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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak
için hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Yaşlanma ile birlikte çok karmaşık fizyolojik süreçler meydana gelir. Bu süreçler genellikle
bireyi negatif yönde etkileyen süreçlerdir. En çok etkilenim fiziksel sevide olmakta ve buna bağlı
olarak değişik şekillerde fiziksel sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır. Bu ders kitabı bakım
elemanlarını yaşlılarda sık görülen fiziksel sağlık sorunları ve çözüm seçenekleri hakkında
bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır.
Bu ders kitabının içeriğinin hazırlanmasında destek ve yardımlarını esirgemeyen değerli
dostlarım Fizyoterapist Veysel BİNGÖL’e, Fizyoterapist Çağrı MUTİ’ye ve Öğr.Gör. Ömer
ÖZİŞLİ’ye teşekkürlerimi sunuyorum.
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1. YAŞLI FİZYOLOJİSİ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Yaşlanmanın tanımı ve yaşlılıkla birlikte meydana gelen fizyolojik değişiklikler
değerlendirilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.
5.

Yaşlılığın demografisi nasıldır ?
Yaşlılıkta görülen ağrının özellikleri nelerdir?
Ağrı nasıl değerlendirilir?
Yaşlılıkta meydana gelenfizyolojik değişikliklerin sistemler üzerine etkileri nelerdir?
Yaşlılarda egzersiz eğitimi nasıl olmalıdır?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Yaşlılığın demografisi

Yaşlılığın
tanımı
sınıflandırılmasının
yapılabilmesi

Yaşlılık ve Ağrı

Yaşlılığın ağrı ile ilişkisi ve Ders
notlarının
ve
ağrı türleri arasındaki farkları kaynakçada
verilen
kavrama
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

notlarının
ve
ve Ders
kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Yaşlılıkta meydana gelen Yaşlanınca insan vücüdunda
fizyolojik değişiklikler
meydana gelen değişiklikler
ve sistemler üzerine etkilerini
kavrama

Ders
notlarının
ve
kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Yaşlılık ve egzersiz

