İSTANBUL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON DERGİSİ

SAYI: 6 • EYLÜL-ARALIK 2017

FTR

ISSN 2458-7761

!

B U D E R G İ T I P M E N S U P L A R I N A Y Ö N E L İ K YAY I M L A N M A K TA D I R .
Türkiye Atıf Dizinine (Türkiye Citation Index) kayıtlıdır

İSTANBUL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON DERGİSİ

SAYI: 4 • MAYIS-AĞUSTOS 2017

FTR

İSTANBUL FİZİKSEL TIP VE
REHABİLİTASYON DERGİSİ
Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:
Doç. Dr. Fatma Nur KESİKTAŞ

EDİTÖR:
Doç. Dr. Nurdan PAKER (İstanbul Fiziksel Tıp Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
YARDIMCI EDİTÖRLER:
Doç. Dr. Derya BUĞDAYCI, Prof. Dr. Kadriye ÖNEŞ, Doç. Dr. Ayşe Nur BARDAK, Doç. Dr. Berna ÇELİK
(İstanbul Fiziksel Tıp Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
İSTATİSTİK EDİTÖRÜ:
Onur Özlem KÖSE (SB İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü)
DANIŞMA KURULU:
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Vural KAVUNCU
Lütfiye MÜSLÜMANOĞLU
Fatih DİKİCİ
Neşe Ölmez SARIKAYA
Cihan AKSOY
Ayşe YALIMAN
Aydan ORAL
Gülseren AKYÜZ
Jülide ÖNCÜ
Ebru YALÇINKAYA
Ayşe KARAN
Dilşad SİNDEL

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Kerem ALPTEKİN
Demirhan DIRAÇOĞLU
Evrim ÇELİK
Reyhan ÇELİKER
Müfit AKYÜZ
Nurten ESKİYURT
İlknur AKTAŞ
Neşe ÖZGİRGİN
Rezzan GÜNAYDIN
Feride SABIRLI
Sumru ÖZEL
Taciser KAYA

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Afitap İÇAĞASIOĞLU
Ekin İlke ŞEN
Murat BİRTANE
Aylin REZVANİ
Demet UÇAR
Kenan AKGÜN
Nil ÇAĞLAR
Aliye GÜZELANT
Coşkun ZATERİ
Bekir DURMUŞ
Hikmet KOÇYİĞİT
Kenan TAN

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Demet TEKDÖŞ
Canan TIKIZ
Ömer Faruk ŞENDUR
Betül YAVUZ
Asuman DOĞAN
Ali AYDENİZ
Füsun ŞAHİN
Figen Köymen YILMAZ
Banu KURAN
Lale Altan İNCEOĞLU
Lale CERRAHOĞLU
Jale İRDESEL

n
n
n
n
n
n
n
n
n

Burcu ÖNDER
Meltem VURAL
Şenay ÖZDOLAP
Mustafa Aziz YILDIRIM
Aynur TERZİBAŞOĞLU
Bahar DERNEK
İlhan KARACAN
Gülis KAVADAR
Gökşen GÖKŞENOĞLU

YEREL, SÜRELİ YAYIM (4 ayda bir yayımlanır) • dergi@istanbulftr.gov.tr • Cilt 2 • Sayı: 6 • Yıl: 2 • Eylül-Aralık 2017
OFSET HAZIRLIK:
YÜCE reklam/yayım/dağım a.ş,
Tel: 0212 - 279 10 26 • Faks: 0212 - 279 18 64

BASKI/CİLT:
ÖZGÜN OFSET
Tel: 0212 - 280 00 09

İSTANBUL FİZİK TEDAVİ REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNİN SÜRELİ YAYINI

İçindekiler
Editör............................................................................................................................................................ 02

ORJİNAL ARAŞTIRMALAR
Kronik Bel Ağrısı Olan Hastalarda Obezite ve Depresyon ....................................................................... 03
Yıldırım MA, Öneş K, Çelik B, Buğdaycı D, Paker N, Gündüz B, Erhan B, Bardak AN
Kalça Kırığı Geçiren Bir Grup Hastada Diyetle Kalsiyum Alımının Kontrollerle Karşılaştırılması ....... 08
Paker N, Buğdaycı D, Aydın O, Gökşenoğlu G, Yıkıcı I
Diz Osteoartritli Kadınlarda Komorbidite Sıklığı ve Fonksiyonel Duruma Etkisi ................................... 13
Buğdaycı D, Paker N, Sabırlı F, Tekdöş D, Ferhatosmanoğlu A, Baş E, Mıdık M,
Gökşenoğlu G, Yıldırım M, Terzibaşoğlu A
İnmede Yaşın Fonksiyonel Duruma Etkisi ................................................................................................. 20
Çınar Ç, Yıldırım MA, Öneş K

DERLEME
Pudendal Nevralji ....................................................................................................................................... 26
Yıldırım MA, Öneş K

OLGU SUNUMLARI
Superior Labrum Anterior Posterior Lezyonu Artroskopik Onarımında Rehabilitasyon ......................... 30
Yavuz T, Buğdaycı D, Paker N, Ferhatosmanoğlu A
Parkinson Hastalığı ve Epilepsi Birlikteliği Olan Bir Baba ve Kızı ......................................................... 35
Özarslan M
Yanıklı Bir Hastada Bilateral Kalça Heterotopik Ossifikasyonu .............................................................. 39
Atalay C, Çelik B, Tanır Z
Omurilik Yaralanması Olan İki Hastada Hiponatremi ............................................................................... 42
Yıldız Yardımcı M, Kesiktaş FN
Yazım Kuralları ........................................................................................................................................... 46

dergi@istanbulftr.gov.tr / eylül-aralık 2017 / cilt 2 / sayı: 6

01

Editörden...

D

ergimizin 2017 yılına ait son sayısı ile birlikte
yine siz değerli meslektaşlarımızı selamlıyoruz.
Bu sayımızda sizlerin ilgisini çekeceğini düşündüğümüz
orijinal araştırma yazıları, bir derleme ve olgu sunumları
bulunmaktadır.

Doç. Dr. Nurdan Paker
nurdanpaker@hotmail.com

İlk yazı kronik bel ağrısı olan hastalarda obezite ve depresyon
sıklığının araştırıldığı bir çalışmadır. İkinci yazı kalça kırığı geçiren
hastalarda diyetle kalsiyum alımının kontrollerle karşılaştırılması
konusunda yapılmış olan bir çalışmadır. Sıradaki diğer makaleler
sırasıyla diz osteoartriti olan kadınlarda komorbidite sıklığı
ve fonksiyonel duruma etkisi konusunda yapılmış bir çalışma
ve inmede yaşın fonksiyonel duruma etkisi ile ilgili klinik açıdan
önemli olabilecek bir başka yazıdır.
Dergimizin bu sayısında pudendal nevralji ile ilgili
klinikte yararlı olacağını düşündüğümüz bir derleme
yazısı yer almaktadır.
Olgu sunumlarından ilkinde, superior labrum anterior posterior
lezyonunun artroskopik onarımından sonraki rehabilitasyon
anlatılmaktadır. İkinci olarak Parkinson hastalığı ve epilepsi
birlikteliği olan bir baba ve kızının anlatıldığı iki olgu içeren
bir yazı ve takiben yanığı olan bir hastada gelişen bilateral kalça
heterotopik ossifikasyonu ile ilgili bir olgu sunumu bulunmaktadır.
Son olarak omurilik yaralanması olan iki hastada hiponatremi
konusunda bir yazı yer almaktadır.
Ders sezonunun başladığı eylül ayında herkese başarılı bir eğitim
yılı dileklerimizi sunarız.
Saygılarımla...
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Kronik Bel Ağrısı Olan Hastalarda
Obezite ve Depresyon
Mustafa Aziz Yıldırım, Kadriye Öneş, Berna Çelik, Derya Soy Buğdaycı, Nurdan Paker,
Berrin Gündüz, Belgin Erhan, Ayşe Nur Bardak
İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖZET

Sorumlu yazar: Mustafa Aziz Yıldırım • Adres: İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim
ve Araştırma Hastanesi • Tel: 0534 468 45 41 • E-mail: mustafaaziz1907@hotmail.com

Amaç: Kronik ağrı ve obezite önemli sağlık problemidir. Bu çalışmada kronik bel ağrısı olan olgularda
obezite ve depresyon sıklığı ve ilişkisi değerlendirildi.
Yöntem: Çalışmaya kronik bel ağrısı yakınması olan 202 hasta alındı. Hastaların yaş, boy, kilo, eğitim
düzeyleri kaydedildi. Vücut kitle indeksleri (VKI) hesaplandı. Bel ağrısının şiddeti Görsel Analog Skala (GAS),
ağrının hasta psikolojisi üzerine olan etkisi Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) kullanılarak değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 47.2±13.3 yıl idi. Hastaların % 58.9’si kadın, % 41.1’i erkek hastadan
oluşuyordu. Hastaların % 43.6’sı ev hanımı, % 24.3’ü işçi, % 14.4’sı memur, % 17.8’i emekli hasta idi.
GAS ortalaması 6.6±1.7 idi. Hastaların VKİ’ye göre fazla kilolu olanların oranı % 40.1 idi. Obez ve ileri
derecede obez olanların oranı % 29.2 olarak tespit edildi. Obezite ile ağrı arasında anlamlı bir korelasyon
bulundu (r=0.19, p<0.02). Hastalarda hafif (% 26.7), orta (% 35.1), şiddetli (% 9.4) oranlarda depresyon
tespit edildi. GAS skoru ile BDI skoru arasında anlamlı (p=0,000<0,001) pozitif korelasyon (r=0,722)
mevcuttu. VKİ ile GAS skoru ve BDI skoru arasında anlamlı (p>0,001) pozitif korelasyon mevcuttu.
Sonuçlar: Kronik bel ağrısı olan hastalarda depresyon düzeyi ve obezite ile yakından ilişkili bulunmuştur.
Kronik bel ağrısı olan hastalarda obesite ve depresyon değerlendirilmeli ve tedavi planına eklenmelidir.
Anahtar kelimeler: Bel ağrısı, obezite, depresyon.

ABSTRACT

Obesity and Depression in Patients with Chronic Low Back Pain
Aim: Chronic pain and obesity are major health problems. In this study, frequency of pain, and the
relationship between obesity and depression were assessed in patients with chronic low back pain.
Method: Two hundred two patients with chronic low back pain included in this study. Age, height, weight and
educational level were recorded. Body mass index (BDI) was measured. Severity of back pain was measured
by the Visual Analog Scale, psychological status was evaluated by the Beck Depression Inventory (BDI).
Results: Mean age was 47.2±13.3. 58.9% of patients were female, 41.1% of patients were male. 43.6%
were housewives, 24.3% of workers, 14.4% civil servants, and 17.8% were retired. Mean VAS score was
6.6 ± 1.7. The rate of overweight patients according to BMI was 40.1%, while obesity was determined
% 29.2. Depression frequency was 64%. Depression severity was mild in 26.7%, moderate in 35.1% and
severe in 9.4%. There was a positive correlation between VAS score and BDI score (p=0.000<0.001). BMI
showed positive correlation with VAS and BDI scores (p<0.001).
Conclusion: The level of depression was associated with obesity in patients with chronic low back pain.
Obesity and depression in patients with chronic low back pain must be assessed and treated.
Key words: Low back pain, obesity, depression.
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GİRİŞ
Üç aydan uzun süren, genellikle ağrıdan dolayı
omurganın hareket açıklığında sınırlanma gösteren
ağrı, kronik bel ağrısı olarak tanımlanır (1). Bel ağrısı,
yetişkinlerde kas iskelet sistemi ağrılarının içinde en
sık görüleni olup, %60-90 oranında hayatlarının belli
bir döneminde gelişen bir semptom olarak karşımıza
çıkabilmektedir (2). Bel ağrısını oluşturan faktörler
yaşam biçimi, obezite, psikolojik durumlar gibi multifaktöryel olarak düşünülüp, ağrıyı oluşturan sebeplerin ise sıklıkla disk ve/veya vertebra dejenerasyonu,
kas ve bağ incinmeleri, hareket bozukluklarından
kaynaklandığı düşünülmektedir (3). Obezite, fiziksel
ve ruhsal sorunlara neden olabilen metabolizma bozukluğu olup, kas iskelet sistemi ile ilgili sorunlar için
başlıca risk faktörüdür (4). Bel ağrıları, kilo ile artan
mekanik faktörün taşıma ve yıpranma mekanizması
ve obezitenin metabolik etkisi sonucunda olabilir.
Obezitenin ekonomik düzeyi yüksek bireylerde daha
sık görülmesi ve bu bireylerdeki diğer risk faktörleri
de bel ağrısı oluşumunda önemlidir (5). Bel ağrısının
uzun süre devam etmesi hastaların psikolojisini olumsuz yönde etkilemekte ve bu da fiziksel bozuklukların
artmasına ve de yaşam kalitesinde bozulmalara neden
olarak hastalarda depresyon ya da anksiyete bozukluğuna yol açabilir (6). Biz, çalışmamızda kronik bel
ağrısı olan olgularda obezite ve depresyon sıklığını
ve ilişkisini değerlendirdik.
GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışmaya hastanemiz polikliniğine başvuran
3 aydan uzun süredir mekanik bel ağrısı mevcut olan
202 hasta dahil edildi. Hastaların yaş, boy, kilo, eğitim
düzeyleri kaydedildi. Vücut kitle indeksleri (VKİ) hesaplandı. Boy 1 mm’ye kadar hassas bir mezurayla
ayakkabısız duvara dayalı olarak ölçülmüş, vücut
ağırlıkları 100 gr’a kadar hassas taşınabilir bir baskül
ile ölçülmüştür. Vücut kitle indeksi 25-25.9 kg/cm²
arası fazla kilolu ve 30 kg/cm² üzeri obez olarak tanımlandı. Bel ağrısının şiddeti 10 cm uzunluğundaki
görsel anolog skala (GAS) ile değerlendirildi (0: ağrı
yok iken 10: en şiddetli ağrı), Hastaların depresyon
düzeylerini belirlemek amacı ile Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) kullanıldı. Her soruya 0-3 arasında puan
verilerek toplam BDÖ skoru (0-63) elde edildi. Skor
sonuçları 0-12 puan arası depresyon yok, 13-18 puan
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arası hafif derecede depresyon, 19-28 puan arası orta
derecede depresyon, 29-63 puan arası ağır depresyon
olarak değerlendirildi (7).
Çalışmaya dahil edilme kriterleri; Üç aydan uzun
süredir mekanik bel ağrısının olması, 18 yaş ve üzerinde olmak, okuma-yazma biliyor olmak, kognitif
fonksiyonları iyi olmak, nörolojik defisiti olmamak
idi. Dışlanma kriterleri, hipertansiyon, hiperkolestorelemi ve diyabetes mellitus tip 2 dışında eşlik
eden sistemik hastalık olması, inflamatuvar bel ağrısının olması (romatoid artrit, seronegatif spondiloartropati), osteoporoz, enfeksiyon ve maligniteye
bağlı bel ağrısı olarak tanımlandı. Tüm bireyler çalışma konusunda bilgilendirilip onayları alındıktan
sonra çalışmaya dahil edildiler.
İSTATİSTİKSEL ANALİZ
Verilerin tanımlayıcı istatistiklerinde ortalama,
standart sapma, oran ve frekans değerleri kullanılmıştır. Korelasyon analizinde Pearson testi kullanılmıştır.
Analizlerde SPSS 20.0 programı kullanılmıştır.
P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.
BULGULAR
Çalışmaya alınan hastaların ortalama yaşları
47,2±13,3 yıl (22-80 yıl) olarak bulundu. Hastaların
% 58.9’si kadın, % 41.1’i erkek hastadan oluşuyordu. Hastaların % 43.6’sı ev hanımı, % 24.3’ işçi,
% 14.4’sı memur, % 17.8’i emekli hasta idi. Eğitim
düzeyi bakımından 5 hasta okuryazar değildi
(%2.5). İlköğretim mezunu 127 hasta (%62.9), lise
mezunu 36 hasta (%17.8), üniversite mezunu 34
hasta (%16,8) mevcuttu. Hastaların demografik verileri (Tablo 1)’de gösterildi.
GAS ortalaması 6.6±1.7 idi. Hastaların VKİ’e
göre fazla kilolu olanların oranı % 40.1 iken, obez
ve ileri derecede obez olanların oranı % 29.2 olarak
tespit edildi. Hastaların % 28.7’sinde depresyon
yoktu. Buna karşılık hafif ( % 26.7), orta (% 35.1),
şiddetli (% 9.4) oranlarda depresyon tespit edildi
(Tablo 2).
GAS skoru ile BDÖ skoru arasında anlamlı
(p=0,000<0,001) pozitif korelasyon (r=0,722) mevcuttu. VKİ ile GAS skoru ve BDÖ skoru arasında
anlamlı (p>0,001) pozitif korelasyon mevcuttu
(Tablo 3).
dergi@istanbulftr.gov.tr / eylül-aralık 2017 / cilt 2 / sayı: 6
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TABLO 1: Demografik veriler.

Yaş (yıl)

En düşük

En yüksek

22,0

80,0

Ort.±s.s./n-%
47,2

±

13,3

Erkek

83

41,1%

Kadın

119

58,9%

Cinsiyet
Boy (cm)

148,0

190,0

160,5

±

6,2

Ağırlık (kg)

50,0

117,0

75,3

±

13,5

Ev hanımı

88

43,6%

İşçi

49

24,3%

Memur

29

14,4%

Emekli

36

17,8%

Okur yazar değil

5

2,5%

İlköğretim

127

62,9%

Lise

36

17,8%

Üniveriste

34

16,8%

Meslek

Eğitim

TABLO 2: Vücut kitle indeksi, depresyon ve ağrı skorları.
En düşük

En yüksek

Ort.±s.s./n-%

12

1040

159,0

±

233,0

18,9

44,0

27,5

±

4,9

Süre (Hafta)
Normal kilolu

62

30,7%

Fazla kilolu

81

40,1%

Obez

56

27,7%

İleri derecede obez

3

1,5%

VKİ

0

BDÖ

GAS

38

16,2

±

9,3

Depresif değil

58

28,7%

Hafif düzeyde depresif

54

26,7%

Orta düzeyde depresif

71

35,1%

Şiddetli düzeyde depresif

19

9,4%

3
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6,6

±

1,7
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TABLO 3: Depresyon, ağrı ve vücut
kitle indeksi arasındaki korelasyon.
VKİ
BDÖ

GAS

BDÖ

r

0,015

p

0,830

r

-0,002

0,722

p

0,973

0,000

Pearson korelasyon.

