kabul etmemektedir.
Yazarlar, yazının değerlendirmesinden başlayarak, ulusal
ve uluslararası yasalara uygun
olarak her türlü telif haklarını
dergiye devrederler. Bunun için
tüm yazarlar tarafından Yayın
Hakkı Devir Formu imzalanmalı
ve Hastane Başhekimliğine gönderilmelidir. Yazının içinde kullanılan metin, tablo, şekil, resim
ile diğer tüm içeriklerin ulusal
ve uluslararası telif hakları ile
ilgili mali ve hukuki sorumluluğu
yazarlara aittir.
Yardım ve destek alınarak yapılan araştırmalarda yapılan her
türlü yardım ve diğer desteklerin
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alındığı kişi ve kuruluşlar yazının
sonunda bildirilmelidir. Çıkar çatışmasıyla ilgili durumları açıklamak amacıyla ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışmaları Bildirim
Formu doldurulmalıdır.
Yazım formatı dergi kurallarına ve International Committee
of Medical Journal Editors (ICMJE) tarafından hazırlanan ICMJE-Recommendations for the
Conduct, Reporting, Editing and
Publication of Scholarly Work
in Medical Journals (updated in
December 2014 - www.icmje.org)
kurallarına uygun olmalıdır.
Dergide yayınlanmak üzere
gönderilen çalışmaların tümünde
etik kurul onayı bulunmalıdır.
Dergiye gönderilen yazıların ön
değerlendirmeleri dergi yayın
kurulu tarafından yapılır. İntihal,
kopya gibi bir etik ihlali söz konusu olursa Committee on Publication Ethics (COPE) kılavuzları
çerçevesinde işlem yapılır. Ön
değerlendirme sürecinden geçen
yazılar 2 hakeme gönderilir. Yazarlar, metinde büyük bir değişiklik olmaması kaydıyla Editör
ve yardımcı editörler tarafından
gerekli görülen düzeltmelerin ya-
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pılmasını kabul ederler.
Hastaların mahremiyet hakları
sebebiyle bilgilendirilmiş onam
alınmalıdır.
Yazılar basıma kabul edildikten sonra yazar listesinde bir değişiklik yapılamaz.
Yazı dosyaları Microsoft Office Word programı ile hazırlanmalıdır.
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
İlk sayfa Türkçe ve İngilizce
dillerinde yazılan özet sayfasıdır.
Türkçe Özet; Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç alt başlıklarını içerecek şekilde, en fazla
250 kelime olmalıdır.
İngilizce özet (Abstract);
Aim, Method, Results, Discussion alt başlıklarını içermelidir.
En fazla 250 kelime olabilir.
Anahtar sözcükler: Türkiye
Bilim Terimlerine uygun olmalıdır. Türkiye Bilim Terimleri;
National Library of Medicine
(NLM) tarafından hazırlanan Medical Subject Headings (MeSH)
terimlerini n Türkçe karşılıklarını
içeren anahtar kelime dizinidir (bkz: http:// www.bilim terimleri.com). En az 3 en fazla 6
Anahtar kelime olabilir. Anahtar
kelimeler Türkçe ve İngilizce
olarak özetin hemen altına yazılmalıdır.
Ana metin; Giriş, Yöntem,
Bulgular, Tartışma alt başlıklarını içerir ve en fazla 5000 kelime olabilir.
Kaynaklar ve Tablolar yazının sonunda bulunmalıdır.
Kaynaklar en fazla 50 adet olabilir.
Şekil ve resimler JPEG veya
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TIFF formatında olması gerekir.
İstatistiksel analiz, Gereç ve
Yöntemler bölümünün son kısmında ayrı bir alt başlık altında
yapılmalıdır. Kullanılan yazılım
belirtilmelidir.
OLGU SUNUMU
Özet alt başlıklara ayrılmadan
yazılır. 150 kelimeyi geçmemelidir. Anahtar kelimeler , Türkiye
Bilim Terimlerine uygun olmalıdır. Türkiye Bilim Terimleri;
National Library of Medicine
(NLM) tarafından hazırlanan Medical Subject Headings (MeSH)
terimlerini n Türkçe karşılıklarını
içeren anahtar kelime dizinidir (bkz:http://www.bilim terimleri.com). En az 3 en fazla 6
Anahtar kelime olabilir. Anahtar
kelimeler Türkçe ve İngilizce
olarak ilgili özetin hemen altına
yazılmalıdır.
Ana metin; Giriş, Olgu ve
Tartışma alt başlıkları şeklinde
yazılmalıdır. Kaynaklar ve Tablolar ana dosyada bulunmalıdır.
Şekiller ve Resimler JPEG veya
TIFF formatında olmalıdır. Olgu
sunumu türündeki yazıların ana
metinleri 1500 kelime ile sınırlandırılmalıdır. Kaynaklar en
fazla 20 adet olabilir. Hasta onamı
alınmış olmalı ve yazıda bildirilmelidir.
KAYNAKLAR
Kaynaklar metin içindeki geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Dergi adları National
Library of Medicine formatına
göre kısaltılmış olmalıdır (Patrias
K. Citing medicine: the NLM
style guide for authors, editors,

and publishers [Internet]. 2nd
ed. Wendling DL, technical editor.
Bethesda (MD): National Library
of Medicine (US); 2007 - [updated 2011 Sep 15; cited Year
Month Day]. Available from:
http://www. nlm.nih.gov/citingmedicine). Altı ya da daha az
sayıda yazarı olan kaynaklarda
tüm isimler yazılmalıdır. Yazar
sayısı altıdan fazla olduğunda,
ilk altı yazarın adı yazılmalı ve
Türkçe kaynaklarda ve ark., İngilizce kaynaklarda ise et al. olarak devam edilmelidir.
Kaynak yazımı için örnek;
Dergide basılmış makale:
Mourtzinos A, Stoffel JT. Management goals for the spina bifida
neurogenic bladder: a review from
infancy to adulthood. Urol Clin
North Am 2010 ;37(4):527-35
Kitap bölümü: Kıratlı BJ.
Immobilization Osteopenia. In:
Marcus R, Feldman D, Kelsey
J, eds. Osteoporosis, 2nd editors.
San Diego (CA). Academic Press
2001. P.207-21.
İleride basılacak olan makaleler: Khan F, Amatya B, Elmalik A, Lowe M, Ng L, Reid I,
Galea MP. An enriched environmental programme during inpatient neuro-rehabilitation: A randomized controlled trial. J Rehabil Med. 2016 Apr 5. doi:
10.2340/16501977-2081. [Epub
ahead of print]
Elektronik formatta yayımlanmış makale: Oh DW.
Community Ambulation: Clinical Criteria for Therapists’ Reasoning and Decision-making
in Stroke Rehabilitation. Int J
Phys Med Rehabil 2013, 1:4
http://dx.doi.org/10.4172/jpmr.1000
126’den ulaşılabilir.
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