Ders
notlarının
ve
kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Yaşlılarda egzersiz programı
nasıl uygulanmalı ve hangi
durumlara dikkat edilmesi
gerktiğinin öğrenilmesi
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Yaşlı fizyolojisi
Yaşlılıkta ağrı
Kas iskelet sistemi değişiklikleri
Yaşlılık ve egzersiz
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Giriş
Yaşlılık; çocukluk, gençlik, orta yaşlılık gibi hayatın bir devresidir. İnsanın doğumdan
itibaren geçirdiği bu devrelerde fonksiyonları, metabolizması, psikolojisi ve sosyal ilişkileri de
değişmektedir. Bu nedenle yaşlılık bir hastalık değil, kendine özgü özellikleri olan fizyolojik
bir süreçtir.
Fizyolojik bir olay olan yaşlanma ile birlikte buna eşlik eden birçok patolojik
değişiklikler ve kronik hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucunda yaşlılar günlük
hayatlarında bağımlı hale gelerek bakıma ihtiyaç duyarlar. Bu dönemde meydana gelecek
problemler ne kadar iyi bilinirse yaşlılık döneminde bireyin yaşam kalitesi daha fazla artar ve
genel kötüye gidiş hızı yavaşlatılmış olur.
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1.1. Yaşlılığın Demografisi
30- 40 yaşlarına kadar artan fiziksel performans ve fonksiyonel yetenekler, daha sonra
gerilemeye başlar. Zamanla kas-iskelet sistemi, dolaşım ve solunum sistemi, mide-bağırsak
sistemi, üro-genital sistem, sinir sistemi gibi doku ve organların bir veya birçoğunda patolojiler
ortaya çıkmaya başlar. Fiziksel ve mental performans azalır.
Literatürde 65-75 arası genç yaşlı, 75-85 arası yaşlı, 85 yaş ve daha üstü ise çok yaşlı
tanımlaması ile sınıflandırılmıştır.
Gelişen tıbbi ve teknolojik imkanlar yaşam süresini giderek arttırmakta ve toplumlarda
yaşlı nüfus oranı giderek artmaktadır. Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre, 1997 yılında,
toplam nüfusun 3 604 748’i 65 yaş ve üzerindedir.2 OECD verilerine göre, 65 yaş ve üstü
nüfusun, tüm nüfusa oranının, 2010 yılında % 6.1’e, 2020 yılında ise %7.7’ye ulaşacağı tahmin
edilmektedir. Ülkemizde üretken nüfus ağırlıklı olarak gençlerden oluşmaktadır. Ancak bu
durum üretken olmadıkları gerekçesiyle yaşlıları aktif hayatın dışına itmeyi gerektirmez. Çünkü
bu durum yaşlılarda inaktiviteye sebep olur ve bunun sonucunda yaşlılarda bu kitapta da ele
alacağımız pek çok fiziksel hastalıklar ortaya çıkacaktır.
Yaşlı nüfusun, hızlı artış dışında önemli bir diğer özelliği de popülasyonun en heterojen
grubu olmasıdır. Yaşlı nüfus içinde psikolojik, fizyolojik, ve sosyoekonomik farklılıklar
bulunan gruplar vardır. Bu popülasyonda işini başarıyla sürdüren, emekli olmuş ve ikinci bir
işte çalışan veya çeşitli hobilerle uğraşanlar olduğu gibi, günlük yaşam aktivitelerini yardımsız
gerçekleştiremeyen, maluliyet içinde olanlar da vardır. Bu özellik yaşlılık ile ilgili araştırmaları
zorlaştıran nedenlerden birisidir.
Araştırmacılar kronolojik yaş kavramının yanı sıra fiziksel yaş, bilişsel yaş, psikososyal
yaş, sosyokültürel yaş gibi kavramları tanımlayarak, bu alanlara ait araştırmalar planlamakta ve
konunun daha ayrıntılı olarak anlaşılmasına çalışmaktadır. Bir başka sorun da bu heterojen
özellikli yaşlı popülasyonun ağrı algılaması ve davranışlarının farklı olmasıdır.

1.2. Yaşlılık ve Ağrı
Yaşlılıkta görme, işitme, dokunma duyusu gibi duygularda değişiklilkler oluşur. Görme
keskinliği azalır, gözün ışığa karşı duyarlılığı ve yanıt verme hızı azalır. Aynı şekilde işitme
duyusuda yaşlılıkla birlikte algılamada giderek azalma oluşmaya başlar. Ancak ağrıya
duyarlılık ve ağrı şikayetleri ileri yaşlarda daha fazla artış göstermektedir. Ağrı kavramı kişiden
kişiye farklılık gösterdiği için bunun sağlıklı bir şekilde ölçülebilmesi neredeyse mümkün değil.
Bu nedenle yaşlılık sürecinde ağrıyı tetikleyen faktörlerin tespit edilmesi ve anlaşılması zordur.