TARTIŞMA
Bu çalışmada, kronik bel ağrısı olan hastalarda; ağrının, depresyon düzeyi ve obezite ile yakından ilişkili
olduğu tespit edilmiştir. Kronik bel ağrısı, ağrının yanı
sıra sosyoekonomik yönden de toplumu etkileyen bir
durumdur. Kronik bel ağrısı, depresyona neden olabileceği gibi, depresyon sonrasında da gelişen umutsuzluk, uykusuzluk, halsizlik ve insanlardan uzaklaşma
gibi durumlar sonucu gelişen bel ağrısı, birbirini olumsuz etkileyen bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır
(8). Keeley ve arkadaşlarının bir çalışmasında, kronik
bel ağrısının depresyon ve anksiyete ile sıklıkla bir
arada görüldüğü ve birbirlerini etkilediği gösterilmiştir
(9). Bizim çalışmamızda hastaların, şiddeti farklı
olmak koşuluyla %71.3’ünde depresyon görüldü. Hastaların ağrı skorları ile depresyon skorları arasında pozitif korelasyon mevcuttu. Ev hanımlarında kronik bel
ağrısının araştırıldığı bir çalışmada ağrılı hastalarda,
psikiyatrik açıdan Beck Depresyon Ölçeği ile depresyon değerlendirilmelerinde kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde artış gözlendiği tespit edilmiştir (10).
Depresyonun ağrı ile ilişkisinin araştırıldığı 685 hasta
üzerinde yapılan bir çalışmada hastaların %75-80’inde
bel ağrısı ve diğer kas iskelet sistemi ağrılarının geliştiği rapor edilmiştir (11). Literatüre uyumlu olarak
bizim çalışmamızda da kronik ağrı ile depresyonun
genel olarak birlikte görülmesi, bu iki semptomun birbirinin nedeni olduğunu düşündürmektedir. Kronik bel
ağrısı etiyolojisinde rol oynayan risk faktörleri arasında özellikle obezitenin önemli olduğu saptanmıştır
(12). Obezitenin bel ağrısı oluşturma ve ilerlemesinde
rol oynadığı bilinmektedir. Obezite ile bel ağrısı arasındaki ilişki tam olarak anlaşılamasa da mekanik ve
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sistemik faktörlerinin neden olduğu düşünülmektedir.
Omurgaya ve intervertebral disklere direkt mekanik etkisi ve aterosklerozun lomber kan akımı üzerine indirekt etkileri nedeniyle bel ağrısına yol açmaktadır (13).
Bizim çalışmamızda fazla kilolu olanların oranı %
40.1 iken, obez ve ileri derecede obez olanların oranı
% 29.2 olarak tespit edildi. Araştırmamızda VKİ ile
bel ağrısı arasında anlamlı bir ilişkinin varlığı saptanmıştır. Bel ağrısı sıklığı fazla kilolularda ve obezlerde
daha yüksekti. Bel ağrısı ile obezite, omurga eklem hareket açıklığı ve gövde kas gücü arasındaki ilişkinin
incelendiği bir çalışmada yazarlar gövde kas gücünü
artırıcı egzersizlerin kısa dönem etkileri olduğunu gözlemlemişlerdir. Ayrıca kronik bel ağrılı 25 erkek hastada VKİ de artış ve gövde kas kuvvetlerini azalmış
olarak bulmuşlardır (14).
Hulens ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada
zayıf ve obez kadın hastalar arasında, gövde fleksör
kas gücünün obez hastalara göre %8 daha yüksek bulunmuştur (15). Obezite, bel ağrısının yanı sıra bireysel
ve aile toplum sağlığına da olumsuz etkileri bulunan
ve sosyo ekonomik yönden de önemli sorunlar oluşturan bir sağlık sorunudur (16).
Sonuç olarak araştırma bulgularımız ve incelenen
literatürler obezitenin ve depresyonun kronik bel ağrısını arttırdığını göstermiştir. Kronik bel ağrısı olan hastalarda obesite ve depresyon değerlendirilmeli ve
tedavileri planlanmalıdır.
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Kalça Kırığı Geçiren Bir Grup Hastada Diyetle
Kalsiyum Alımının Kontrollerle Karşılaştırılması
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Amaç: Kalça kırığı geçiren hastalardaki süt ve süt ürünlerinden alınan kalsiyum miktarının kontrol grubununkilerle karşılaştırılmasıdır.
Yöntem: Bu çalışmaya kalça kırığı geçirmiş olan 28 hasta ve 29 kontrol alındı. Kontrol grubu yaş ve cins
olarak uyumlu kalça kırığı geçirmemiş kişilerden oluşmaktaydı. Hastaların demografik özellikleri sorgulandı.
Ambulasyon durumları fonksiyonel ambulasyon skalası ile değerlendirildi. Düşme öyküsü kaydedildi.
Aktivite düzeyi, ek hastalıklar ve beslenme ile ilgili özellikler araştırıldı.
Sonuçlar: Hasta ve kontrol gruplarında ortalama yaş sırasıyla 72.67±5.35 ve 71.62±7.07 yıl bulundu.
Hasta grubundaki kadın ve erkek oranı sırasıyla 20 ve 8 kişi (% 71/29) idi. Kontrol grubundaki kadın ve
erkek hasta oranları sırasıyla 16 ve 13 kişi (% 55.3/44.7) idi. Süt ve süt ürünlerinden alınan günlük
kalsiyum miktarı hasta ve kontrol gruplarında sırasıyla 725±345.20 ve 1091±531.51 mg idi. Hasta
grubunda diyetle alınan kalsiyum miktarı kontrollere göre düşük bulundu (p<0.05). Kalça kırıklı grupta
10 kişiye (% 35.7) ameliyattan sonra antirezorptif tedavi başlanmıştı.
Tartışma: Bu çalışmada kalça kırığı geçirenlerdeki süt ve süt ürünlerinden alınan kalsiyum miktarı kontrollerinkinden daha düşük bulunmuştur. Kalça kırığı grubundaki ameliyattan sonra antirezorptif tedavi
başlanma oranı 1/3’den biraz fazlaydı.
Anahtar kelimeler: Kalça kırıkları, kalsiyum, diyet, osteoporoz.

ABSTRACT

Dietary Calcium Intake in a Group of Hip Fracture Patients: A Controlled Study
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Aim: To evaluate the amount of calcium intake from dairy and dairy products in the people with hip
fracture and compare the results with that of controls’.
Method: Twenty-eight patients who had a hip fracture ad 29 controls were included in this study. Control
group consisted of age and sex matched people without hip fracture. Demographical data were recorded.
Functional ambulation scale was used for the assessment of ambulation. Previous falls in the last six months
were recorded. Activity level, comorbidities and the features related with the nutritional status were asked.
Results: Mean age was 72.67±5.35 in the patient group and was 71.62±7.07 years in the controls. The rate
of women and men was 20 and 8 71/29%) in the hip fracture group. This rate was 16 and 13 (55.3/44.7%)
in the control group. Daily calcium amount from dairy and dairy products was 725±345.20 and 1091±531.51
mg in the patient and control groups, respectively. Dietary calcium intake was lower in the patients with hip
fracture than that of controls’ (p<0.05). Ten patients (35.7%) had antiresorptive treatment after operation in
the hip fracture group.
Conclusion: As a result calcium intake from milk and milk products was low in the patients who had a hip
fracture. The rate of antiresorptive treatment was slightly more than 1/3.
Key words: Hip fractures, calcium, dietary, osteoporosis.
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GİRİŞ
Kemiklerin sağlıklı olması için erken yaşlardan
itibaren yeterli kalsiyum ve D vitamini alınması ve
egzersizlere başlanması önerilir. Çocukluk çağında
yeterli kalsiyum alınması pik kemik kitlesinin en üst
düzeye çıkması açısından önemlidir. Geç yaşlarda
başlanan uygun egzersizler ile kalsiyum ve D vitamini alımı da kemik sağlığı açısından yarar sağlar
(1). Bu üç şartın tüm yaşam boyunca sağlanmaya
çalışılması gereklidir (2). Kadınlarda 50 yaşından
sonra günlük kalsiyum ihtiyacı 1000-1200 mg’dır.
Buna karşılık erkeklerde günlük kalsiyum gereksinimi 50-70 yaş arasında 800-1000 mg iken, 70 yaşın
üzerinde 1000-1200 mg seviyelerine çıkar (3). Avrupa’da yaşayan yaşlılarda sıklıkla kalsiyum alımının düşük olduğu, benzer şekilde D vitamini maruziyetinin de düşük olduğu bildirilmiştir (4).
Süt ürünleri tüketiminin kemikler açısından yararlı olduğu düşünülmektedir. Ancak süt ürünlerinin
tüketimiyle kalça kırığı riski arasındaki ilişki kesin
olarak bilinmemektedir (5). Önceki çalışmalarda
hem diyetle alınan kalsiyum ile kırıklar arasında
hem de süt ve süt ürünlerinin tüketimiyle kırıklar
arasında bir bağlantı bulunmamıştır (6). Kalsiyum
tüketimiyle kalça kırığı arasındaki ilişkinin araştırıldığı, 1960 yılından 2014 yılına kadar olan tüm veriler taranarak, sekiz tane randomize kontrollü çalışmanın dahil edildiği bir meta-analizin sonucunda,
kalsiyum alımıyla kalça kırıkları arasında bir bağlantı olmadığı ileri sürülmüştür (7).
Bu çalışmanın amacı kalça kırığı nedeniyle artroplasti veya osteosentez ameliyatı geçiren hastalardaki süt ve süt ürünlerinden alınan kalsiyum
miktarının kontrol grubununkilerle karşılaştırılmasıdır.

YÖNTEM
Bu çalışmaya İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Urfa Mehmet
Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi polikliniklerine başvuran ve kalça kırığı geçirmiş olan 28 kişi
dahil edildi. Kontrol grubu yaş ve cins olarak
uyumlu kalça kırığı olmayan 29 kişiden oluşmaktaydı. Tüm katılımcıların demografik bilgileri ve
beslenme ile ilgili özellikleri sorgulandı. Vejeteryan
ya da vegan gibi özel bir diyet uygulayıp uygulamadergi@istanbulftr.gov.tr / eylül-aralık 2017 / cilt 2 / sayı: 6

dıkları araştırıldı. Omnivan diyette hem bitkisel hem
de hayvansal gıdalar bulunur. Vejeteryan diyette et,
balık ve kümes hayvanlarını içeren gıda maddeleri
yoktur (8). Vegan diyette ise hem et, balık, kümes
hayvanları hem de süt, süt ürünleri ve yumurta gibi
hayvansal ürünler de yoktur (9). Süt ve süt ürünlerinden alınan günlük kalsiyum miktarları hesaplandı
(10). Kalça kırığı ile ilgili özellikler kaydedildi.
Ambulasyon durumunun değerlendirilmesinde Holden Fonksiyonel Ambulasyon Skalası kullanıldı. 0:
Non-fonksiyonel yürüme, 1:>1 kişi destek ile yürüme, 2: 1 kişi manual kontakt ile yürüme, 3: Düz
yüzeyde destek gerektiren yürüme, 4: Merdivenlerde destek ile yürüme ve 5: Tamamen bağımsız yürüme olarak skorlandı. Aktivite düzeyi sedanter,
eğlence amacıyla yürüme ve düzenli yürüyüş olarak
3 grupta sorgulandı.
Bu çalışma için tüm katılımcıların bilgilendirilmiş onamları alındı.
İSTATİSTİKSEL ANALİZ
İstatistik analizler JMP 11.0 (SAS Institute Inc.,
2013) ile yapıldı. Gruplar arasındaki farklılıkların
araştırılmasında iki grup arası farkların t testi kullanıldı. P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
SONUÇLAR
Tüm katılımcılar omnivan diyetle beslenmekteydi. Klinik özellikler (Tablo 1)’de özetlenmiştir. Hasta ve kontrol gruplarında yaş ve cins açısından fark yoktu (p>0.05). Vücut kitle indeksi (VKİ)
kontrol grubunda anlamlı olarak daha yüksekti
(p<0.001). Süt ve süt ürünlerinden alınan kalsiyum
miktarı kontrol grubunda anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.05). Kalça kırıklı grupta 11 kişi (% 39)
düzenli olarak kalsiyum içeren yeşil sebze veya salata tüketmekteydi. Halbuki kontrol grubunda yeşil
sebze veya salata tüketimi 14 kişide (% 48) mevcuttu. Ambulasyon seviyesi kalça kırığı geçiren
grupta daha düşüktü (p<0.001). Güneşten yararlananların oranı ise kalça kırıklı grupta daha fazla bulundu.
Kalça kırığı geçiren 22 kişi (% 79) artroplasti
operasyonu ile tedavi edilmişti. Diğerlerine ise osteosentez girişimi uygulanmıştı. Kalça kırığı geçirenlerden 10’una (% 35.7) ameliyattan sonra kal-
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TABLO 1: Demografik ve klinik özellikler.
Değişkenler

Kalça kırıklı grup

Kontrol grubu

p değeri

Yaş (yıl)

72.67 ± 5.35

71.62 ± 7.07

0.53

Cins n (%) K/E

20/8 (71/29)

16/13 (55.3/44.7)

VKİ kg/m²

22.91 ± 3.33

28.11 ± 3.11

0.001

Ambulasyon durumu

3.25 ± 0.75

4.27 ± 0.84

0.001

Komorbidite sayısı

3.06 ± 1.72

3.26 ± 1.36

0.61

Kullandığı ilaç sayısı

1.88 ± 1.18

3.48 ± 2.02

0.001

Sütten alınan kalsiyum (mg)

725 ± 345.20

1091 ± 531.51

0.003

Yeşil sebze tüketenler n (%)

11 (39)

14 (48)

Güneşten yararlananlar n (%)

21 (75)

8 (29)

Düşme öyküsü olanlar n (%)

28 (100)

6 (20)

siyum, D vitamini suplementasyonu ve antirezorptif
tedavi başlanmıştı. Kontrol grubunda kalsiyum ve
D vitamini suplementasyonu oranı 10 kişi (% 34.4)
idi. Kontrol grubunda hiç kimse antirezorptif ilaç
kullanmıyordu. Kalça kırığı grubunda 8 kişide
(% 29) bir diğer kırık öyküsü vardı. Buna karşılık
kontrol grubundaki kırık öyküsü oranı 5 kişi (% 17)
idi. Her iki gruptaki kalça dışı kırık oranları arasında
anlamlı bir fark yoktu (p=0.351). Kalça kırığı grubunda bulunanlardan 23’ü (% 82.2) düzenli beslenmeye sahipti. Kontrol grubunda ise 25 kişi
(% 86.3) düzenli öğünlerde yemek yemekteydi.
Kalça kırığı grubunda 14 kişi (% 50) sedanterdi. Ondört kişi (% 50) ise düzensiz olarak yürüyüş yapıyordu. Kontrol grubunda 15 kişi (% 51.7) sedanterdi, 12 kişi (% 42:5) düzensiz olarak yürümekteydi. Aynı grupta sadece 2 kişi (%6.8) düzenli yürüyüş yapmaktaydı.

TARTIŞMA
Bu çalışmada kalça kırığı geçiren kişilerde süt ve
süt ürünlerinden alınan kalsiyum miktarı kontrollere
göre daha düşük bulunmuştur (p<0.05). Elli yaşın
üzerindeki kırığı olan Alman hastaların incelendiği
bir çalışmada süt ve süt ürünlerinden alınan günlük
kalsiyum miktarının kırığı olmayanlara göre biraz
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daha düşük olduğu bildirilmiştir (11). Ancak aynı
çalışmada bahsedilen şekilde alınan kalsiyumun
DXA ile ölçülen femur boyun T skorları ve FRAX
major osteoporotik ve kalça kırık riski ile ilişkili olmadığı rapor edilmiştir.
Kalsiyum suplementasyonunun yararlı olduğu
düşünülerek toplumda yaygın olarak kullanıldığı,
aslında bu konuda kanıta dayalı bir bilginin olmadığı
düşünülmektedir (12). Bischoff-Ferrari ve ark., tarafından yapılan kadın ve erkeklerde kalsiyum alımıyla kalça kırığı riski arasındaki ilişkiyi araştıran
bir meta-analizde tüm veriler bir havuza toplanarak
incelenmiş ve kalsiyum alımının kalça kırığı riskine
anlamlı bir etkisi olmadığı sonucuna varılmıştır
(13). Aynı yazar ve ark., tarafından prospektif kohort
çalışmalar dahil edilerek yapılan bir başka meta-analizde süt tüketiminin orta yaşlı veya yaşlı kadınlarda
kalça kırık riski üzerine anlamlı bir etkisi olmadığı
bildirilmiştir (14). Aynı çalışmada erkeklerdeki süt
tüketiminin kalça kırık riski ile ilişkisine ait verilerin
yeterli olmadığı rapor edilmiştir. İsveç’te yapılan 19
yıl takipli bir longitudinal kohort çalışmada kalsiyum tüketiminin artırılmasının osteoporoz ya da
kırık riski üzerine olumlu bir etkisi olmadığı ileri sürülmüştür (15).
Framingham çocuklarının alındığı 3724 hasta ile
dergi@istanbulftr.gov.tr / eylül-aralık 2017 / cilt 2 / sayı: 6
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yapılan 12 yıl takipli önceki bir kohort çalışmada
günde 800 mg’dan daha az kalsiyum alan grupta
yüksek protein tüketenlerde kalça kırık riskinin
2.8 kat daha fazla olduğu rapor edilmiştir (16). Aynı
çalışmada günde 800 mg’dan daha fazla kalsiyum
alanlarda diyetle yüksek protein tüketiminin ise
kalça kırıklarına karşı koruyucu olduğu ileri sürülmüştür. Yazarlar diyetle alınan proteinin kişinin aldığı
kalsiyum miktarına bağlı olarak kemiklerde farklı
etkilerde bulunduğu kanaatine varmışlardır. Bizim
çalışmamızda diyetteki protein oranları değerlendirilmemiştir. Kontrol grubunun yarısına yakın kısmı
yeşil sebze ve salata tüketmekteydi. Aynı oran kalça
kırığı olan grupta % 39 idi. Daha düşük miktarlarda
olmak üzere yeşil sebze ve salata da bir diğer kalsiyum kaynağıdır. Her iki grupta da katılımcıların
%80’inden fazlası düzenli olarak beslenmekteydi.
Aktivite durumu değerlendirildiğinde her iki grubun da yarısı sedanter bir yaşam sürmekteydi. Ambulasyon düzeyi de kalça kırığı geçiren grupta
kontrollere göre anlamlı olarak daha düşüktü. Bu
durum hasta grubunda düzenli yürüyüş yapılamamasının bir nedeni olabilir. Kontrol grubunda % 20
oranında düşme ve % 17 kırık öyküsü vardı. Hasta
grubunda ise tüm kırıklar düşme sonucunda olmuştu. Buna karşılık % 29 oranında bir diğer kırık
öyküsü bulunmaktaydı. Günlük kullanılan ortalama
ilaç sayısı kontrol grubunda hasta grubuna göre anlamlı olarak yüksekti.
Çalışmamızda kalça kırığına bağlı operasyon
geçirenlerde antirezorptif tedavi başlanma oranı
1/3’den biraz daha fazla idi. Önceki bir çalışmada
kırık geçiren hastalarda osteoporoz tedavisi oranlarının kırık öncesine göre yükseldiği, ancak yine de
bu grupta osteoporoz tedavisi oranlarının bizim çalışmamızın sonuçlarına benzer olarak %50’den daha
düşük olduğu bildirilmiştir (17).
Bu çalışmanın kuvvetli tarafları ve bazı kısıtlılıkları vardır. Kuvvetli yanı kontrollü bir çalışma olmasıdır. Hasta ve kontrol gruplarının nisbeten küçük
olması ve takipli bir çalışma olmaması da zayıf yanları olarak değerlendirilebilir.
Sonuç olarak, bu çalışmada kalça kırığı geçiren
ve bu nedenle artroplasti veya osteosentez operasyonu yapılan kişilerde süt ve süt ürünlerinden alınan
kalsiyum miktarı kontrollerden daha düşük bulundergi@istanbulftr.gov.tr / eylül-aralık 2017 / cilt 2 / sayı: 6

muştur. Diyetle alınan kalsiyum ile kırık riskinin
ilişkisinin daha açık olarak ortaya çıkarılması için
bu konuda yapılacak prospektif çalışmalara gereksinim vardır.