1.3. Yaşlılarda Ağrının Değerlendirilmesi
Ağrının değerlendirilmesi subjektif bir değerlendirme ile pek mümkün olmamaktadır.
Yaşlılardaki ağrı değerlendirmesi, sağlık durumundaki bozukluklar, hafıza zayıflığı,
psikososyal kaygılar, depresyon, yadsıma ve üzüntü gibi sebeplerle gençlere göre daha zor
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olabilir. Hastanın tarif ettiği ağrının mevcut hastalıklarının bir sonucu olmayıp, yeni bir ağrı
kaynağının olabileceğine dikkat edilmelidir. Pek çok araştırma toplum içinde yaşayan
yaşlılarda %25-50 oranında ciddi ağrı sorunu yaşandığını bildirmektedir. Huzurevlerinde veya
bakımevlerinde kalan yaşlılar açısından da ağrı önemli bir problemdir ve tam olarak tedavi
edilemeyen ağrıya rastlanma oranı %45-80’dir. Bu yaş grubunda birkaç hastalığın bir arada
olması, ağrının da birkaç nedene bağlı olarak gelişmesine zemin hazırlamakta, ayrıca
yaşlılardaki demans, duyusal bozukluklar ve yeti kayıpları da ağrının değerlendirilmesini ve
tedavisini güçleştirmektedir. Ağrı ve depresif semptomlar yaşlılarda sıklıkla birlikte
görülmekte ve zaman içinde belirgin bir özellik kazanmaktadırlar.
En iyi geriatrik ağrı değerlendirmesi, multidisipliner bir yaklaşım ile tanı ve tedavinin
yapılmasını içerir. Multidisipliner takım içerisinde Ağrı uzmanı, psikolog veya psikiatrist ve
fizyoterapisitler bulunur. Ağrı tedavi uzmanı, hastanın detaylı anamnezini alır, nörolojik
muayeneyi de içeren fizik muayenesini yapar. Laboratuar ve görüntüleme çalışmalarıyla
birlikte değerlendirip, tedavi yönteminin seçimi ve planlamasını yapar.
Gençlerde olduğu gibi, yaşlılarda da ağrının etkin bir şekilde kontrol edilebilmesi için
ağrının doğru ve yeterli değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak ağrıyı sübjektif olarak
değerlendirecek bir yöntem henüz bulunamamıştır. Bu durum değerlendirmeyi
zorlaştırmaktadır. Yaşlı hastalar daha çekingen, hekimlere aşırı saygılı olmaları ve dolayısıyla
“iyi hasta” modeli verme çabaları ağrı yakınmasının değerlendirilmesini daha da
zorlaştırmaktadır. İşitme görme ve algı sorunları da hesaba katıldığında ağrı değerlendirmesi
ciddi bir tecrübe gerektirmektedir.
Ağrı değerlendirilmesinde en sık kullanılan yöntemler vizüel algı skalası(VAS), sayısal
skala (10 veya 5 nokta skalası) ve sözel skaladır. Araştırmalar da VAS kullanılırken yapılan
hastaların ilerleyen yaşla birlikte arttığı ileri sürülmüştür. bununla birlikte 6 puanlık skala(Tablo
-1) yaş ayırımı olmaksızın bütün hastalar tarafından rahatça kullanılmıştır.
Yaşlı hastalarda tedavi sürecinde ağrı şiddetinin takibi, tedavi etkinliğini belirlemede
önemli bir göstergedir.

0- Ağrı Yok
1- Ağrı çok hafif tolere edilebilir. Aktiviteye engel değil
2- Ağrı tolere edilebilir fakat bazı aktiviteleri engelleyebilir.
3- Ağrı şiddetli tolore edilemez düzeydedir. bazı aktiviteleri yapabilir
4- Ağrı çok şiddetli tolore edilemez düzeydedir. hiçbir aktiviteyi yapamaz
5- Ağrı dayanılmaz şiddette ve hasta ile sözel ilişki kurulamıyor
Tablo-1-1 Fonksiyonel Ağrı Skalası
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1.4. Ağrının Başlama Sürecine Göre Sınıflama
a) Akut Ağrı : Akut ağrı, birdenbire ortaya çıkar ve kısa sürelidir. Genellikle kemik, kas
veya organlar gibi dokuların hasar görmesiyle oluşur. Başlangıç aşamasında, kaygı ve duygusal
huzursuzluk ağrıya eşlik eder.
b) Kronik Ağrı : akut ağrı üzerinden 3-6 ay süre geçtiğinde kronik ağrı özelliği gösterir.
Kişinin hayat kalitesini değiştiren ve olumsuz davranışlara yönelten kompleks bir tablodur.