KAYNAKLAR
1. Office of the Surgeon General (US). Bone Health and
Osteoporosis: A Report of the Surgeon General.
Rockville (MD): Office of the Surgeon General (US);
2004. Reports of the Surgeon General.
2. Ebeling PR, Daly RM, Kerr DA, Kimlin MG. Building healthy bones throughout life: an evidence-informed strategy to prevent osteoporosis in Australia.
Med J Aust. 2013; 199(7 Suppl):S1. doi: 10.5694/
mja12.11363.
3. IOM (Institute of Medicine). Dietary reference intakes for
calcium and vitamin D. National Academies Press, 2011.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK56070’den
alınmıştır.
4. Gennari C. Calcium and vitamin D nutrition and bone
disease of the elderly. Public Health Nutr. 2001;
4(2B):547-59.
5. Rizzoli R. Dairy products, yogurts, and bone health.
Am J Clin Nutr. 2014; 99(5 Suppl):1256S-62S. doi:
10.3945/ajcn.113.073056.
6. Bolland MJ, Leung W, Tai V, Bastin S, Gamble GD,
Grey A, et al. Calcium intake and risk of fracture:
systematic review. BMJ. 2015 Sep 29;351:h4580. doi:
10.1136/ bmj.h4580.
7. Wang D, Chen XH, Fu G, Gu LQ, Zhu QT, Liu XL, et
al. Calcium intake and hip fracture risk: a meta-analysis of prospective cohort studies. Int J Clin Exp Med.
2015; 8(8):14424-31.
8. American Dietetic Association. Position of the American Dietetic Association and Dietitians of Canada:
vegeterian diets. ADA Reports 2003; 103(6): 748-60.
9. Clarys P, Deliens T, Huybrechts I, Deriemaker P,
Vanaelst B, De Keyzer W, et al. Comparison of nutritional quality of the vegan, vegetarian semi-vegeterian, pesco-vegeterian and omnivorous diet. Nutrients
2014; 6(3): 1318-32.
10. USDA National Nutrient Database for Standard
Reference, Release 18, Content of Selected Foods
per Common Measure. 27.07.2017 tarihinde
http//:milk.procon.org/viewresourceID=000659’den
alınmıştır.
11. van den Berg P, van Haard PM, van den Bergh JP, Niesten DD, van der Elst M, Schweitzer DH. First quantification of calcium intake from calcium-dense dairy

11

ORJİNAL ARAŞTIRMALAR

products in Dutch fracture patients (the Delft cohort
study). Nutrients. 2014; 6(6):2404-18.
12. Seeman E. Evidence that calcium supplements reduce
fracture risk is lacking. Clin J Am Soc Nephrol. 2010;
5 Suppl 1:S3-11. doi: 10.2215/CJN.06160809.
13. Bischoff-Ferrari HA, Dawson-Hughes B, Baron JA,
Burckhardt P, Li R, Spiegelman D, et al. Calcium
intake and hip fracture risk in men and women: a
meta-analysis of prospective cohort studies and randomized controlled trials. Am J Clin Nutr. 2007;
86(6):1780-90.
14. Bischoff-Ferrari HA, Dawson-Hughes B, Baron JA,
Kanis JA, Orav EJ, Staehelin HB, et al. Milk intake
and risk of hip fracture in men and women: a metaanalysis of prospective cohort studies. J Bone Miner
Res. 2011; 26(4):833-9.

12

15. Warensjö E, Byberg L, Melhus H, Gedeborg R, Mallmin H, Wolk A, et al. Dietary calcium intake and risk
of fracture and osteoporosis: prospective longitudinal
cohort study. BMJ. 2011 May 24;342:d1473. doi:
10.1136/bmj.d1473.
16. Sahni S, Cupples LA, McLean RR, Tucker KL, Broe
KE, Kiel DP, et al. Protective effect of high protein
and calcium intake on the risk of hip fracture in the
Framingham offspring cohort. J Bone Miner Res.
2010; 25(12):2770-6.
17. Weaver J, Sajjan S, Lewiecki EM, Harris ST. Diagnosis and Treatment of Osteoporosis Before and
After Fracture: A Side-by-Side Analysis of Commercially Insured and Medicare Advantage Osteoporosis Patients. J Manag Care Spec Pharm. 2017;
23(7):735-44.

dergi@istanbulftr.gov.tr / eylül-aralık 2017 / cilt 2 / sayı: 6

Diz Osteoartritli Kadınlarda Komorbidite
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İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Gelişim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Meslek Yüksek Okulu

ÖZET

Sorumlu yazar: Derya Buğdaycı • Adres: İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Amaç: Bu çalışmanın amacı diz osteoartritli kadın hastalarda komorbiditelerin sıklığını ve fonksiyonel duruma
etkisini araştırmaktır.
Yöntem: Çalışmaya polikliniklerimize diz ağrısı yakınmasıyla başvuran, 40 yaş üstü kadın hastalar dahil
edilmiştir. Tüm hastalarda klinik ve radyolojik olarak diz osteoartriti tanısı konmuştur. Komorbiditeleri Cumulative
Illness Rating Scale (CIRS) ile, fonksiyonel durumları Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)
fiziksel fonksiyon skoru ile ve fiziksel performansları 10 metre yürüme testi ile değerlendirilmiştir.
Sonuçlar: Diz osteoartriti olan 249 kadın hasta çalışmaya alındı. Ortalama yaş 61,85 yıl idi. Hastaların % 57,4’ünde
obezite, % 49’unda hipertansiyon ,% 30’inde diyabet, % 40,7’sinde peptik ülser saptandı. Endokrin ve metabolik
sistem (% 72), göz (% 68) ve vasküler sistem (% 61) en sık tutulan ilk üç sistemi oluşturdu. Ortalama CIRS total
skor 7,05 idi. Ortalama 10 metre yürüme testi süresi 12,88 sn idi. Ortalama KOOS fiziksel fonksiyon skoru
51,58 idi. CIRS total skor ile 10 metre yürüme testi arasında anlamlı pozitif korelasyon bulundu (p=0,01,
r=0,334). KOOS fiziksel fonksiyon skoru ile 10 metre yürüme testi arasında anlamlı pozitif korelasyon saptandı
(p=0,010, r=0,164).
Tartışma: Diz osteoartritli kadın hastalarda komorbiditeler fazla olup, fiziksel performansı olumsuz etkiler.
Anahtar kelimeler: Osteoartrit, diz, eş zamanlı hastalık, fonksiyonun geri kazanılması.

ABSTRACT

Comorbidity Frequency and the Effects on Functional Status in Women
with Knee Osteoarthritis
Aim: The aim was to investigate the frequency of comorbidities and the effecte on functional status in
women with knee osteoarthritis.
Method: The women admitted to the outpatient clinics because of knee pain, above 40 years were included
in this study. All patients had clinically and radiologically knee osteoarthritis. Cumulative Illness Rating
Scale (CIRS) was used for the evaluation of comorbidities. Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score
(KOOS) physical function subscale was used for the assessment of functional status. Physical performance
was tested by10 meter walk test.
Results: Two hundred forty nine women with knee osteoarthritis were included in the study. Mean age was 61,85
years. There was obesity in 57,4%, hypertension in 49%, diabetes in 30% and peptic ulcus in 7%. The most
common affected systems were endocrinological and metabolic (72%), eye (68%) ve vascular system (61%).
Mean CIRS total score was 7,05. Mean 10 meter walk test duration was 12,88 seconds. Mean KOOS physical
function score was 51,58. CIRS total score correlated positively with 10 meter walk test (p=0,01, r=0,334).
KOOS physical function subscale was correlated positively with 10 meter walk test (p=0,010, r=0,164).
Conclusion: Comorbidities which are common in women with knee osteoarthritis,interfere with physical
performance.
Key words: Osteoarthritis knee, comorbidity, recovery of function.
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GİRİŞ
Diz osteoartriti (DOA),gelişmekte olan ülkelerde
yapılan toplum temelli çalışmalarda en sık görülen
romatolojik hastalık olarak bildirilmiştir. Kadınlarda
erkeklerden daha sık görülür ve 15 yaş üstü prevalansı % 8 olarak bulunmuştur (1). Türkiye’de yapılan bir prevalans çalışmasında ise 50 yaş ve üzeri
popülasyonda semptomatik diz OA prevalansı
% 14,8 olup kadınlarda % 22,5, erkeklerde ise % 8
olarak rapor edilmiştir (2).
Morbiditeyi belirleyen Engellilikle Geçen Yaşam
Yılı (EGYY) nedenleri arasında OA dördüncü sırada yer almakta ve total EGYY’nın %3 ünü oluşturmaktadır (3). Ülkemizde hastalık yükü çalışmalarında EGYY yapan hastalıklar sıralamasında OA
erkeklerde ilk sırada, kadınlarda 3. sırada yer almaktadır (4).
Komorbidite tanımlanan ana hastalığın yanı sıra
başka hastalıkların bulunmasıdır. Komorbid durumların varlığı hastanın tedavi yaklaşımlarında farklılık
yaratabilir (5) OA, komorbid hastalıkların en çok görüldüğü hastalıklardan biridir (6). Yapılan bir toplum
çalışmasına OA’li hastaların kendi bildirdikleri komorbidite sayısının 1.73 olarak rapor edilmiştir (7).
OA’nın yaşlı popülasyonda daha sık görülmesi, eşlik eden hastalıkların da sıklığını artırmaktadır. OA’lı hastalarda hem artropatiler, üst ekstremite sprain, sinoviyal ve tendon bozuklukları
ve diğer eklem bozuklukları gibi kas iskelet sistemiyle ilgili komorbiditeler hem de obezite, gastrit,
flebit, diafragma hernisi, iskemik kalp hastalığı ve
divertikülit gibi kas iskelet sistemi dışındaki komorbiditelerin artış gösterdiği bildirilmiştir (6,8).
DOA’lı hastalarda görülen fiziksel fonksiyonlardaki bozulma üzerine kadın cinsiyet, ileri yaş ve
komorbid kronik hastalık sayısındaki artış etkili
bulunmuştur (9).
Çalışmaların çoğunda daha sık görülen komorbiditelere odaklanılmış ve komorbid hastalık sayısı
temel alınmıştır. Komorbiditeleri değerlendirmek
için kullanılan ölçeklerden Cumulative Illness Rating Scale (CIRS) 13 sistemi de ayrı ayrı sorgulayan
bir ankettir. Hasta beyanına dayandığı için kullanımı
kolay olarak tanımlanır ve poliklinik şartlarında tercih edilebilir (10). CIRS kronik sakatlığı olan bireylerde ve geriatrik popülasyonda başarıyla uygulan-
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mıştır (11-13). Özellikle geriatrik hastaların hastanede rehabilitasyon sonrası eve taburculuğunu belirlemede düşük CIRS skorlarının belirleyici olduğu
gösterilmiştir (14). DOA’li hastaların fonksiyonel
durumu hastanın beyanına dayalı anketlerle veya
objektif fiziksel performans testleri ile değerlendirilebilir. İki grup değerlendirme arasında pozitif korelasyon olduğu gösterilmiştir (15).
Bu çalışmada DOA’lı kadın hastalarda komorbid
hastalıkların sıklığını belirlemek ve komorbid durumlarla fonksiyonel durum arasındaki ilişkiyi araştırmak amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Çalışmaya 15.09.2015-31.12.2015 tarihleri arasında Hastanemiz FTR polikliniklerine başvuran klinik ve radyolojik olarak DOA tanısı konulan 249
kadın hasta dahil edildi.
Dahil edilme kriterleri; FTR uzmanı tarafından
American College of Rheumatology (ACR) klinik
krtiterleri ve Kellgren Lawrence radyolojik kriterlerine göre DOA tanısı almak, 40 yaş üstü olmak,
kadın olmak, Türkçe anlayıp konuşabilmek idi. Romatolojik ve inflamatuvar hastalıkları olanlar, diz
bölgesine travma öyküsü olan hastalar, psikiyatrik
hastalığı olanlar çalışmaya alınmadı. Hastaların yaşı,
cinsiyeti, hastalık süresi,vücut kitle indeksi (VKİ)
kaydedildi. VKİ >30kg/m² olanlar obez olarak değerlendirildi. Son 1 yıl içinde DOA için aldıkları tedaviler kaydedildi.
Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score
(KOOS) fiziksel fonksiyon formu ile aktivite ve ağrı
düzeyleri değerlendirildi. KOOS fiziksel fonksiyon
kısa formundaki sorular çömelmek, diz üstü oturmak, yataktan kalkmak, çorap giymek gibi olağan
günlük aktiviteler ilgiliydi. Aktivite sırasında diz
problemine bağlı olarak yaşanan güçlük derecesi
yok, hafif, orta, şiddetli, çok şiddetli olarak işaretlendi (16). Hastalara işaretlenmiş düzgün bir zeminde 10 metre yürüme testi yapıldı. Hastalar 3 kez
yürütülerek ortalaması kaydedildi. İstirahat sırasında
ve aktivite sonrası ağrı şiddeti 0 (ağrı yok), 100 (dayanılamayacak şiddette ağrı) olmak üzere 0-100 aralığında puanlandı.
Hastaların komorbid durumları CIRS ile değerlendirildi (11,12). CIRS 13 farklı sistemi içermekdergi@istanbulftr.gov.tr / eylül-aralık 2017 / cilt 2 / sayı: 6
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TABLO 1: DOA’lı kadın hastaların özellikleri.
Min.

Max.

Ort.

Stand.
Deviasyon

Yaş (yıl)

40

88

61,85

10,13

BMI (kg/m2)

19

51

32

5,77

Hastalık süresi (yıl)

1

40

6,69

6,53

KOOS Fiz. fonk.

10

100

51,58

16,43

Ağrı istirahatte

0

100

32,77

25,24

Ağrı harekette

10

100

68,88

17,55

10 m. yürüme (sn.)

4

60

12,88

6,98

Özellikler

tedir. Sorgulanan sistemler ve hastalıklar; kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, üst ve alt gastrointestinal sistem, karaciğer patolojileri, renal patolojiler, nörolojik bozukluklar, hematopoetik sistem,
kulak burun boğaz ve göz hastalıkları, genitoüriner
sistem, muskuloskeletal sistem, endokrin bozukluklar ve meme patolojileri, psikiyatrik problemler gibi
geniş bir alanı kapsamaktadır.
CIRS’in farklı kategorilerinde yer alan hastalık
örnekleri mevcuttur. Farklı alanlarda puanlama, hastalık durumunun ağırlığına bağlıdır. Önem derecesi
skorları 0’dan (yok) 4’e (çok ciddi) kadar değişmektedir. Her sistem 5 kategoride değerlendirilir:
0= problem yok, 1= şu anda minör problem veya
geçmişte yaşanmış önemli bir problem 2= orta derece problem veya hastalık için birinci basamak tedavi almak, 3= ciddi problem, kontrol edilemeyen
kronik bir hastalık, birinci basamak tedaviye yanıtsızlık 4= acil tedavi gerektiren ciddi bir durum,
organ yetmezliği veya ciddi fonksiyonel yetersizlik
Maksimum total skor 56’dır. Çalışmaya alınan hasta
grubunun tamamı OA tanılı olduğu için muskuloskeletal sistem analizden çıkarıldı.
Etik kurul onayı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alındı.
İSTATİSTİKSEL ANALİZ
SPSS 15.0 versiyonu kullanılarak tanımlayıcı
istatistikler ve Pearson korelasyon testi yapıldı.
p<0.05 anlamlı olarak kabul edildi.
dergi@istanbulftr.gov.tr / eylül-aralık 2017 / cilt 2 / sayı: 6

SONUÇLAR
Çalışmaya klinik ve radyolojik olarak DOA tanısı alan 249 kadın hasta alındı. Hastaların demografik ve hastalıkla ilgili fiziksel fonksiyon ve ağrı
özellikleri (Tablo 1)’de verilmiştir. Hastaların 70’i
(% 28,1), düzenli yürüyüş, 29’u (% 11,6) güçlendirme egzersizlerini yaptığını ifade etti. Son bir yıldaki tedavi sorgulandığında 134’ü (% 53,8) fizik
tedavi, 112’si (% 45) NSAİİ almıştı.
Komorbiditeleri değerlendirmede kullanılan CIRS
sistem tutulumları oranları (Grafik 1)’de verilmiştir.
Endokrin ve metabolik sistem (% 72), göz (% 68)
ve vasküler sistem (% 61) en sık tutulan ilk üç sistemi oluşturdu. Hastalıklar tek tek sorgulandığında
obezite (% 57,4), görme bozukluğu (% 54,6) ve HT
(% 49) ilk üç sırayı aldı. Hastaların 1/3’ü diyabetikti
(Tablo 2).
CIRS total skor (ort: 7,05) ile 10 metre yürüme
testi (ort: 12,88) arasında anlamlı pozitif korelasyon
bulundu (p=0,01, r=0,334). KOOS fiziksel fonksiyon skoru (ort: 51,58) ile 10 metre yürüme testi arasında anlamlı pozitif korelasyon saptandı (p=0,010,
r=0,164). CIRS total skor ile KOOS fiziksel skor
arasında anlamlı korelasyon bulunmadı (p>0.05).
TARTIŞMA
Bu çalışmada DOA’lı kadın hastalarda aşırı kilo,
görme bozukluğu, hipertansiyon, peptik ülser ve diyabet en sık görülen komorbid durumlar olarak saptanmıştır. CIRS sistem sıralamasında ise endokrin,
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TABLO 2: DOA’lı hastalarda komorbid
hastalıkların dağılımı.
Hastalıklar

Sıklık

Yüzde

Obezite

143

57,4

Görme bozukluğu

136

54,6

HT

122

48,9

Peptik ülser

87

35

Diabet

75

30,1

Depresyon

47

18,9

KOAH-Astım

42

16,8

İdrar inkontinansı

41

14,4

Anemi

40

16,1

Baş ağrısı

38

15,3

Safra kesesi hastalığı

28

11,2

Sigara

24

9,6

KKY

22

8,8

İşitme kaybı

22

8,8

Meme patolojisi

21

8,4

Tiroid hastalığı

17

6,8

Aritmi

14

5,6

İskemik kalp hastalığı

12

4,8

göz-KBB ve vasküler hastalıklar ilk üç sırayı oluşturmaktadır. Sistem tutulumları şiddete göre sıralandığında ise vasküler sistem, kardiyak sistem,
göz-KBB, solunum sistemi ilk sıralardadır. DOA’da
komorbidite ile ilgili yapılan çalışmaların çoğunda
yalnızca belirli sistemler değerlendirmeye alınmıştır
(17-19).
13 ülkeyi kapsayan Latin Amerika çalışmasında
3040 OA’lı hastanın % 39’unda HT, % 36’sında obezite, % 12’sinde diyabet olduğu bildirilmiştir (18).
Zullig ve ark. % 90’ı erkek olan üç yüz DOA’lı hastanın % 73’ünde HT, % 38’inde diyabet, % 39’unda
depresyon olduğunu bildirmişlerdir (19). Van Dijk
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ve ark. OA’lı hastalarda CIRS’i kullanarak komorbidite sıklığını araştırmışlar ve sistem değerlendirmesinde göz-KBB % 96, kardiyak % 54, endokrin
ve metabolik % 46, vasküler % 25 oranında bildirmişlerdir. Oranların daha önce yapılan OA komorbidite çalışmalarından daha yüksek olmasını CIRS
skorlama sisteminin özellikleriyle tartışmışlardır (20).
Bu çalışmada sistem tutulumu endokrin ve metabolik sistem % 72, göz-KBB % 68, vasküler sistem % 61, üst GİS % 48,6, ürogenital sistem % 33,7
ve solunum sistemi % 27,3 olarak sıralandı. Dijkin
çalışmasından en önemli fark vasküler ve kardiyak
sistem tutulumlarının oranlarının tersi olmasıydı. Bu
çalışmada kardiyak tutulum ¼ hastada saptanırken,
vasküler tutulum özellikle HT, hastaların yarısında
bulundu. CIRS sorgulaması ilaç kullanımı sorgulaması ve hasta beyanına dayandığı için tanı koyulmamış bir hasta grubu gözden kaçırılmış olabilir.
HT oranı literatürle uyumludur (18,19).
Bu çalışmada hastaların yarısından fazlasında
obezite olması dikkat çekicidir. “Türkiye Beslenme
ve Sağlık Araştırması-2010”da kadınlarda obezite
% 41 olarak bulunmuştur (21). Avustralya’da birinci
basamak sağlık hizmetlerinde yapılan bir çalışmada
obezitenin DOA riskini 7 kat arttırdığı ve yaşam kalitesinde bozulmaya yol açtığı bildirilmiştir (22).
Obezite hem mekanik yüklenme yaparak hem de
hormonal etkilerle OA gelişimine ve hastalığın ilerlemesine yol açabilir (23). Roos vücut ağırlığının
uzun süreli takipte DOA’lı hastalarda performansa
objektif ölçüme dayalı fiziksel fonksiyonlarda bozulmaya neden olduğunu yayınlamıştır (24). Çalışmamız kesitsel olduğu için OA’ya bağlı hareket
kısıtlılığının mı obeziteye neden olduğu yoksa obezitenin mi diğer komorbid durumlarla birlikte fiziksel fonksiyonu bozduğunu açıklayamamaktadır.
Üst GİS tutulumu hastaların yaklaşık yarısında
saptanmıştır. Chan ve ark.’nın çalışmasında OA’lı
hastalarda komorbiditeler içinde üst GİS tutulumunu
1/3 vakada bildirmişlerdir (25). Bu durum DOA’lı
hastaların yaklaşık yarısının uzun süreli NSAİİ kullanımıyla ilişkili olabilir.
CIRS skorlamasının kullanılmasıyla göz-KBB,
ürogenital sistem gibi günlük pratikte sorgulanmayan sistemler de değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmada göz-KBB sistemi tutulumu yüksek oranlarda
dergi@istanbulftr.gov.tr / eylül-aralık 2017 / cilt 2 / sayı: 6
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saptanmıştır. İlerleyen yaşla birlikte görme ve işitme
bozuklukları da fiziksel fonksiyon kaybını artırdığını gösteren çalışmalar yayınlanmıştır (20, 26).
DOA’lı hastalarda % 40’lara varan oranda depresyon olabilir (19). Anksiyetenin de fiziksel fonksiyon üzerine olumsuz etkisi olduğu iddia edilmektedir (27). Bu çalışmada hastaların 1/5’inde depresyon saptandı.
Bu çalışmada CIRS total skoru ile performans temelli fiziksel fonksiyonu gösteren 10 metre yürüme
testi arasında ilişki saptandı. Komorbidite skorları
arttıkça hastaların yürüme süresi uzadı. NHANES I
verilerinde kalp hastalıkları, pulmoner hastalıklar ve
obezitenin DOA’lı kişilerde uzun dönemde fiziksel
fonksiyonlarında bozulma ve engellilik oranını arttırdığı yayınlanmıştır (17). Cohort Hip & Cohort
Knee (CHECK) 2 yıllık takipli çalışmada komorbidite sayısının WOMAC ile değerlendirdikleri aktivite kısıtlanması üzerine belirleyici bir faktör olduğu
bildirilmiştir (28).
dergi@istanbulftr.gov.tr / eylül-aralık 2017 / cilt 2 / sayı: 6
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Grafik 1: CIRS’e göre komorbid hastalıkların sistemlere dağılımı.

Avrupa’da çok merkezli olarak yapılan EPOSA
çalışmasında belirli komorbiditeler sorgulanmış ve
komorbiditelerin kuvvetli bir şekilde ve OA şiddetinden bağımsız olarak fiziksel fonksiyonu etkilediği
saptanmıştır (29). Nur ve ark tarafından 110 DOA’lı
kadın hastada fonksiyonel komorbidite indeksi ile
performans temelli fiziksel fonksiyon ve WOMAC
arasında bir ilişki bulmakla birlikte regresyon analizinde komorbiditeyi fiziksel fonksiyon üzerine belirleyici olarak bulmamışlardır (27). Dijk ve ark.
kalça ve diz OA’lı hastalarda CIRS ile WOMAC
skorları ve 10 metre yürüme testi arasında negatif
ilişki saptamışlardır (20).
Bu çalışmada CIRS total skor ile 10 metre yürüme testi ile arasında ilişki bulunmasına karşın
CIRS ile KOOS fiziksel fonksiyon skoru arasında
ilişki bulunamadı.10 metre yürüme testi performans
temelli bir değerlendirmedir ve hastanın ne yapabildiğini gösterir bu nedenle hastanın beyanı temelli
anketlerden daha gerçekçi olabilir.
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Çalışmanın güçlü yönü hastaların yüzyüze görüşülerek değerlendirmeye alınmasıdır. Tek merkezde
yapılması ve kesitsel olması komorbidite ile fiziksel
fonksiyon arasında neden sonuç ilişkisi kurulmasına
engel olmaktadır. Hastalar diz ağrısı şikayetleri nedeniyle hastaneye başvurduğu için belirli bir grubu
kapsar ve çalışma sonuçları topluma genellenemeyebilir. Çalışmada DOA radyolojik şiddeti analizlere
katılmamıştır. Eşlik eden hastalıklar tüm sistemler
sorgulanarak yapılmış fakat ilaç kullanımı ve hasta
beyanına dayalı olduğu için saptandığından daha
fazla olabilir.
Sonuç olarak DOA’lı hastalarda komorbid durumlar sık görülmekte ve hastaların fiziksel fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilmektedir. FTR uzmanlarının takip ettikleri bu hasta grubunun eklem dışı
yakınmaları ve hastalıklarını da sorgulamaları ve tedaviye yönlendirmeleri faydalı olacaktır.
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Amaç: Bu çalışma, kronik inmeli hastalarda yaşın, fonksiyonel yetersizlik üzerine olan etkisini değerlendirmek
amacı ile yapılmıştır.
Yöntem: Çalışmaya İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde inme
tanısıyla yatarak rehabilitasyon gören 100 hasta alındı. Hastalar 65 yaş altında ve üzerinde olanlar şeklinde
iki gruba ayrıldı. Hastaların demografik özellikleri sorgulandı. Hastaların fonksiyonel durumu fonksiyonel
bağımsızlık ölçeği (FBÖ) ve fonksiyonel ambulasyon sınıflaması (FAS) ile değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların % 55’i 65 yaş altı, % 45’i 65 yaş ve üstündeydi. Grup 1, 65 yaş altı
hastalardan, grup 2 ise 65 yaş ve üstünde olan hastalardan oluşturuldu. Grup 1 hastaların yaş ortalaması
51.67±7.89 yıl, grup 2 yaş ortalaması 71.68±5.36 yıl idi. İki grubun verileri karşılaştırıldığında iki grup
arasında giriş motor, kognitif ve total FBÖ skor ortalamaları açısından istatistiksel anlamlı farklılık yoktu
(p>0.05), ancak grup 1, grup 2’ye göre çıkış toplam FBÖ, kazanç toplam FBÖ, çıkış kognitif FBÖ, çıkış
motor FBÖ ve kazanç motor FBÖ bakımından istatistiksel olarak anlamlı yüksekti (p<0.05). İki grup
arasında yatış sırasındaki FAS evreleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05), ancak
çıkışdaki FAS evreleri grup 1’de grup 2’ye göre istatistiksel olarak anlamlı yüksekti (p<0.05).
Sonuç: Sonuç olarak çalışmamızda ileri yaşın inme rehabilitasyonu ile sağlanabilecek fonksiyonel iyileşme
sonuçlarını olumsuz etkilediği gösterilmiştir.
Anahtar kelimeler: Fonksiyonel yetersizlik, inme, yaş.

ABSTRACT

Effect of Age on Functional Status in Stroke
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Aim: Theaim of this study is to evaluate the effect of age on functional disability in chronic stroke patients.
Method: One hundred patients who were hospitalized in Istanbul PhysicalTherapy Rehabilitation Training
and Research Hospital with stroke diagnosis were included in the study. Patients were divided into tw
ogroups as younger than 65 years and over 65 years old. The demographic characteristics of the patients
were questioned. Functional status of the patients was assessed by Functional Independence Measurement
scale (FIM) and Functional Ambulation Classification (FAC).
Results: Fifty-five percent of the patients were under 65 years old, 45% were 65 years old or older. Group
1 consisted of patients have under 65 years of age and group 2 consisted of patients have over 65 years of
age. The mean age in group 1was 51.67±7.89 years and the mean age of group 2 was 71.68±5.36 years.
When the data of two groups are compared, there was no statistically significant difference between the
two groups in terms of admission motor, cognitive and total FIM score averages (p>0.05), but in terms of
discharge total FIM, total FIM gain, cognitive FIM, motor FIM and motor gain FIM were statisticall
ysignificantly higher in group 1 than that of group 2 (p<0.05). There was no statistically significant
difference between the two groups in terms of admission FAC (p>0.05), but the discharge FAC was
statistically higher in group 1 than that of group 2 (p<0.05).
Conclusion: As a result, the advanced age affected functional recovery that can be achieved with stroke rehabilitation adversely in ourstudy.
Key words: Functional disability, stroke, age.
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GİRİŞ
İnme dünya genelinde mortalitenin en sık ikinci,
özürlülüğünse en sık üçüncü nedenidir (1). İnme insidansı, ülkeden ülkeye değişmekte ve kadın/erkek
oranı farklılıklar göstermektedir. 45 yaşın altındaki
yetişkinlerde, beyaz ırktaki inme insidansı, 3.411.3/100.000 kişi arasında değişmekteyken (2,3),
genç siyah erişkinlerde görülme insidansı yılda
22.8/100.000 kişiye kadar yükselebilmektedir (4).
Genel olarak bakıldığında yaşlara göre yıllık inme
insidansı; 55-64 yaş aralığında 1.7-3.6/1.000 kişi,
65-74 yaş aralığında 4.9-8.9/1.000 kişi, 75 yaş üstünde 13.5-17.9/1.000 kişidir. İnme insidansı, 45 yaş
altında ise tüm inmelerin ancak % 3-5’ini oluşturmaktadır (5). Erkekler genç yaşlarda kadınlardan
daha yüksek inme riskine sahipken 75 yaşın üzerinde bu risk oranı tersine dönmektedir (6).
İnme genel olarak yaşlı popülasyona ait bir hastalıktır ve ileri yaşın beraberinde getirdiği kronik
tıbbi ve sosyal problemler nedeniyle hemiplejik hastaların fonksiyonel gelişimini, dolayısıyla rehabilitasyon sonuçlarını etkileyen çok sayıda faktör ortaya
çıkmaktadır. Çalışmalarda özellikle nörolojik kayıp
seviyesinin, eşlik eden hastalıkların, idrar ve gaita
inkontinansı, global afazi, daha önceye ait inme
atağı öyküsü, ciddi bilişsel ve algısal defisit varlığı
gibi faktörlerin inme sonrası fonksiyonel gelişimi
olumsuz yönde etkilediği gösterilmiştir. Ancak, yaşa
bağlı değişen etyolojik faktörler ve beraberinde ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle inme hastalarında ileri yaşın hastaların fonksiyonel yetersizliklerine etkisi uzun süredir araştırılmaktadır ve sonuçlar çelişkilidir. İnmeli hastalarda tek başına ileri
yaşın fonksiyonel yetersizliğe etkisi olduğuna dair
tam görüş birliği yoktur (7). Bu nedenle, kronik inmeli hastalarda, yaşın fonksiyonel yetersizlik üzerine olan etkisini değerlendirmek amacı ile bu çalışma planlanmıştır.
YÖNTEM
Çalışmaya İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde inme tanısıyla
yatarak rehabilitasyon gören 100 hasta alındı. Hastalar 65 yaş altı ve 65 yaş üzeri olacak şekilde iki
gruba ayrıldı. Hastaların inme tanıları, nöroloji kliniklerinde yattıkları sıradaki klinik bulguları ve gödergi@istanbulftr.gov.tr / eylül-aralık 2017 / cilt 2 / sayı: 6

rüntüleme yöntemlerinin olduğu epikriz bilgileriyle
doğrulandı.
Hastaların yaş, cinsiyet, gibi demografik özellikleri, inme süresi, inme etiyolojisi ve hastanede
yatış süresi sorgulandı.
Fonksiyonel yetersizlik, fonksiyonel bağımsızlık
ölçeği (FBÖ) ile değerlendirildi. FBÖ’nünTürk toplumuna uyarlaması yapılmış olup nöro-rehabilitasyon hastalarında geçerliliği ve güvenirliliği gösterilmiştir (7). Bu ölçüm; kendine bakım, sfinkter kontrolü, mobilite, lokomosyon, iletişim ve sosyal iletişim bölümlerinden oluşmaktadır. Skorlama 18-126
arasında değişmektedir. Çalışmada hastaneye yatış
ve çıkışta FBÖ ölçeğinin motor, kognitif, total ve
FBÖ kazanç skorları kullanılmıştır.
Hastaların ambulasyon potansiyelinin değerlendirilmesinde ise Fonksiyonel Ambulasyon Sınıflaması (FAS) kullanıldı (8). FAS ambulasyon için
cihaz gereğinden çok, kişi desteğini değerlendirmektedir. Evre 0non-fonksiyonel ambulasyonu gösterir. Hasta yürümez, sadece paralel barda yürüyebilir. Ya da paralel bar dışında birden fazla kişinin
denetimi veya yardımı ile yürüyebilir. Evre 1 düzey
II yardımla ambulasyonu kapsar. Hasta düz zeminde
bir kişinin yardımı ile yürür. Yardım manuel ve sürekli olup vücut ağırlığını taşımaya, dengeyi sağlamaya ve koordinasyona yardım etmeye yöneliktir.
Evre 2 düzey I yardımla bağımlı ambulasyondur.
Hasta düz zeminde bir kişinin yardımı ile yürür. Yardım sürekli veya aralıklı olarak, hafif temas ile
denge ve koordinasyona yardım şeklindedir. Evre 3
denetime bağımlı ambulasyondur. Hasta düz zeminde başkasının el yardımına ihtiyaç duymadan
yürür, ancak güvenlik açısından yanında bir kişinin
bulunması gerekir. Evre 4 düz zeminde bağımsız
ambulasyonu içerir. Hasta düz zeminde bağımsız
olarak yürüyebilir, ancak merdivende, yokuşta ve
düzgün olmayan zeminlerde denetim ve yardıma gereksinim duyar. Evre 5 bağımsız, ambulasyon olup,
hasta düzgün ve düzgün olmayan yüzeylerde, merdivende ve yokuşta bağımsız olarak yürüyebilir.
İSTATİSTİKSEL ANALİZ
Verilerin tanımlayıcı istatistiklerinde ortalama,
standart sapma, oran ve frekans değerleri kullanılmıştır. Değişkenlerin dağılımı Kolmogorov Simir-
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TABLO 1: İki grubun sosyodemografik ve klinik özellikleri açısından ilişkisi.
Grup 1

Grup 2

Ort ± SS

Ort ± SS

51.67 ± 7.89

71.62 ± 7.07

Kadın

% 38.80

% 59.90

Erkek

% 61.20

% 40.10

İskemik inme

% 59.10

% 76.20

Hemorajik inme

% 40.90

% 23.80

Hastalık süresi (ay)

48.20 ± 40.50

41.40 ± 48.60

<0.05

Hastanede yatış süresi (gün)