1.5. Kaynaklandığı Bölgeye Göre Ağrı Sınıflaması
a) Somatik ağrı: Somatik sinirlerden başlayan ani başlayan keskin iyi lokalize edilen
ağrıdır.
b) Viseral ağrı: İç organ kaynaklı ağrılardır. Lokalize olmayan yaygınlık gösterebilen
ağrı türüdür.
c) Sempatik ağrı: sempatik sinir sitemi kaynaklı damarsal kökenli ağrılardır.
d) Periferal (çevresel) ağrılar: kas, tendon ve bizzat perfierik sinir kökenli ağrılardır.
e) Derin ağrı: eklem tendon ve fasyadan kaynaklanan ağrıların deri yüzeyine yansıması
şeklindeki ağrılardır. Genellikle künt ve zonklayıcı tarzdadır. İyi lokalize edilemez, yaylma
eğilimde olan ağrılardır.
f) Yüzeyel ağrı: deri ve mukoza kökenli ağrılardır.
g) Yansıyan ağrı: bazı organ ve derin dokulardan kaynaklanan ağrılar uyarı yerinden
farklı bir yerde duyulabilir. Kardiyak ağrının sol kola karaciğer ağrısının sağ omuza yansıması
gibi.
h) Mekanik ağrı: hareketle birlikte ortaya çıkan istirahatte olmayan ağrı
i) İltihabi ağrı: hem harekette hem istirahatte olan ağrı çeşididir.

1.6. Ağrı İle İlgili Klinikte Sık Kullanılan Tanımlar
Allodini : Dokunmayı ağrı olarak algılama
Analjezi : Ağrı duyusunun olmaması
Anestezi : ağrı dahil bütün duyuların kaybı
Dizestezi :uyarı verilince rahatsızlık hissi veren duygu
Hipoaljezi : ağrılı uyarana azalmış yanıt
Hiperestezi : ağrılı uyarana aşırı reaksiyon
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Kozalji : çevresel sinirdeki tahribat sonucu gelişen yanıcı karekterdeki ağrıdır. İlgili
bölgeye çok hafif bir dokunma ile dahi ağrı ortaya çıkar
Nöralji : bir sinirin dağılım alanında görülen ağrı
Parestezi : belirli bir bölgede uyaran olmadan karıncalanma uyuşma hissi
Radikülopati : bir veya birden fazla sinir kökünün anormal reaksiyonu
Patolojik Ağrı : Doku enflamasyonu ve sinir hasarı sonucu ortaya çıkan ağrı
Fizyolojik Ağrı : mekanik, kimyasal veya termal bir uyarının eşik düzeyin üzerine
çıkması sonucu ortaya çıkan ağrı

1.7. Yaşlılıkta Meydana Gelen Fizyolojik Değişiklikler
Yaşla birlikte tüm doku, organ ve sistem fonksiyonlarında bir takım değişiklikler ortaya
çıkar. Yaşlı bireylerin tedavisi ve rehabilitasyon sürecinde bu değişiklikler dikkate alınmalıdır.

1.7.1. Genel Değişiklikler
Yaşla birlikte boy kısalır, sırtta kamburlaşma artar. Vücut ağırlığı ortalama 60 yaşından
sonra azalmaya başlar. Çeşitli organlarda kütle ve hacim kaybı olarak nitelendirilen atrofi
meydana gelir. Tplam vücut su oranı %6 azalırken yaği oranı artar. Yaşlılarda solunum
kapasitesi %60 sinir ileti hızı ve metabolizma hızı %15 oranında azalır. Refleksler azalır ve ısı
değişikliklerine adaptasyon güçleşir.