38.09 ± 15.88

36.31 ± 34.77

<0.05

P
Yaş ortalaması

0.53

Cinsiyet
<0.05
Etyoloji
<0.05

nov testti ile kontrol edildi. Niceliksel verilerin analizinde bağımsız örneklem t testi, Mann-Whitney U
testi kullanılmıştır. Niteliksel verilerin analizinde kikare test, ki-kare koşulları sağlanamadığında Fischer
testi kullanıldı. Tekrarlayan ölçümlerde eşleştirilmiş
örneklem t test ve Wilcoxon testi kullanılmıştır.
p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR
Çalışmaya alınan 100 hastanın % 55’i 65 yaş altı,
% 45’i 65 yaş ve üstü idi. Grup 1 hastaların yaş ortalaması 51.7±7.9 yıl, grup 2 yaş ortalaması 71.7±5.4
yıl idi. Grup 1’de hastaların % 38.8 kadın Grup 2’de
% 59.9’u kadın idi (p<0.05). Grup 1 hastaların %
59.1’i skemik, % 40.9’u hemorojik inme iken, grup
2 hastaların % 76.2’si iskemik, % 23.8’i hemorojik
inme idi (p<0.05). İki grup arasında cinsiyet ve hemiplejinin etiyolojik nedeni açısından istatistiksel
olarak anlamlı fark varken (p<0.05), hastalık süresi
açısından fark yoktu (p>0.005) (Tablo 1). Hastalık
süresi, grup 1’de 48.2±40.5 ay, grup 2’de 41.4±48.6
ay idi (p>0.05). Hastanede yatış süresi grup 1’de
38.1±15.9 gün iken, grup 2’de 36.3±34.8 gün olarak
tespit edildi. Yatış süreleri açısından gruplar arasında
anlamlı bir fark yoktu (p>0.05).
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İki grup karşılaştırıldığında grup 1, grup 2’ye
göre çıkış toplam FBÖ, toplam FBÖ kazancı, çıkış
kognitif FBÖ, çıkış motor FBÖ ve kazanç motor
FBÖ istatistiksel olarak anlamlı yüksekti (p<0.05).
İki grup arasında FAS evreleri için giriş FAS evreleri
açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu
(p>0.05), ancak çıkış FAS evreleri grup 1’de grup
2’ye göre istatistiksel olarak anlamlı yüksekti
(p<0.05) (Tablo 2).
TARTIŞMA
İnme her yıl dünya genelinde 15 milyon kişiyi
etkileyen önemli bir hastalıktır. İnme sonrası hastaların yaklaşık üçte biri ölümle sonuçlanırken üçte
ikisinde de ciddi derecede özürlülük oluşur (9).
Yaş, inme ile ilgili en önemli risk faktörüdür.
İnme geçirenlerin yaklaşık %70’i 65 yaşın üzerindedir (10, 11).Yaş ilerledikçe inme riski artmaktadır.
55 yaşından sonraki her on yılda bu risk 2 katına çıkmaktadır (12, 13).
Çalışmamızda yaş arttıkça fonksiyonel yetersizliğin arttığı, genç inmelerde erkek cinsiyetin daha
sık görüldüğü tespit edilmiştir. Etyolojik açıdan ise
ileri yaşta iskemik inme görülme oranı anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. İki grup arasında hasdergi@istanbulftr.gov.tr / eylül-aralık 2017 / cilt 2 / sayı: 6
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TABLO 2: İki grubun FAS ve FBÖ skorları.
Grup 1

Grup 2

Ort ± SS

Ort ± SS

Fas giriş

1.16 ± 1.08

0.92 ± 1.61

<0.05

FAS çıkış

3.10 ± 1.18

1.80 ± 1.51

<0.05

FBÖ giriş motor

38.16 ± 18.41

35.39 ± 19.61

>0.05

FBÖ giriş kognitif

28.49 ± 11.03

27.51 ± 10.50

>0.05

FBÖ giriş total

67.57 ± 26.21

64.21 ± 27.57

>0.05

FBÖ çıkış motor

60.63 ± 18.11

51.29 ± 19.87

<0.05

FBÖ çıkış kognitif

28.64 ± 8.64

21.763 ± 4.86

<0.05

FBÖ çıkış total

92.67 ± 25.79

80.32 ± 24.36

<0.05

FBÖ total kazanç

25.99 ± 18.11

17.11 ± 14.27

<0.05

P

FAS: Fonksiyonel ambulasyon sınıflaması, FBÖ: Fonksiyonel bağımsızlık ölçütü.

tanede yatış süreleri ve hastalık süreleri ortalamaları
açısından anlamlı bir farklılık saptanmamıştır.
İnmeli hastaların fonksiyonel gelişimi, dolayısıyla
rehabilitasyon sonuçları çok sayıda faktör tarafından
etkilenmektedir. Hasta yaşı da bu faktörlerden bir tanesidir (14). Jongbloed, 14 araştırmada yaşın fonksiyonel iyileşmeyle negatif olarak korelasyonunu
saptamış olup 4 araştırmada böyle bir ilişki bulunmadığını raporlamıştır. Sonuçta yaş iyileşme için
önemli bir prognostik faktör olarak tanımlanmıştır
(15). Benzer olarak Bagg ve ark. inme başlangıç şiddetini ve yaşı, fonksiyonel iyileşme için en güçlü göstergeler olarak bildirmiştir (16). Ancak fonksiyonel
durumu tek başına yaş risk faktörüyle ilişkilendirmek
doğru değildir. İleri yaşın beraberinde getirdiği kronik tıbbi ve sosyal problemler fonksiyonel gelişimi
ve rehabilitasyon sürecini etkiler. ileri yaş çoğu
zaman kardiyak hastalık, hipertansiyon, diyabet gibi
hastalıklar ile birliktedir ve bu faktörlerinde fonksiyonel yetersizlik üzerinde etkisi olabilir. Nitekim
Wade ve ark. çalışmalarında yaşın fonksiyonel gelişim üzerine belirleyici olmadığını, fonksiyonel gelişim için en iyi belirleyici faktörün başlangıçtaki
fonksiyonel durum olduğunu belirtmişlerdir (17).
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Bizim çalışmamızda da önceki literatürlerle
uyumlu olarak başlangıçta aynı fonksiyonel duruma
sahip iki grupta FAS ve FBÖ ölçeklerinin hastaneden çıkışta hesaplanan skoru ve FBÖ kazanç 65 yaş
üzeri hastalarda anlamlı olarak daha kötüydü. 65 yaşından büyük hastaların hastanede yatarak rehabilitasyon aldıkları bu süreçte daha az iyileşme gösterdikleri saptanmıştır.
İnme epidemiyolojisinde yaşın yanı sıra cinsiyet de önemli bir faktördür. Erkeklerde kadınlara
göre daha sık görülmektedir. Erkek/kadın oranı
55-64 yaşları arasında 1.25 iken ileri yaşlarda bu
oran 1.07’ye kadar düşmektedir (18). Bizim çalışmamızda da benzer olarak 65 yaştan küçük hastalarda erkek/kadın oranı 1.57 iken 65 yaş üzeri hastalarda bu oran 0.66 olarak bulunmuştur. Yapılan
başka çalışmalarda da erkek cinsiyet genç inmelerde
daha sık bulunmuştur (19, 20). Bizim çalışmamızda
da literatürle uyumlu olarak erkek cinsiyet oranları
65 yaş altı grupta anlamlı olarak daha yüksekti.
Düşük ve orta gelirli ülkelerde inme % 68 iskemik nedenliyken, % 32 oranında intraserebral hemoraji ve subaraknoid kanama gibi hemorajik nedenlerden kaynaklanır (21). Birleşik Devletlerde ise
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iskemiye bağlı inme oranı % 87, intraserebral hemorajiye bağlı inme oranı % 10 ve subaraknoid kanamaya bağlı inme oranı % 3 olarak bildirilmiştir
(6). Ülkemizde ise iskemik nedenlere bağlı inme
oranı % 77-81.5 olarak bildirilmiştir (22, 23).
Bizim çalışmamızda da hem 65 yaşın altındak
ihem de 65 yaşın üstündeki hastalarda iskemik inme
oranı daha yüksekti. Ancak 65 yaş üzeri hastalarda
iskemik inme oranı istatistiksel olarak anlamlı yüksekti. 65 yaşın altındaki hastalarda iskemik inme
oranının daha düşük olması hemorajik etyolojili inmelerin daha genç yaşlarda görülmesi ile açıklanabilir (18).
Çocuk ve genç inme etyolojisinde doğumsal ve
edinsel kalp problemleri, hematolojik problemler,
enfeksiyon, baş boyun travması, vaskülopati, genetik ve metabolik bozukluklar daha sık görülür. Genç
erişkinlerde en sık görülen nedenler sırasıyla kardiyoembolizm (% 20) ve servikoserebral arter diseksiyonu (% 15) olarak tanımlanmıştır (26). Ayrıca
genç erişkinlerde, yaşlı erişkinlerde daha sık görülen
hipertansiyon, sigara, diyabet ve hiperkolesterolemi
gibi etyolojik nedenler de görülmektedir (24, 25).
Çalışmamızda 65 yaşın üzerindeki hastaların
hastalık süresi daha kısa olmasına rağmen rehabilitasyon süresince elde ettikleri fonksiyonel sonuçlar
65 yaşın altındaki hastalardan daha kötüydü. Benzer
olarak bu alanda yapılan çalışmalarda artan yaş ile
kötü fonksiyonel gelişim ilişkisi hastalarda var olan
ileri yaş, ek sakatlık ve komorbidite ile açıklanmıştır
(15, 27, 28).
Çalışmamızda 65 yaşın altındaki ve üstündeki
hastalarda rehabilitasyon ünitesindeki yatış süreleri
açısından fark yoktu. Bazı çalışmalarda yaşlı insanların genç hastalara göre daha kısa yatış süresi olduğu raporlanırken (17, 29, 30), başka bazı çalışmalarda ise yaş ile yatış süresi arasında herhangi bir
ilişki olmadığı belirtilmiştir (31, 32).
Bu konuda farklı görüşlerin olması hastanede
yatış sürelerinin tıbbi ve tıbbi olmayan faktörlere
bağlı olmasından kaynaklanmış olabilir. Genç hastalarda ve başlangıç fonksiyonel durumu iyi olan
hastalarda rehabilitasyon hedeflerinin yüksek tutulması ve bu hedeflere ulaşabilmek için ya da bazı
hastaların evde bakım koşullarının hazırlanması nedeniyle yatış sürelerinin uzatılması veya ekonomik
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ve sosyal faktörler nedeniyle yatış sürelerinin kısa
tutulması bu faktörler arasında sayılabilir.
Çalışmamızın retrospektif olması ve komorbiditelerin incelenmemiş olması çalışmamızın kısıtlılıklarıdır.
SONUÇ
Sonuç olarak, çalışmamızda inmede ileri yaş
fonksiyonel olumsuz etkilemiştir. Bunun yanında
ileri yaşla birlikte fonksiyonel durumu etkileyebilecek diğer faktörlerin de incelendiği daha kapsamlı
çalışmalara ihtiyaç vardır.
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Pudendal nevralji, pudental sinirin dağılımını etkileyen, kadınlarda vulva, vajina, klitoris, perine ve rektum
ile erkeklerde testisler, perineum ve rektum dışındaki skrotum, penis glandlarına lokalize ağrı ile karakterize
bir durumdur. Öykü, fizik muayene ve Nantes kriterleri tanıya yardımcı olur. Tedavide öncelikli olarak
konservatif yöntemler düşünülür. Tedaviye yanıt alınamama durumunda pudendal sinir bloğu ve cerrahi
dekompresyon uygulanabilir.

ABSTRACT

Pudendal Neuralgia
Pudendal neuralgia is a condition characterized by localized pain of vulva, vagina, clitoris, perineum and
rectum in women, testicles, perineum, and scrotum penis glands outside the rectum in men, affecting the
nerve distribution of the pudendal nerve. History, physical examination and Nantes criteria help to
diagnosis. Conservative treatment is considered as the primary treatment. Pudendal nerve block and
surgical decompression can be applied in case of failure to respond to treatment.

GİRİŞ
Pudendal nevralji, pudental sinirin dermatomunu
içeren ağrılı, nöropatik bir durumdur (1). İlk olarak
1987 yılında Amarenco ve arkadaşları tarafından tanımlanan bu hastalıkta pudendal sinir dağılımında
yanma şeklinde bir nöropatik ağrı olarak belirlenmiştir (2). Ağrı kadınlarda vulva, vajina, klitoris, perine ve rektumda, erkeklerde testisler, perine ve
rektum dışındaki skrotum ile penis glandlarına lokalizedir. Pudendal sinir tek taraflı veya bilateral
olarak etkilenebilir. Nevralji daha distalde ise, sadece belirli bir alanı etkilenir ve ağrı, sadece klitoris
ya da sadece vulva/vajina veya rektum ile sınırlanır.
Bazen pudental sinir semptomlarına ek olarak pudendal sinirin inervasyon alanı dışında da ağrıya
neden olabilir. Bu vakalarda, alt karın bölgesi, posterior uyluk hatta alt sırt bölgesinde belirsiz nöropatik ağrı olabilir ve kas spazmına neden olabilir.
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Pudendal nevraljisi olan hastalarda idrara sıkışma,
interstisyel sistiti taklit eden semptomlar, vagina ve
rektumda yabancı cisim ya da yumru hissi, bükme,
sıkma hissi, konstipasyon, disparoni ve kalıcı cinsel
uyarılma gibi semptomlar vardır. Ağrı, diğer nöropatik ağrılarda olduğu gibi yanma, karıncalanma
veya uyuşma şeklindedir. Hiperaljezi, allodini veya
parestezi şeklinde karşımıza çıkabilir. Semptomlar
aniden başlayabilir ya da zamanla artarak ortaya çıkabilir. Ağrı oturmayla artarken, ayakta durma ile
azalabilir veya artabilir. Ağrılı bölgelerde ciltte de
dokunma ve basınca bağlı duyarlılık artabilir (3-5).
Pudendal sinir, sakral pleksustan kaynaklanır ve
S2, S3 ve S4 segmentlerini içerir. Penis, skrotum,
klitoris ve labia gibi cinsel organların duyusunu sağlayan ve perine ile pelvik tabanın kaslarını innerve
eden miks bir sinirdir. Sinir, büyük siyatik foramendan çıkarak iskiyal omurga, sakrospinöz ligamet ve
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sakrotuberoz ligamentleri geçer (6,7). Sinir daha
sonra ventral, medial ve kaudal olarak geçer ve daha
az siyatik foramen vasıtasıyla perineye girer. Alkock
kanalını oluşturan obturator internus kasının medial
yüzeyi üzerinde bir fascia duplikasyonu ile hareket
eden levator ani kasının düzlemine yanal uzanır.
Kanal pudendal siniri ve gevşek areolar dokuda gömülü olan damarları içerir. Çoğu zaman, nörovasküler demetin üç dalı olan alt rektal sinir, perineal
sinir ve klitorisin dorsal sinirler kanalın içinde ortaya çıkar (7-9).
PUDENDAL NEVRALJİNİN NEDENLERİ
Pudendal nevralji, pudendal sinirin mekanik olarak hasarlanması, viral enfeksiyonlar, immunolojik
süreç sonrası gelişir (10). Sinirin mekanik olarak
hasar görmesi durumu pudendal sinir tuzaklanması
olarak da adlandırılabilir. Bu ‘tuzaklanma’, levator
ani veya obturator internusdan oluşan pelvik taban
kas spazmı, sakrospinöz, sakrotuberöz olmak üzere
çevredeki bağlardan gelen basınç veya yara dokusununda meydana gelen travma ya da ameliyat sonrası oluşabilir. Ameliyat geçirmiş hastalarda tuzaklanma, doğrudan sinir yaralanması olan örgü veya
sütürden kaynaklanabilir (11, 12). Tüm hastalarda
çarpıcı ortak özellik, oturma, tırmanma, çömelme,
bisiklet sürme gibi aktivitelerle ya da egzersizlerle
olan kalça fleksiyonu sonucunda ürogenital ağrı,
kronik pelvik ağrı veya prostatit benzeri ağrı oluşmasıdır (13). Kadın hastalarda pudendal nevraljinin
en sık sebebi; vajinal prolapsus ve inkontinans nedeniyle yapılan cerrahi tedavi iken, erkek hastalarda
en sık sebep pelvik travmalardır (14, 15).
TANI
Tanı konulmasına yol açan en önemli unsurlar
öykü ve fizik muayene yöntemidir. Benzer semptomlar sergileyebilecek durumlar dışlanmalıdır. Ayırıcı tanıda mesane sendromu, vulvodini, levator
miyalji, piriformis sendromu, koksidini, kauda ekina
sendromu ve nevraljiler, obturator, genitofemoral
veya ilioinguinal sinirler gibi diğer sinirlerin iltihaplanması akılda tutulmalıdır. Muayene, perine, vulva
ve vajinadaki lezyonların inecelenmesi ile başlanmalıdır. Vulvodiniyi ortadan kaldırmak için palpasyon ve pelvik taban kaslarına odaklanan bimanual
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muayene yapılmalıdır. Parestezi veya ağrı üreten iskial omurga veya pudendal sinir üzerindeki palpasyona Tinel’in işareti denir. Levator kaslarına ek
olarak piriformis ve obturator internus ve eksternus
iyice değerlendirilmelidir (16). Pudental sinir ağrısının teşhisi için Nantes Kriterleri kullanılabilir. Bu
kriterlere göre dışlama kriterleri olmadan 5 bulgu ile
tanıya ulaşılabilir (17).
Tanı kriterleri
1. Anüsten klitorise veya penise uzanan pudental
sinirler tarafından inerve edilen bölgedeki ağrı.
2. Oturunca şiddetlenen ağrı.
3. Uykudan uyandırmayan ağrı.
4. Objektif duyu bozukluğu olmayan ağrı.
5. Tanısal pudental blok ile hafifleyen ağrı.
Dışlama kriterleri
1. Sadece koksigeal, gluteal, pubik veya hipogastrik bölgede (pudendal sinir dağılımında ağrı yok)
bulunan ağrı.
2. Kaşıntı.
3. Sadece paroksismal ağrı.
4. Manyetik rezonans görüntüleme, BT gibi görüntüleme testlerindeki anormallik.
Tamamlayıcı tanı kriterleri
1. Ağrı özellikleri; yanma, bıçaklama, uyuşma.
2. Allodini veya hiperestezi.
3. Rektumda veya vajinalarda yabancı cisim hissi
(sempatik ağ).
4. Gün boyunca kötüleşen ağrı.
5. Ağırlıklı olarak tek taraflı ağrı.
6. Dışkıyla tetiklenen ağrı.
7. Vajinal veya rektal muayene sırasında iskemik
omurga çevresinde belirgin hassasiyet.
8. Nulliparda anormal nörofizyoloji testi (pudendal sinir motoru latans testi).
TEDAVİ
Birinci basamak tedavide konservatif tedavi önerilmektedir. Fizik tedavide, ağrı düzeylerini azaltmaya yardımcı olmak için çeşitli egzersizler uygulanabilir. Hastalar tercihen pelvik taban terapisinde
uzman terapistler tarafından tedavi edilmektedir. Bu
hastaların çoğunda birincil veya ikincil reaksiyon

27

DERLEME

olarak kas spazmı vardır. Terapistler kas dengesizliklerini, spazmı ve diğer işlev bozukluklarını gidermelidir. Terapistler palpasyon ve manuel teknikler,
duruş, hareket alanı ve pelvis, sırt ve kalçanın kuvvetini arttırma şeklinde çeşitli teknikler kullanabilir.
Kas spazmını azaltır ve kasları uzatmaya yardımcı
olur. Terapi çoğu zaman vajinadan uygulanır fakat
rektum yoluyla da uygulanabilir. Elektrik stimülasyonu ve biofeedback yardımcı olan diğer tedavilerdir. Hastalara rahatlama ve gevşeme içeren bir ev
egzersiz rejimi verilir. Ayrıca yaşam tarzı değişiklikleri de önerilmektedir (18, 2). Medikal tedavi olarak sık kullanılan ilaçların bazıları gabapentin,
pregabalin (günde iki kez ağızdan 75 mg), siklobenzaprin ve trisiklik antidepresanlardır. İntravajinal
diazepam gibi ilaçlar (veya bileşik fitiller) de uygulanmıştır (15). Botulinum toksin A, kas gevşemesine
yardımcı olmak ve fizik tedaviye toleransı artırmak
için doğrudan kaslara enjekte edilebilir (19). Pudendal sinir bloğunun, pudental nevraljinin neden olduğu kronik perineal ağrıda etkili olduğu bilinmektedir (20). Pudental sinir bloğu için transperineal,
transgluteal, transrektal yaklaşımlar uygulanmıştır
ve çoğu kez kadınlarda transvajinal bir yaklaşım tercih edilmektedir. Birçok çalışmada BT rehberli yaklaşımlar bildirilmiştir. Araştırmacılar BT kullanmanın pudental sinirin yerini belirleme doğruluğunu
arttırdığını bildirmiştir (21).
Manyetik Rezonans (MR) nörografisi, karpal
tünel sendromu da dahil olmak üzere bazı sinir sıkışma sendromlarının değerlendirilmesi için kullanılmıştır ve ayrıca ulnar sinir salınım ameliyatlarını
kolaylaştırmak için uygulanmıştır. Cerrahi tedavi ile
desteklenen hastaların tanımlanması için MR nörografinin iğne EMG kadar etkili olduğu gösterilmiştir
(22). Waldman, inferior rektal sinirin blokajını sağlamak için 3 ila 4 ml lokal anestezi içeren 10 mL
% 1 lidokain kullanmayı önerirken, başka bir enjeksiyon protokolünde her birinde 1 hafta ara ile 3 enjeksiyon tanımlanmıştır. İlk enjeksiyon yanlızca
bupivakain (3 mL % 0.25 solüsyon) ile yapılmış
olup, eğer birincisi hastaya rahatlama sağlıyorsa sonraki 2 enjeksiyon da metilprednizolon (1 mL 40 mg
/ mL çözelti) ve bupivakain (3 mL % 0.25 solüsyon)
karışımı eklenecek şekilde yapılabilir. Tedaviden birkaç dakika sonra ağrının kesildiği ve etkilerinin
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6 haftaya kadar uzadığını bildirmişlerdir (23, 24).
Mevcut literatürlerde, tuzaklanmış bir pudendal
sinirin dekompresyonuna ilişkin 4 yaklaşım tarif
edilmiştir. En sık uygulanan prosedür, Roger Robert
tarafından tanımlanan transgluteal yaklaşım iken diğerleri transeksüelektazi, perianal ve laparoskopik
prosedürlerdir. Transgluteal yaklaşım gluteus lifleri
ile gluteal bir insizyon kullanır. Kas sakrotuberöz ligamente ulaşmak için uzunlamasına olarak ayrılır.
Sakrotuberöz ligament serbest bırakıldıktan ve bölündükten sonra pudendal sinir belirlenir. Pudendal
sinir, daha sonra, piriformis kasından Alcock kanalına kadar tüm uzunluğu boyunca dekompresyona
tabi tutulur. Obturator internus kasının ön panosu kesilir ve sinir serbest bırakılır. Literatürde bildirildiği
gibi pudendal sinir tutulumunun en sık görülen yerleri sakrospinöz ve sakrotuberöz bağlar ya da sakrotuberöz ligamentin falciform işlemi arasındadır (25).
Transperineal yaklaşım Alcock kanalı iskorektal yoluyla açılmasını ve siniri tuzağından serbest bırakılması içerir. Beco ve arkadaşları bilateral dekompresyon yolu ile ağrı azalması kontrolünde % 57 oranında başarı sağlanmış olduğunu bildirmişlerdir (26).
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Superior Labrum Anterior Posterior Lezyonu
Artroskopik Onarımında Rehabilitasyon
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Amaç: Superior labrum anterior posterior (SLAP) lezyonları tedavisinde konservatif ya da cerrahi tedavi
kararı, kapsamlı klinik bir muayene sonrası lezyonun tipi, fonksiyonel durum ve yaş gözönüne alınarak
belirlenir. SLAP lezyonlarında artroskopik cerrahi uygulamalar giderek artmaktadır. Bu yazıda SLAP
lezyonu artroskopik onarımı sonrası ileri derecede omuz eklem hareket açıklığı (EHA) kısıtlılığı olan ve rehabilitasyon programı sonrası EHA’da anlamlı düzelme kaydedilen bir olgu bildirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Kıkırdak, eklem, omuz, yaralanma, tenotomi.

ABSTRACT

Rehabilitation After Artroscopic Repair of Superior Labrum
Anterior Posterior Lesion
Aim: The decision to perform whether conservative or surgical treatment of superior labrum anterior
posterior (SLAP) lesion is made by considering the type of lesion, functional status and age after a
comprehensive clinical examination. Arthroscopic surgery practice in SLAP lesions is gradually increasing.
In this article, a case with severely limited shoulder range of motion (ROM) after arthroscopic repair of
SLAP lesion and significant improvement observed in ROM after the rehabilitation program is reported.
Key words: Cartilage, articular, shoulder, injury, tenotomy.

GİRİŞ
Superior labrum anterior posterior (SLAP) lezyonu labrumun glenoid üst kenarında biseps tendonunun yapışma bölgesinde meydana gelen yırtık
tipidir (1). Sıklığı omuz ağrısı ile başvuran hastalarda
yaklaşık olarak % 6 - % 12 olarak bildirilmiştir (2).
Baş üstü aktivitelerde nonspesifik ön omuz ağrısı,
eşlik eden hareketler esnasında klik sesi, sertlik ve
predispozan durumların varlığı SLAP lezyonunu düşündürür. İnferior traksiyon (ağır objeler taşımak),
travmatik glenohumeral dislokasyonu, tekrarlayan
abduksiyon ve eksternal rotasyon (elin baş üstü aktiviteleri, atletler ve atıcılar) gibi kronik aşırı kullanım
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sonucunda meydana gelebilir (3). Klinik değerlendirmede kullanılan testlerin tanı değeri kısıtlı olduğu
için kompresyon rotasyon, Yergason, anterior endişe
veya Crank testlerinin birlikte kullanılması gerekmektedir (4). Tanı için magnetik rezonans görüntüleme ve artroskopi önerilmektedir (5). SLAP lezyonunun 4 tipi vardır. Tip I SLAP lezyonlarında tendon
ve üst labrumda dejenerasyon vardır ve bu olgular
konservatif izlenebilir. Tip II SLAP lezyonlarında
labrum biseps uzun başı yapışma yeri ile ayrılma gösteririr. Tip III SLAP lezyonunda kova sapı şeklinde
yırtık mevcuttur. Fakat biseps sağlamdır. TİP IV
SLAP lezyonunda labrum ve biceps yapışma yerindergi@istanbulftr.gov.tr / eylül-aralık 2017 / cilt 2 / sayı: 6
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den ayrılmıştır. Biseps tendonunda kısmi yırtık ve
kova sapı deformitesi mevcuttur. Konservatif tedavinin başarısı sınırlıdır. Üç aylık tedavi sonrası gerilemeyen ağrı ve gelişen fonksiyonel kısıtlılık varlığında cerrahi tedavi düşünülmelidir (6, 7). Artroskopi
yapılan hastalarda SLAP tamiri operasyon insidansının yıllar içinde giderek arttığı bilinmektedir (8).
Burada SLAP lezyonu sonrası artroskopik cerrahi yapılan bir hastada omuz rehabilitasyon uygulaması ve rehabilitasyon boyunca dikkat edilmesi
gereken unsurlar ele alınmıştır.
OLGU
Elli dört yaşındaki kadın hasta sol omuz artroskopik labral debridman, labral tamir ve biseps tenotomi operasyonu sonrası İstanbul FTR Eğitim ve
Araştırma Hastanesine rehabilitasyon amacıyla yatırıldı. Öyküsünden öğrenildiğine göre, yaklaşık
1 yıldır devam eden sol omuzda baş üstü aktivitelerde artan ağrı şikayeti nedeniyle beş ay önce gittiği
ortopedi kliniğinde istenen MR görüntülemesinde;
superior labrum posteriorda sıvı, labral yırtık ile
uyumlu ve biseps tendon çevresinde belirgin sıvı artışı, biseps tendonu intraartiküler segmentinde parsiyel rüptür saptanmıştı (Resim 1, 2). SLAP lezyonu
düşünülen hasta aynı klinikte opere edilmişti. Ser-

visimize kabulünde postoperatif 2. haftanın sonundaydı.
Hastanın servise yatış fizik muayenesinde sol
omuz aktif eklem hareket açıklığı (EHA) fleksiyonda 70o, ekstansiyon 20o, abduksiyon 60o, eksternal rotasyon 40o ve internal rotasyon 30o olarak
değerlendirildi. Pasif EHA ölçümleri fleksiyonda
80o, ekstansiyon 30o, abduksiyon 70o, eksternal rotasyon 50o ve internal rotasyon 40o idi. Pasif ve aktif
hareketlerde ağrısı mevcuttu. Duyu ve motor defisiti
yoktu. Ağrısı 10 cm horizontal vizüel analog skalayla (VAS) derecelendirildiğinde 6 düzeyindeydi.
Ortopedi hekimi ile görüşüldükten sonra rehabilitasyon programına alındı. Hastaya Faz I (Maksimal
Koruma Fazı) programı ve yatışının ilk 1 haftası
omuz askısı verildi. Soğuk uygulama yapıldı. Oral
non-steroid antiinflamatavar analjezikler tedaviye
eklendi. Aktif omuz fleksiyonu ve rezistif dirsek
fleksiyonu, supinasyon ve pronasyon kısıtlanarak;
pasif EHA egzersizleri, postür egzersizleri, skapulotorasik egzersizler fizyoterapist eşliğinde uygulandı. Hastanın pasif EHA ağrı sınırında fleksiyon
100o, eksternal rotasyon 40o’ye geldiğinde Faz II
(Orta Koruma Fazı) egzersizlerine geçildi. Postoperatif 4. haftanın sonunda olan hastanın omuz eksternal rotasyonu aktif rezistif egzersizlerde 1 hafta daha

Resim 1, 2: Sol omuz MRG koronal ve aksiyal kesitlerde SLAP lezyonu (ok ile işaretli).
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40o üstüne çıkılmadı. Biseps dirençli egzersizlerinden ve sopa ile EHA egzersizlerinde internal rotasyon kaçınıldı. Rotator kaf güçlendirme ve submaksimal internal ve eksternal rotasyon güçlendirme egzersizleri theraband ile yapıldı. Fleksiyon 130o’ye
geldikten sonra Faz III (Minimal Koruma) egzersizlerine geçildi. Bu da postoperatif 6. haftanın sonundaki dönemdi. Aktif EHA egzersizleri, rotator kaf
güçlendirme egzersizleri, kademeli olarak aktif biseps egzersizleri başlandı. Hastaya bir ay yatarak
uygulanan rehabilitasyon sonrası sol omuz aktif
EHA fleksiyon 150o, ekstansiyon 40o, abduksiyon
100o, internal rotasyon 40° ve eksternal rotasyon 60o
olarak değerlendirildi (Tablo 1). Ağrısı VAS ile değerlendirildiğinde 2 düzeyindeydi. Hastaya ev egzersiz programı verilerek taburcu edildi.

TABLO 1: Tedavi öncesi ve sonrası aktif
omuz eklem hareket açıklığı ölçümleri.
Tedavi
öncesi

Tedavi
sonrası

Fleksiyon

70°

150°

Ekstansiyon

20°

40°

Abduksiyon

60°

100°

İnternal Rotasyon

30°

40°

Eksternal Rotasyon

40°

60°

Omuz hareketleri

Bir ay sonra yapılan kontrol muayenesinde sol
omuz tam eklem hareket açıklığı kazanmıştı. Ağrı
şikayeti yoktu. Hastaya FAZ IV (Güçlendirme Fazı)
güçlendirme ve posterior kapsül egzersizleri verildi.
Hasta tedavi sonucundan ve fonksiyonel kazanımından memnun olduğunu ifade etti.
Bu olgu sunumu için hastanın onamı alınmıştır.
TARTIŞMA
Elli dört yaşındaki travmatik olmayan SLAP IV
lezyonu nedeniyle artroskopik labral debridman,
tamir ve biseps tenotomi operasyonu yapılan kadın
hastanın, 33 gün süreyle yapılan rehabilitasyon uygulaması sonrasında fonksiyonel durumunda düzelme gözlenmiştir.
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Son yıllarda artroskopik SLAP onarımlarının sayısındaki artışın hızlı olduğunu ve buna ek olarak,
artroskopik SLAP onarımı ile tedavi edilen hastaların yaş ortalamalarında da belirgin bir artış mevcut
olduğu bildirilmiştir (8). Cerrahi önerilmesinde en
büyük etken yaş, SLAP lezyonunun tipi ve fonksiyonel kısıtlılık olarak belirtilmiştir (4). SLAP lezyonu tamiri yapılan birçok çalışmada 40 yaş üzeri
hastalarda başarı şansının düştüğü ve komplikasyonların arttığı bildirilmiş ve eğer eşlik eden rotator kaf
yaralanması varsa labral tamir üzerine tenotomi
veya debridman yapılması kümülatif kanıtlarla desteklenmektedir (9).
Hastanın yaşı cerrahi sonrası başarı için rehabilitasyonun önemini artırmaktadır. Ancak bu olguda
hastanemizde yapılan rehabilitasyon sonrası birinci
ay kontrolünde komplikasyon olmamış ve eklem
hareket açıklığı tam olarak sağlanmıştır.
SLAP lezyon tamiri sonrası önerilen rehabilitasyon protokolleri temel fazlardan oluşur ve SLAP
lezyonunun tipi, uygulanan cerrahi prosedür, eşlik
eden patolojiler ve lezyonun oluşma mekanizması
göz önüne alınarak spesifik olarak düzenlenir (10).
Massachusetts General Hospital Sportif Tıp Kliniği protokolü, Lahey Hospital Ortopedi ve Rehabilitasyon klinikleri tarafından oluşturulmuş protokol,
Cambridge Hospital Ortopedi kliniği tarafından
oluşturulmuş protokol, Winconsin Universitesi
Sportif Tıp Kliniği tarafından oluşturulmuş rehabilitasyon protokolleri güncel olarak yararlanılan protokollerdendir.
Hastanemizde uyguladığımız prosedür temel fazları barındıran temel kaynak ve literatür ile uyumlu
bir rehabilitasyon protokoldür.
Literatüre bakıldığında Kibler ve arkadaşları tarafından yapılan SLAP lezyonu cerrahi tedavisi ile
ilgili 26 adet yayının incelendiği derlemede, yayınların % 15’inde SLAP operasyonu sonrası rehabilitasyon uygulandığı, % 85’inde glenohumeral EHA
önemini işaret eden cerrahi sonrası bazı protokollerden yararlanıldığı belirtilmiş. % 65’inde rotator kaf
germe ezgersizleri özellikle belirtilmiş, % 61’inde
skapular germe , % 58’inde el, el bileği, dirsek EHA,
germe ve kuvvetlendirme egzersizlerinden bahsedilmiştir (11). Retrospektif olarak SLAP Tip II tamiri
operasyonu geçirmiş 30 profesyonel oyuncunun
dergi@istanbulftr.gov.tr / eylül-aralık 2017 / cilt 2 / sayı: 6
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(beyzbol, kriket, atıcılık) artroskopik onarım sonrası
rehabilitasyon basamakları 5 faz şeklinde planlanmış olup ilk üç hafta aktif rezistif ve pasif EHA egzersizleri haftada 5 kez olacak şekilde, pendulum/
Codman egzersizleri, abduksiyon 90o’yi geçmeyecek şekilde egzersizlerinin yapılmış olduğu bildirilmiştir. Aynı çalışmada Faz II’de ikinci aydan itibaren aktif EHA egzersizlerine geçilmiş olup bu fazda
tam EHA edinilmek amaçlanmıştır. Faz III egzersizleri 3. ay itibariyle başlanıp, izometrik egzersizler
eklenerek, 4. ay itibariyle spora dönüş sağlanmıştır.
Sonuç olarak % 84.1 sporcunun yaralanmadan önceki fonksiyonel seviyesine ulaştığı ileri sürülmüştür
(12). Bu çalışmada uyguladığımız protokol ile benzer basamaklar izlenmiş olup hastamızda yapılan biseps tenotomi operasyonu nedeniyle rehabilitasyonda 7. hafta itibariyle biseps egzersizlerine başlandı.
Tip IV SLAP onarımı protokolü Tip II SLAP lezyon
onarımı sonrası protokol ile benzerlik göstermektedir. Operasyonda biseps rezeke edilen olgularda biseps dirençli egzersizler 6 ve 8. haftalarda başlanmalıdır. Tenodez yapılan olgularda ise yumuşak doku
iyileşmesi için 3 aya dek rezistif ve aktif egzersizlere
başlanmamalıdır (10).
Yapılan başka bir çalışmada SLAP tip II onarımı
yapılan 35 hastada postoperatif rehabilitasyonda,
skapular planda pasif EHA egzersizleri postop 1. gün
itibariyle başlanmıştır. Aktif dirsek fleksiyon ekstansiyon egzersizlerini takiben 3. haftada aktif asistif
egzersizlere başlanmıştır. 5. haftada tüm planlarda
aktif EHA, 6. haftada ise germe rotator kaf güçlendirme egzersizlerine geçilmiştir. Rehabilitasyon
programı 6 ay devam etmiş olup artroskopik tamirin
45 yaş üzeri hastalarda da olumlu sonuçlar verdiği
bildirilmiştir (13).
Hastanın hastanemize başvurusu postoperatif
2. haftanın sonunda olduğundan postoperatif 1. günden itibaren planlandığımız rehabilitasyon programımızı önce pasif EHA egzersizleri ile başlayıp 1. haftanın sonunda Faz II orta koruma fazı egzersizlerine
EHA derecesi ve ağrısı değerlendirilerek geçildi. Taburculuk sonrası ev egzersiz programı ve telefon vizitleri ile takip edilen hastanın rehabilitasyon programının yaklaşık 3. ay sonunda tam EHA sağlanmıştı,
6. aya dek rehabilitasyon programı devamı önerildi.
SLAP lezyonu tamiri sonrası 5 yıllık prospektif
dergi@istanbulftr.gov.tr / eylül-aralık 2017 / cilt 2 / sayı: 6