1.7.2. Kas-İskelet Sistemi Değişiklikleri
Orta yaş ve üzerinde kas iskelet sistemi değişiklikleri en belirgin görülen
değişikliklerdir. Bu değişiklikler kuvvet kaybı, eklem hareket açıklığında azalma ve ağrıya
neden olmalarından dolayı bireylerin yaşam kalitesini önemli ölçüde negatif yönde
etkilemektedir.
Kas iskelet sistemi bozuklukları kemik veya kas, eklem kıkırdağı, intervertebral disk,
tendon, ligament ve eklem kapsülünü oluşturan yumuşak doku kaynaklı olabilmektedir.
Yaşlanma ile birlikte kemik mineral yoğunluğu azalmasına bağlı olarak kırık riski
artmakta ve pek çok yaşlı birey bu kırıklar sonucu ortaya çıkan sekonder komplikasyonlar
nedeniyle sakat kalmakta veya kaybedilmektedir.
Yaşlı kas mekanik etkilere açıktır. Yaşlanan kaslar kendi kasılmalarında dahi hasar
görür ve geç iyileşirler. Geç iyileşen kaslar hareketsiz kalma süresini uzattığı için kas giderek
daha dayanıksız bir hal alır. Bu şekilde ortaya çıkan kısır döngünün zararlarını minimuma
indirmek için erken dönem rehabilitasyonu çok önemlidir. Düzenli egzersiz aynı zamanda
azalan kemik yoğunluğuna karşın kemiği mekanik streslere karşı daha dayanıklı hale getirir.
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Yaş arttıkça ortaya çıkan diğer bir problem de eklem çevresi yumuşak dokuların
hasarıdır. Eklem yakınmaları 16-24 yaş grubunda %5 iken, 85 ve üstündekilerde bu oran %
54’e kadar çıkmaktadır.1 Erken yaşlılık döneminde omurga ve sırt ağrıları hakimdir. Daha
sonra bu ağrılar yerini diz ve kalça gibi yük taşıyıcı eklem ağrılarına bırakır.

1.7.3. Kalp ve Damarlar ve Solunum İle İlgili Deiğişiklikler
Kardiyak fonksiyonda düşüşlerin yanında, yaşlanmayla beraber kan basıncı artar.
Maksimal oksijen tüketimi ve maksimal kardiyovasküler fonksiyon indeksi 25 yaşından sonra
her on yılda %5-15 ve maksimal kalp atımı her on yılda bir 6-10 atım/dakika düşer. Bu da
geriatrik bireylerde aerobik kapasitenin azalmasına sebep olur. Yaşlanmayla Akciğer
dokularının elastikiyetini kaybetmesi, göğüs duvarının sertleşmesi ve solunum kaslarında
kuvvet azalması oksijen taşınmasıyla ilişkili solunum fonksiyonlarında azalmalara neden olur.
Göğüs kafesinin elastikiyetindeki azalma nedeniyle, toraks hareketleri zorlaşır ve toraks
solunumu yerini karın solunumu alır.

1.7.4. Sinir Sistemi Değişiklikleri
Beyin ve diğer sinir yapılarında atrofi dediğimiz yapısal hacimde ve sinir hücre
sayısında azalma. Çevresel sinir iletim hızında azalma, hafıza da zayıflama, kavrama
kapasitesinde düşme, öğrenmede güçlük reflekslerde zayıflama, koordinasyon ve dengede
bozulmalar meydana gelir.

1.7.5. Duyusal Sistem Değişiklikleri
Titreşim, dokunma duyularında bozukluk, işitme, tat ve koku duyularında azalma. Göz
lensinde artan kalınlaşma ile katarakt. Görme alanlarında kayıp gibi sorunlar oluşabilir.

1.8. Yaşlılık ve Egzersiz
Egzersiz, yaşlanma ile ortaya çıkabilecek pekçok problemin önlenmesinde etkili
olabilecek kolay ve maliyetsiz bir tedavi yöntemidir. Bu nedenle, geriatrik bireylerde hedefler
belirlenmeli (kemik yıkımını önlemek, enduransı geliştirmek, düşemenin engellenmesi vb),
kişilerin egzersiz tercihleri sorgulanmalı ve mevcut egzersiz alışkanlıkları bilinmelidir.
Egzersizin amacı; mevcut fonksiyonel seviyesini sürdürmek ve bir sonraki seviyeye ulaşmasını
sağlamaktır. Geriatrik bireylerin fizyolojik fonksiyon değişiklikleri gerçekleştiğinde egzersiz
tipi ve dozajı da değişir. Ancak egzersize başlamak için hiçbir zaman geç değildir. Yetmiş beş
yaşına kadar hiç egzersiz yapmamış yaşlıların dahi düzenli egzersize başladıkları takdirde
yaşam kalitelerinin orta derecede arttığı saptanmıştır.
Egzersiz öncesi değerlendirmede yukarıda bahsettiğimiz değerlendirmelerin yanında
geriatrik bireylerin kardiovasküler risk semptomları ve kassal kısıtlılıklar belirlenmelidir.
Düşük ve orta derece şiddette aerobik ve dirençli egzersize, yavaş ve kademeli olarak
başlıyacaklarsa, kardiak stres test yapılmadan güvenle başlayabilirler. Ancak göğüs ağrısı,
çarpıntı veya baş dönmesi gibi uyarıcı semptomlara dikkat etmeliyiz.
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I. Mutlak Kontraendikasyonlar
- Yakın zamanda geçirilmiş MI
- Şiddetli aort stenozu, dissekan aort anevrizması
- Malign ventriküler anevrizma
- Nonkompanse konjestif kalp yetmezliği
- Kontrol edilemeyen 3. derece kalp bloğu
- Yeni geçirilmiş miyokardit
- Akut pulmoner emboli
- Ventriküler taşikardi veya ciddi aritmiler
- Kronik hastalıkların terminal dönemi
II. Yaşlı Bireylerde Egzersizi Sonlandırma Kriterleri
- Göğüs ağrısı
- Palpitasyon (KH artışı / düzensizlik)
- Yorgunluk, halsizlik, solukluk, bayılma
- Baş dönmesi (düşme riski)
- Mide bulantısı, kusma