olarak değerlendirilen 107 hasta 40 yaş altı ve üstü
olarak değerlendirilmiş ve yapılan izole labral tamir
sonrası yaştan bağımsız iyilik halinin devam ettiği,
sadece % 13.1’inde postoperatif eklem hareketlerinde sertlik bildirilmiştir (14).
Literatürde rehabilitasyon protokollerinin başarısında kritik olan noktaların; her komponent için
spesifik egzersizleri içeren (kinetik zincir, skapula,
omuz), rehabilitasyon fazları boyunca ilerlemenin
olması, hastanın rehabilitasyon protokolü ile uyum
sağlaması, rehabilitasyonun süresinin/sıklığının ya da
ev egzersiz programının yeterli planlanması olduğu
bildirilmiştir (12).
Takip ettiğimiz hastada operasyon sonrası ev egzersiz programına 6. aya dek uyumun sağlanmış olduğu, yaklaşık 10 ay sonra telefon vizitinde aralıklı
ağrı şikayetleri olduğu, ancak günlük yaşam aktivitelerini etkilemediğini, ev işlerini yapabildiğini sadece zorunda olduğunda ağırlık taşıdığını ve iyilik
halinin devam ettiği öğrenilmiştir.
Sonuç olarak, SLAP lezyonu olan hastalarda tedavi planlaması; hastanın yaşına, aktivite düzeyine
ve lezyon tipine bağlıdır. Konservatif tedaviden
fayda sağlamayan cerrahi onarım yapılan hastalarda
postoperatif erken dönemde rehabilitasyon programına başlanması ve tam iyileşmeyi (6-12 ay) sağlayana dek devam edilmesi önemlidir. Hastanın optimal iyileşme ile normal fonksiyonlarını kazanabilmesinin ancak postoperatif erken dönemde, yapılan
operasyona uygun, iyi yönetilmiş bir rehabilitasyon
protokolü ile sağlanabileceği görüşündeyiz.
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Parkinson Hastalığı ve Epilepsi
Birlikteliği Olan Bir Baba ve Kızı
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Amaç: Parkinson hastalığı nadiren epilepsi ile birlikte görülebilir. Burada Kriptojenik Epilepsi ve Parkinson
Hastalığı birlikteliği olan bir baba-kız olgusunu sunmak istedik. İki hastada yaklaşık 5 yıldan beri
kurumumuzda takip edilmekteydi. İkisinin de, Parkinson Hastalığı ve epilepsi dışında özgeçmiş ve soygeçmişlerinde bir özellik yoktu. Baba, 73 yaşında emekli mimar olup, ellerinde titreme ve 2 defa generalize
tonik klonik nöbet ile polikliniğimize başvurdu. Kırk yaşında mimar olan kızı ise ilk defa ellerinde titreme
ve ayda 4 defa olan generalize tonik klonik nöbet ile hastanemize geldi.
Sonuç: Bu yazıda sunulan baba ve kızında olduğu gibi hastalarda Parkinson hastalığı ve epilepsinin
tesadüften birlikteliği görülebilir. Bu durumda iki hastalık birbirlerini etkileyebilir ve klinik zorluklar yaratabilir.
Anahtar kelimeler: Parkinson hastalığı, epilepsi, komorbidite.

ABSTRACT

A Father and Daughter Who Had Parkinson Disease and Epilepsy Together

Aim: Parkinson Disease is rarely seen associated with epilepsy. Here we present two cases that father and
daughter with Cryptogenic Epilepsy and Parkinson Disease. Two patients have been followed in our
institution since 5 years. In both, there were no problems except Parkinson Disease and epilepsy, resume
and family history. Father is a 73 years old retired architect, trembling in hands 2 times with generalized
tonic clonic seizures. His daughter is 40 years old and her profession is an architect. She admitted to the
outpatient clinic with tremor in hand and 4 times per month generalized tonic clonic seizures.
Results: In conclusion, many patients, such as our patients, can have both Parkinson Disease and epilepsy
coincidentally. Can be seen in the same person as the father and daughter in this case report. These two
conditions may have an effect on each other and create clinical problems.
Key words: Parkinson disease, epilepsy, comorbidity.
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GİRİŞ
Parkinson Hastalığı ve epilepsi nadir görülen bir
komorbidite olup, epilepsi doğrudan Parkinson Hastalığı ile ilişkili değildir. Nadiren de olsa, epilepsi,
Parkinson Hastalığı ile bir arada bulunabilir ve bunların bir arada bulunması Parkinson Hastalığı’nın
gelişimini etkileyebilir (1-4).
Aslında epilepsi, Parkinson Hastalığı ile ilişkili
olmayan bir hastalıktır. Bu birliktelik tesadüfi olabilse de, her iki hastalığın nörofizyolojik temelinin
benzerliği bu ilişkiyi izah edebilir. Parkinson Hastalığı geleneksel olarak geç kortikal tutulumu olan
subkortikal bir hastalık olarak düşünülür. Bununla
birlikte, Parkinson Hastalığı’nın erken evrelerinde
bile, önemli kortikal tutulumu gösteren kanıtlar bulunmaktadır. Zararın, en azından kısmen alfa-sinükleinin yaygın ilerleyici birikiminin eş zamanlı süreçlerini ve beraberinde ağ bağlantılarını bozan sekonder biyolojik değişiklikleri içerdiği görülüyor. Bu
durum Parkinson Hastalığı’nın, disfonksiyonel ağ
bağlantısı içeren benzer nörolojik hastalıklarla ilişkileri olabileceğini düşündürmektedir (2, 4).
Biz burada Parkinson Hastalığı ve Kriptojenik
Epilepsi birlikteliği olan baba-kız iki olguyu sunumunu amaçladık.
OLGULAR
Yaklaşık 5 yıldan beri hastanemizde takip edilmekte olan (baba-kız) iki hastamızda da, Parkinson
Hastalığı ve epilepsi tanıları vardı. Özgeçmiş ve
soygeçmişlerinde başka bir özellik yoktu. İkisinde
de derin beyin stimülasyonu, intrakraniyal kanama,
serebral vasküler kaza veya bir başka beyin hasarı
nedeni olabilecek bir öykü mevcut değildi. Hastalara
Manyetik Rezonans görüntüleme ve Elektroensefalografi dahil kapsamlı bir araştırma yapıldı.
OLGU 1: Baba
Yetmiş üç yaşındaki erkek hasta emekli mimar
olup, ilk defa 08.10.2012 tarihinde ellerde titreme
ve iki defa generalize tonik klonik nöbet yakınmalarıyla polikliniğimize başvurdu. Yaklaşık 5 yıldır
nöbetleri olan hasta Valproik Asit 2x500 mg kullanıyordu. Nörolojik muayenesinde, solda belirgin bilateral parkinsoniyen tremor, bradikinezi, bradimimi
vardı ve küçük adımlarla yürüyordu. Kranial Man-
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yetik Rezonans görüntülemesinde yaygın laküner
infarktlar ve diffüz serebral atrofi mevcuttu. Elektroensefalografi si normaldi. Karaciğer fonksiyon
test değerleri yüksek olduğu ve Valproik Asit nöbetleri durdurmakta yetersiz göründüğü için Levetirasetam 2x500 mg reçetelendi. Tremor ön plan olan
Parkinson Hastalığı için Piramipeksol 2x1 başlandı.
Bir ay sonra kontrole geldiğinde nöbetlerinin yarı
yarıya azaldığını ifade eden hastanın tremorunda minimal bir azalma olduğu saptandı. Levetirasetam
2x1000, Piramipeksol 3x1 dozuna geçildi. Üç ay
sonraki kontrolünde nöbetleri tamamen kesilmiş,
tremoru da % 80 azalmıştı.
OLGU 2: Kızı
Yukarıda bahsi geçen hastanın 40 yaşında mimar
olarak çalışan kızı, ilk defa 10.11.2012 tarihinde ellerinde titreme ve ayda 4 defa generalize tonik nöbet
nöbet geçirme yakınmalarıyla polikliniğimize başvurdu. Yaklaşık 7 yıldır nöbetleri olan hasta Valproik
Asit 2x500 mg kullanmaktaydı. Nörolojik muayenesinde, solda belirgin bilateral parkinsoniyen tremoru mevcuttu. İnme öyküsü yoktu. Sigara kullanımı, diabet ya da hipertansiyon yoktu. Kranial
Manyetik Rezonans incelemesinde, yaygın laküner
infarktlar mevcuttu. Elektroensefalografisi normaldi. Hastanın saç dökülmesi olduğu ve Valproik Asit
nöbetleri durdurmakta yetersiz olduğu için Lamotrigine 2x100 titre edilerek başlandı. Tremoru ön
planda olan Parkinson Hastalığı için Piramipeksol
2x1 başlandı. Bir ay sonra kontrole geldiğinde nöbetlerinde değişiklik olmadığını ifade etti. Tremorunda minimal bir azalma olduğu saptanmıştı. Bunun üzerine Levetirasetam 2x500, Piramipeksol 3x1
dozuna geçildi. Üç ay sonraki kontrolünde nöbetleri
tamamen durdu, tremoru tama yakın düzeldi. Ancak
ajitasyon yaptığı gerekçesi ile Levetirasetam’ı kesmesi üzerine 2 ciddi nöbet geçirdi ve ilaç tekrar başlandı. Sosyal açıdan stres faktörlerinin artması ve
kilo alması üzerine nöbetleri durmayınca tedrici olarak 2x1000 mg doza çıkıldı ve antidepresan tedavi
eklendi. Nöbetleri tamamen durdu.
TARTIŞMA
Sporadik Parkinson Hastalığı, çok sayıda nöronal
sistemi içerir ve sinir hücresi tipinde gelişen değidergi@istanbulftr.gov.tr / eylül-aralık 2017 / cilt 2 / sayı: 6
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şikliklerin sonucudur. Nöropatolojik teşhis için esas
olan, alfa-sinüklein immünopozitif Lewy nevritleri
ve Lewy cisimleridir. Patolojik süreç spesifik indüksiyon alanlarını hedefler, lezyonlar başlangıçta glossofaringeal ve vagal sinirlerin ve anterior olfaktör
çekirdeğin dorsal motor çekirdeğinde görülür. Bundan sonra, daha savunmasız nükleer griller ve giderek kortikal alanlar etkilenir. Beyin sapındaki hastalık süreci, bireyler arası farklılıklar ile artan bir
seyir izlemektedir. Kortikal tutulum anteromedial
temporal mesokorteks ile başlar. Bundan sonraki
aşamada Neokorteks tutulur (1).
Bazal gangliyonların orijinal olarak motor kontrolü ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Bununla
birlikte, farklı bölgelerin ve devrelerin işlev bozukluğu ve patolojisi, bazal gangliyon disfonksiyonunun hareket bozukluklarıyla ilişkilendirilen çok sayıda klinik belirtiye neden olduğu bilinmektedir. Dahası, sadece Parkinson Hastalığı ve Huntington hastalığı gibi bazal gangliyonların işlev bozukluğunun
neden olduğu düşünülen bozukluklarda sadece santral sinir sisteminde değil, periferik ve otonom sinir
sistemlerinde de dağılmış farklı anormallikleri vardır ki bu bilgiler yeni sorular ve zorlukları ortaya
koymaktadır (2).
Şu anda idiyopatik Parkinson Hastalığı’nın patofizyolojisi, esasen dopaminerjik sinir hücrelerinin
kaybı ile açıklanmaktadır ve bu da bir nörotransmitter eksikliğine neden olmaktadır. Hastalığın son safhasında substantia nigra’da belirgin bir nöron kaybı
vardır. Buna ek olarak, Lewy cisimleri, hastalığın
patolojik belirti görevi gören kalan nöronların bir
kısmında bulunabilir. Bu Lewy cisimleri, esas itibariyle agregalı alfa-sinüklein, fizyolojik presinaptik
proteinden oluşur. Lewy cisimciklerinin, patofizyolojik açıdan alfa-sinüklein formu olduğu düşünülür,
çünkü görünümleri substantia nigra’daki nöron kaybıyla çakışmaktadır. Sonuç olarak, nöron kaybının
Parkinson Hastalığı’nda nörodejenerasyonun ana
basamağı olduğu düşünülmektedir. Diğer yandan,
klinik sendrom bir sinaptik bozukluğa işaret eder.
Αlfa-sinüklein agregasyonu hastalığın patofizyolojisine nedensel olarak bağlıysa, alfa-sinüklein patolojisi sinaps da bulunmalıdır. Presinaptik terminallerde Lewy cisimleri veya Lewy nevritlerine göre
bir ile iki büyüklükte alfa-sinüklein agregatları budergi@istanbulftr.gov.tr / eylül-aralık 2017 / cilt 2 / sayı: 6

lunur. Sinaptik alfa-sinüklein agregatlarına bağlı
dendritik omurgaların dejenerasyonunun Parkinson
Hastalığı’nda ortaya çıktığı gösterilmiştir. Transgenik fareler veya hücre kültürleri kullanılarak alfa-sinükleinin hafifçe (iki kat ila üç misli fazla) aşırı
ekspresyonu, vezikül dönüşümünde değişiklik yaparak nörotransmitter salınımında bir azalmaya neden olmuştur. Farklı yaklaşımlar, bu değişiklikleri
alfa-sinükleinin presinaptik agregasyonuyla ilişkilendirmiştir. Bu bulgular, Parkinson Hastalığı’nın
patofizyolojik konseptini köklü olarak değiştirebilir.
Sinir hücresi kaybından ziyade mevcut sinir hücrelerinin sinaptik fonksiyon bozukluğu hastalığın
odağı haline gelmiştir. Dopaminerjik nöronların ölümünün Parkinson Hastalığı’nın patofizyolojisinde
sekonder bir olay olduğu oldukça açıktır (3).
Palop ve arkadaşları tarafından yapılan, 3’ü erkek
ve 2’si kadın; yaşları 49-85 arasında değişen 5 hastanın incelendiği bir çalışmada Parkinson Hastalığı
ve Kriptojenik Epilepsi birlikteliği gösterilmiştir (4).
Hasta sayısı olarak sınırlı olmasına rağmen, literatürde en çok hasta sayısı ile bildirilen Parkinson Hastalığı ve epilepsi serilerinden biridir. Bildirilen beş
hastadan biri, Parkinson Hastalığı tanısı konduktan
sonra iki defa nöbet geçirirken diğer üçünde Parkinson Hastalığı semptomları gelişmeden önce nöbet
bozukluğu tanınmıştır. Tüm hastalar, epilepsinin sekonder formları için ayrıntılı olarak araştırılmış ve
Manyetik Rezonans görüntüleme, eşlik eden hastalıklar veya nöbetlere neden olabilecek ilaçlar veya
toksin maruziyeti açısından ayrıntılı incelenmiştir.
Bu olguların gözden geçirilmesinden elde edilen spesifik bir klinik profil yoktu, ancak kötü nöbet kontrolü olan hastalar Parkinson Hastalığı açısından daha
agresif bir progresyona sahipti ve bilişsel kayıpları
vardı. Burada, nöbetler zaten etkilenmiş nörolojik
hastalığın bir yansıması olabilir ve nörolojik ilaçlara
yıllarca maruz kalmış hastalarda antiepileptiklerin ek
yükü de rol oynayabilir. Parkinson Hastalığı’nın varlığı, özellikle nöbetlerin başlamasından sonra ortaya
çıkan Parkinson Hastalığı olanlarda, nöbetlerin ciddiyetini de etkileyebilir. Lewy cisimleri, farklı kortikal bölgelerde, çoğunlukla hastalığın daha erken
evrelerinde tespit edilebilir, ancak Parkinson Hastalığı’nda kortikal atrofi ve bölgesel yapısal değişiklikler ve ağ bağlantısındaki değişiklikler gibi başka
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erken kortikal değişiklikler de vardır. Bu değişiklikler Parkinson Hastalığı’nda daha yüksek bir epilepsi
insidansı bildirmekle birlikte, Parkinson Hastalığı’ndaki epilepsinin daha karmaşık klinik belirtilerinden kısmen sorumlu olabilmeleri mümkündür (4).
Sonuç olarak, bizim hastalarımız gibi birçok hastada Parkinson Hastalığı ve epilepsi tesadüfen birlikte olabilirken, bu vakalarda, iki hastalığı bir arada
yaşamanın, paroksismal nörolojik atakların doğasını
teşhis etme veya doğru bir şekilde yorumlama zorluğu ve Parkinson Hastalığı ile epilepsinin birbirleri
üzerinde olabilecek muhtemel bir değiştirici etkisi de
dahil olmak üzere benzersiz klinik zorluklar oluşturabileceği konusunda farkındalık yaratmak istedik.
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Amaç: Sıklıkla karşılaşılan bir travma şekli olan yanık, deri bütünlüğünün zarar görmesi ile karakterize
klinik bir tablodur. Heterotopik ossifikasyon yumuşak doku içerisinde matür lamellar kemik oluşumudur.
Bu yazıda vücut yüzey alanının % 92’sini kapsayan yanık yaralanması olan ve kliniğimize güçsüzlük ve
yürüyememe şikayeti ile başvuran 28 yaşındaki erkek hastada saptanan bilateral kalça heterotopik
ossifikasyon olgusu sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Yanıklar, rehabilitasyon, ossifikasyon, heterotopik.

ABSTRACT

Bilateral Hip Heterotopic Ossification In a Patient With Burn
Aim: Burn injury is a common trauma which is characterized by the loss of skin integrity. Heterotopic
ossification is mature lamellar bone formation in soft tissues. In this case report, a 28-year-old male patient,
who had burn injury in 92% of his body surface area seeked medical advice with main complaints of
muscle weakness and disability to walk and is diagnosed with bilateral hip heterotopic ossification, is presented.
Keywords: Burns, rehabilitation, ossification, heterotopic.