1.8.1. Egzersiz Şiddetinin Belirlenmesi
Yaşlı bireylerde egzersiz programını belirlerken kullanılan en önemli parametrelerden
biri maksimal kalp hızıdır. Pratikte maksimal kalp hızı bireyin yaşı 220 sayısından çıkartılarak
bulunur (KHmax=220-yaş). Bundan hareketle hastanın egzersiz şiddeti ile kalp hızı arasındaki
denge gözetilerek egzersiz esnasındaki zorlanma tespit edilerek egzersizin şiddeti arttırılıp
azaltılabilir. Örneğin, maksimal kalp hızı 160 olan bir kişinin (yaş 60 ise 220-60=160) %70 ile
çalışması isteniyorsa 160x0.7= 112 hedef kalp hızında çalışması gerektiğini gösterir.
Egzersiz programı hazırlanırken kişiye uygun egzersiz şiddetinin saptanması en önemli
konudur. Genellikle egzersiz şiddeti hastanın kapasitesinin %40-85’i arasında tutulmalıdır.
Egzersizde basit ve az olandan başlamalı tedrici olarak arttırılabilir ve farklı kas grupları ve
egzersiz programları ile çeşitlendirilmeli program değiştirilirken veya egzersizler eklenirken
bireyin verilecek programı yapabileceğinden emin olunmalıdır.