GİRİŞ
Yanık, lokal deri hasarından tüm sistemleri tutabilen yüksek mortaliteli tabloya kadar geniş bir yelpazede karşımıza çıkabilen bir travma şeklidir.
Klinik tablo yanık oluşum şekli, oluşturduğu hasarın
ciddiyeti, yanık yüzey alanı gibi birçok faktöre bağlı
olarak farklılık gösterir (1). Ülkemizde orta ve ciddi
yanık yaralanması sebebiyle her yıl hastanelere başvuru oranının 100.000’de 135 ve yanık yaralanması
nedenli ölüm oranının 100.000’de 0,6 olduğu yayınlanmıştır (2).
dergi@istanbulftr.gov.tr / eylül-aralık 2017 / cilt 2 / sayı: 6

Heterotopik ossifikasyon (HO) eklem çevresindeki yumuşak doku içinde ektopik matür lamellar
kemik oluşumu olarak tanımlanır (3). Sıklıkla travma, kalça artroplastisi, spinal kord lezyonu ve travmatik beyin yaralanması gibi nörolojik yaralanmalar
sonrası görülmektedir. Yanık sonrası insidansı çalışmalarda % 0,2-4 olarak bildirilmiştir (4).
OLGU
Yirmi sekiz yaşında erkek hasta bacaklarda güçsüzlük ve yürüyememe şikayetleri ile kliniğimize
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başvurdu. Daha önce bilinen kronik bir hastalığı ve
düzenli ilaç kullanımı öyküsü yoktu. Mart 2016’da
iş yerinde basınçlı buhar kazanının patlaması sonucu iş kazası geçiren hasta, vücut yüzey alanının
% 92’sinin yanması üzerine Kartal Eğitim Araştırma
Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesinde takip edilmişti.
Yatışı sırasında mekanik ventilasyon ve sepsis öyküsü mevcuttu. Sakral bölgedeki bası yarası da dahil
olmak üzere farklı vücut bölgelerine 3 kez rekonstrüktif cerrahi uygulanmıştı. Muayenesinde hastanın
genel durumu iyi, bilinci açıktı. Oturma dengesi destekli, ayakta dengesi yoktu. Üst ekstremite eklem
hareket açıklıkları ve kas güçleri tamdı. VAS ile ölçülen ağrı değeri 0 idi. Alt ekstremitede kalça ve dizler fleksiyonda durmaktaydı, her iki kalça aktif ve
pasif hareketlerinde tüm yönlere kısıtlılık mevcuttu
ve hamstringlere germe yapıldığında sağ dizde 30°,
sol dizde 20° ekstansiyon kısıtlılığı vardı. Her iki
gastrokinemius kasında kısalık mevcuttu. Kas tonusunda artış saptanmadı. Patolojik refleks alınmadı.
Hastanın Aralık 2016’da çekilen grafilerinde bilateral kalça HO saptandı (Resim: 1). Rutin laboratuvar tetkiklerinde alkalen fosfataz (ALP) değeri

normalden yüksekti (157 IU/L). Hastaya indometazin 25 mg 3x1 başlandı, D ve B12 vitaminleri verildi. Hasta egzersiz programına alındı. Alt ekstremite eklem hareket açıklığı egzersizleri, bilateral
hamstring germe egzersizleri ve sıcak paket uygulanması, bilateral kuadriseps nöromuskuler elektriksel stimulasyonu ve izometrik egzersizler çalıştırıldı.
Hastada ikincil yanık oluşturmamaya ve deri bütünlüğüne zarar verilmemeye özen gösterildi. Bilateral
posterior shell ve AFO ile paralel barda terapötik
ambulasyon sağlandı.
TARTIŞMA
Kliniğimizde HO’ya sıklıkla spinal kord lezyonu
olan veya serebrovasküler olay geçiren hastalarda
rastlanmaktadır. Çok merkezli bir çalışmada yanık
hastalarında HO insidansı % 3,5 olarak saptanmış ve
yanık yüzey alanında % 1’lik bir artışın HO oluşum
oranını 1,07 kat artırdığı gösterilmiştir (5). Yanık hastalarında HO oluşumu risk faktörleri olarak yanık
yüzey alanının % 20’den fazla olması, 30 günden
uzun koma süresi, mekanik ventilasyon, sepsis öyküsü ve doku hipoksisi olarak gösterilmektedir (6).

Resim 1: Sağ ve sol kalça anteroposterior direkt grafi.
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Aktif eklem hareket açıklığı egzersizlerinin
yanık kontraktürlerini hafiflettiği düşünülse de
pasif eklem hareket açıklığı egzersizlerinin yanık
kontraktürlerindeki rolü, eklem travması ve HO
üzerindeki etkisi bilinmemektedir (5). Tedavi olarak indo-metazin, etidronat, radyoterapi ve cerrahi
eksizyon ile ilgili çalışmalar mevcuttur. İndometazin tedavisinin yeterli ve etkili profilaksi sağlamadığını bildiren yayınlar mevcuttur (7). Yanık hastalarında 10 mg/kg/gün düşük doz disodyum etidronat tedavisi yan etki profili ve etkinlik açısından
uygun bir tedavi şekli olarak önerilmiştir (6). Yanık
hastalarının çoğunda erken dönemde çoklu organ
yetmezliği gelişmesi, eşlik eden gastrik ve duodenal ülser olması nedeniyle yanık rehabilitasyonunun her basamağında olduğu gibi HO profilaksisi
ve tedavisinde de multidisipliner bir yaklaşım gerekmektedir.
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Omurilik Yaralanması Olan İki Hastada
Hiponatremi
Merve Yıldız Yardımcı, Fatma Nur Kesiktaş
İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖZET

Sorumlu yazar: Merve Yıldız Yardımcı • Adres: İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim
ve Araştırma Hastanesi • Tel: 0532 595 11 03 • E-mail: dr.merveyildiz@gmail.com

Amaç: Hiponatremi, servikal omurilik yaralanmalı hastalarda akut dönemde görülebilen ciddi bir komplikasyondur. Akut dönem rehabilitasyonda bu hastalarda oluşabilecek hiponatreminin sebeplerinin bilinmesi,
bu duruma karşı hazırlıklı olunması ve hiponatremi yönetiminin yapılabilmesi büyük önem taşımaktadır.
Bu yazıda servikal omurilik yaralanması sonrası kliniğimize her iki üst ve alt ekstremitede güçsüzlük
şikayeti ile başvuran spinal kord yaralanmasında farklı etyolojiye sahip 2 vakanın sonuçları sunulmaktadır.
Anahtar kelimeler: Omurilik yaralanmaları; rehabilitasyon; hiponatremi.

ABSTRACT

Hyponatremia in two Patients with Spinal Cord Injury
Aim: Hyponatraemia is a serious complication that can occur in the acute period in patients with cervical
spinal cord injuries. In acute stage rehabilitation, it is very important to know the causes of hyponatremia
that can occur in these patients, to be prepared for this situation and to be able to manage hyponatremia.
Here, we report the outcomes of 2 cases with different etiologies applied to our clinic after complaints of
weakness in both upper and lower limbs due to cervical spinal cord injury.
Keywords: Spinal cord injury; rehabilitation; hyponatremia.

GİRİŞ
Akut omurilik yaralanması kişisel ve toplumsal
açıdan kayba neden olan yıkıcı bir durumdur (1).
Etiyolojik sebepler travmatik ve non-travmatik olmak üzere ikiye ayrılır. Non-travmatik sebepler dejeneratif, enfeksiyöz, neoplastik, kistik, enflamatuar olarak sıralanabilir. Yaralanmalar en sık olarak
omurga kıvrımlarının yer aldığı kranioservikal, servikotorasik, torakolumbar ve lumbosakral bileşkelerde oluşmaktadır. Rehabilitasyon sonuçları lezyon
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seviyesi ve sensoriomotor disfonksiyonun ağırlığına
bağlı olarak değişmektedir (2). Servikal ve yüksek
torasik omurilik yaralanmasında motor ve duysal
kayıplara ek olarak sıklıkla otonomik disfonksiyon
da eşlik etmektedir (3).
Hiponatremi pek çok nedene bağlı olarak ortaya
çıkabilmektedir ve en sık görülen sıvı elektrolit bozukluğudur (4). Hiponatremi, akut dönemde omurilik
travmalı hastalarda da görülebilmektedir (5). Omurilik yaralanmalı hastalarda hiponatremi prevalansının
dergi@istanbulftr.gov.tr / eylül-aralık 2017 / cilt 2 / sayı: 6
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normal tıbbi popülasyona ve cerrahi hasta popülasyonuna göre daha sık olduğu bildirilmiştir (4, 6).

TABLO 1: Birinci olgunun tetkik sonuçları.
Hemogram

OLGU 1
Yirmi sekiz yaşında erkek hasta, sığ suya atlama
sonrası kollar ve bacaklarda güçsüzlük gelişmesinden sonra beyin ve sinir cerrahisi bölümünde acil
olarak opere edildikten 10 gün sonra kliniğimize
başvurdu. Daha önce bilinen kronik bir hastalığı ve
düzenli ilaç kullanımı öyküsü yoktu. C5 ve C6 vertebralarda fraktürü olan ve omurilik yaralanması
gelişen hastaya C5 total korpektomi, C6 parsiyel
korpektomi ile anterior ve posterior stabilizasyon
yapılmıştı.
Operasyon sonrası 10. günde yapılan fizik muayenesinde hastanın American Spinal Injury Association (ASIA) bozukluk skalasına (AIS) göre evresi C5
AIS A, duyu seviyesi C7 saptandı. Kas tonusu flasktı.
Derin tendon refleksleri (DTR) alınamadı. Hastanın
anal kontraksiyonu mevcut değildi ve anal basınç duyusu yoktu. Bulbokavernöz refleks alınamayan hastanın spinal şok dönemi devam etmekteydi.
Hastanın rutin kan tetkiklerinde hiponatremi, karaciğer fonksiyon testlerinde hafif yükseklik ve D
vitamini eksikliği izlendi (Tablo 1). Karaciğer fonksiyon testi değerlerinde progresif azalma izlendi. Hiponatremisi olan hastaya 500 cc (75 cc/saat) serum
fizyolojik (% 0.09 NaCL) infüzyonu yapıldı. Sonrasında yapılan kontrol tetkikinde Na: 132 mmol/L
olarak saptandı. Hastanın takipleri boyunca devam
eden polidipsi ve poliürisi mevcuttu. Hastanın arteryel kan basıncı düzeyleri normal aralıkta seyretti.
Hastaya D vitamini ve B12 vitamini replasmanı
yapıldı. Hastanın günlük yapılan kontrol tetkiklerinde hiponatremisi 125-132 mmol/L aralığında devam etti. Hastaya yatak içi pozisyonlama, her iki üst
ve alt ekstremite için eklem hareket açıklığı ve germe egzersizleri uygulandı.

WBC

14000/µL

(3700-9700)

RBC

447x104/µL

(454-578x104)

HGB

14.4 g/dL

(13.3-17.2)

HCT

% 41.0

(38.9-50.9)

PLT

245x103/L

(150-350x103)

Glukoz (açlık)

113 mg/dL

(70-105)

Kan üre azotu

54.9 mg/dL

(16.6-48.5)

Kreatinin

0.7 mg/dL

(0.6-1.1)

Urik asit

3.7 mg/dL

(2.6-6.0)

Sodyum

127 mmol/L

(135-145)

Klor

91.2 mmol/L

(98-107)

Potasyum

3.69 mmol/L

(3.5-5.5)

Kalsiyum

8.0 mg/dL

(8.4-10.2)

Magnezyum

2.01 mg/dL

(1.6-2.2)

Fosfor

4.3 mg/dL

(2.3-4.7)

Asparat
aminotransferaz

51.7 U/L

(<32)

Alanin
aminotransferaz

113 U/L

(<33)

Gama glutamil
transferaz

125 U/L

(<40)

Total protein

5.8 g/dL

(6.4-8.3)

Albumin

3.4 g/dL

(3.5-5.0)

Kan biyokimyası

Normal değerler parantez içinde belirtilmiştir.

OLGU 2
Kırk dört yaşındaki kadın hasta, 20 gün önce
banyoda temizlik malzemesine maruz kaldıktan
sonra her iki kol ve bacakta aniden gelişen güçsüzlük sonrası Nöroloji Kliniğinde değerlendirildikten
sonra kliniğimize başvurdu. Omurilik yaralanması
etyolojisinde anterior spinal arter enfarktı saptandergi@istanbulftr.gov.tr / eylül-aralık 2017 / cilt 2 / sayı: 6

mıştı. Hastaya nöroloji kliniğinde yapılan trombofili
panelinde patoloji izlenmemişti.
Olaydan 20 gün sonra kliniğimize yatırıldıktan
sonra yapılan fizik muayenesinde nörolojik bozukluk evrelemesi C5 AIS B olarak saptandı. Duyu seviyesi T2 olarak saptandı. Anal kontraksiyon yoktu,
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TABLO 2: İkinci olgunun tetkik sonuçları.
Hemogram
WBC

12100/µL

(3900-11700)

RBC

415x104/µL

(385-516x104)

HGB

12.6 g/Dl

(12-15)

HCT

% 35.3

(34.8-45)

PLT

259x103/L

(130-400x103)

Glukoz (açlık)

121 mg/dL

(70-105)

Kan üre azotu

22.7 mg/dL

(16.6-48.5)

Kreatinin

0.5 mg/dL

(0.5-0.9)

Urik asit

2.9 mg/dL

(2.6-6.0)

Sodyum

119 mmol/L

(135-145)

Klor

81.6 mmol/L

(98-107)

Potasyum

4.30 mmol/L

3.5-5.5)

Kalsiyum

8.9 mg/dL

(8.4-10.2)

Asparat
aminotransferaz

15.1 U/L

(<32)

Alanin
aminotransferaz

32 U/L

(<33)

Gama glutamil
transferaz

26 U/L

(<40)

Total protein

6.0 g/dL

(6.4-8.3)

Albumin

4.0 g/dL

(3.5-5.0)

Kan biyokimyası

anal basınç duyusu mevcuttu. Kas tonusu flasktı.
Klonus yoktu. DTR alınamadı. Bulbokavernöz rekleksi alınamayan hastanın spinal şok dönemi devam
etmekteydi.
Kan tetkiklerinde hastanın hafif hiponatremisi
(131 mmol/L) olduğu tespit edildi. Yatışı sırasında
günde 1 kere olan, soğuk uygulama ile geçen ateş
yüksekliği olan hastadan alınan kan kültürlerinde
üreme olmadı, hastanın akut faz reaktanları normal
sınırlarda geldi.
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Hastanın arteryel kan basıncı değerleri hipotansif
sınır olan 90/60 mm/Hg’ya yakın seyretmekteydi.
Hastanın yatışı boyunca devam eden belirgin polidipsi ve poliürisi mevcuttu.
Hasta yatak içi pozisyonlama, her iki üst ve alt
ekstremite için eklem hareket açıklığı egzersizleri
ve oturma dengesi için egzersiz programına alındı.
Tedavinin 25. gününde halsizlik ve kusma şikayetleri üzerine yapılan kontrol kan tetkiklerinde akut
derin hiponatremisi (119 mmol/L) saptandı (Tablo 2).
Hasta acil birimine yönlendirildi ve sodyum replasmanı yapıldı. Sodyum replasmanına rağmen dirençli
hiponatremisi olan ve ilerleyici hipotansiyonu olan
hasta genel durumunda bozulma olması üzerine Yoğun Bakım Ünitesine (YBÜ) yönlendirildi.
10 gün YBÜ’de tedavi edilen hastanın hiponatremi
ve hipotansiyonunun devam etmesi üzerine ileri tetkik ve tedavisine devam edilmesi amacıyla İç Hastalıkları kliniğine yönlendirildi.
TARTIŞMA
Kliniğimizde omurilik yaralanmalı hastaların
akut dönem rehabilitasyonu yapılmaktadır. Omurilik
yaralanmalı hastalarda akut dönem komplikasyonlarından biri de hiponatremidir. Hiponatremi klinik
pratikte en sık karşılaşılan sıvı elektrolit bozukluğudur ve asemptomatik olabileceği gibi ölümcül de
olabilir (7). Hiponatremi bu hastalarda en sık yaralanma sonrası ilk 2 hafta içinde görülmektedir ama
daha sonra da ortaya çıkabilmektedir (8). Frisbie ve
ark. omurilik yaralanması seviyesi yükseldikçe hiponatremi, hipotansiyon ve polidipsi gelişim sıklığının arttığını ortaya koymuşlardır (9). Başka bir
çalışmada da düşük AIS skoru ile hiponatremi arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (3).
Omurilik yaralanmalı hastalarda gelişen hiponatreminin patofizyolojisi hakkında pek çok farklı mekanizma ortaya atılmıştır. Renal nöromodülasyonda
bozulmaya bağlı olarak üriner sodyum atılımında
artma, sempatik liflerde hasar oluşması bunlardan
bazılarıdır (7). Ortostatik hipotansiyona ve polidipsiye bağlı olarak ortaya çıkan antidiüretik hormonun
(ADH) fazla salınması da bir diğer sebeptir (9). Hiponatremi patofizyolojisinde farklı mekanizmalar
suçlansa da nörolojik olaylarda hiponatremi, uygunsuz ADH salınımı ve serebral tuz kaybı olmak üzere
dergi@istanbulftr.gov.tr / eylül-aralık 2017 / cilt 2 / sayı: 6
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iki mekanizma ile ortaya çıkmaktadır. Tedavileri değişiklik göstereceğinden bu iki durumun birbirinden
ayrılması önemlidir. Bu iki sebep birlikte de görülebilir (4).
Bu hastalarda sıvı kısıtlaması sodyum atılımının
azaltılması açısından faydalı olabileceği gibi hipovolemiye sebep olarak hayati organlara giden kanın
sirkülasyonu bozulabileceğinden sonuçları ölümcül
olabilir. Diyette alınan tuzun artırılması bu hastalar
için faydalı olabilir (9). Servikal omurilik yaralanmalı hastalarda erken dönemde gelişebilecek sıvı
elektrolit bozuklukları ve otonom disfonksiyon açısından her zaman tetikte olunmalıdır ve kandaki
sodyum değerleri ile hipotansiyon açısından hasta
yakın takip edilmelidir. Bu hastaların tedavisinde de
multidisipliner bir yaklaşım gerekmektedir.
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düzeyinin yüksek olması ve atıf
alma olasılığının bulunmasıdır.
Dergide yayınlanan yazılarda
kullanılmış olan kaynakların, görüşlerin, bulguların ve sonuçların
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Yazarlar, yazının değerlendirmesinden başlayarak, ulusal
ve uluslararası yasalara uygun
olarak her türlü telif haklarını
dergiye devrederler. Bunun için
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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
alındığı kişi ve kuruluşlar yazının
sonunda bildirilmelidir. Çıkar ça-

tışmasıyla 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
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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 yapılmasını kabul ederler.
Hastaların mahremiyet hakları
sebebiyle bilgilendirilmiş onam
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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
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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
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
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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:
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