12

1.8.2. Egzersiz Türleri
1. Aerobik ve Kardiovasküler Egzersizler uzun süreli aktivitelerde egzersiz için gerekli
olan enerjinin oksijen kullanılarak sağlandığı egzersiz çeşitleridir. uzun mesafe koşu, yürüme,
yüzme ve gibi aktiviteler bu gruba girer.
2. Eklem hareket açıklığı egzersizleri (EHA) bir eklemin normal veya mevcut hareket
açıklığı sürecinde düzenli olarak hareket etme kabiliyetine eklem hareket açıklığı, bunların
düzenli aralıklarla tekrar edilmesine EHA egzersizleri adı verilir. Hasta herhangi bir vücut
bölümünü hareket ettiremiyecek durumda ise bu egzersizler mekanik bir alet yardımı veya
eğitimli biri tarafından pasif olarak yaptırılırsa buna pasif eklem hareket açıklığı egzersizi adı
verilir. Hasta aktif olarak harekete katılmak istiyor ama hareketi tamamlıyamıyor ve bir alet
veya birey tarafından desteklenerek hareketi tamamlıyabiliyorsa buna da aktif yardımlı hareket
açıklığı egzersizi adı verilir.
3. Kuvvetlendirme egzersizleri kaslara yük bindirme esasına dayanarak uygulanan
egzersiz tipleridir. Lastik , dambıl, ağırlıklar, yaylar gibi farklı araç gereçlerden yararlanılarak
yapılabilirler. Yaşlı bireylerde kuvvetlendirme egzersizleri belirlenirken kırık, hipertansiyon,
riskleri dikkate alınmalıdır.
4. Germe egzersizleri Kuvvetlendirme veya endurans programında ısınma ve soğuma
bölümünün bir parçası olarak veya tek başına yapılabilir. Düzenli fiziksel aktivite ve GYA için
haftanın en az 2 günü, ısınma ve soğuma bölümü için 5-10 dakika süren germe egzersizleri
yapılabilir. Isınma periyodunda daha çok dinamik germe egzersizleri, soğuma periyodunda ise
statik germe egzersizleri kullanılmalıdır
5. Denge ve koordinasyon egzersizleri yaşlı hastalar çevikliklerini kaybeder ve
yürümede zorluk çekerler. Vücut kontrolü, denge refleksleri, kas gücü ve adım uzunluğu azalır.
Buna bağlı olarak çok sık düşme riski ile karşı karşıya kalırlar. Bu gibi riskleri ortadan
kaldırmak ve düşmeye bağlı sekonder gelişebilecek komplikasyonları önlemek için denge ve
koordinasyon egzersizleri mutlaka tedavi programının içinde yer almalıdır. Statik ve dinamik
denge egzersizleri; oturmada, ayakta, gözler açık ve kapalı olarak, denge tahtası ile çeşitli
şekillerde kombine edilebilir (Resim 1-1).
Yaşlılıkla birlikte görülme sıklığı artan ve egzersizle riskleri azaltılabilen bazı
hastalıklar
● Akciğer kanseri
● İltihabi durumlar
● Böbrek yetmezliği
● Duyusal fonksiyon
bozuklukları
● Bağırsak kanseri
● Kalp yetmezliği
● Kalp damar hastalıkları

● Depresyon
● düşme riskleri
● Hiperlipidemi
● Hipertansiyon
● Obezite
● Osteoporoz
● Çevresel damar
hastalıkları

● Prostat Kanseri
● Yaşam kalitesi kaybı
● İnme-Felç
● Toplam yağ dokusu
artışı
● Tip 2 diyabet
● Yürüme hızı
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Resim 1-1 Denge egzersizleri
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1. Yaşlanma durgun değildir. Hareketli bir süreçtir
2. Yaşlanma, geniş bir aralıkta sistemik ve fizyolojik sonuçların bütünüdür.
3. Yaşlanma doğumdan başlar ölünceye kadar devam eder
4. Yaşlanma zorludur.
5. Yaşlanma karmaşıktır.
6. Yaşlanmanın incelenmesi, yaşam araştırmasıdır. Değerlendirmelerimiz ve
müdahaleler ömür boyu olmalıdır.
7. Yaşlanma ve yaşama eş anlamlıdır.
8. Yaşlanmayı ve ortaya çıkan problemleri anlayıp çözüm üretebilmek için yaşlı
fizyolojisinde meydana gelen değişiklikleri iyi okuyabilmemiz gereklidir
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Bölüm Soruları
1. Yaşlılıkla ilgili aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?
IKas-iskelet sisteminde patolojiler ortaya çıkabilir.
IIFiziksel performans azalır.
IIIMental performans artar.
IVOrganların birçoğunda patolojiler ortaya çıkabilir.
a) I ve II
b) III ve IV
c) I, II ve III
d) I, II ve IV
e) I, II, III ve IV

2. Yaşlı hastalarda tedavi sürecinde ağrı şiddetinin takibi, tedavi etkinliğini belirlemede
önemli bir göstergedir. Yaşlı hastalarda kullanılan Fonksiyonel Ağrı Skalası için
aşağıdaki söylenilenlerden hangisi yanlıştır?
a) 0- Ağrı Yok
b) 2- Ağrı çok şiddetli tolere edilemez düzeydedir. Hiçbir aktiviteyi yapamaz.
c) 3- Ağrı şiddetli tolere edilemez düzeydedir. Bazı aktiviteleri yapabilir.
d) 1- Ağrı çok hafif tolere edilebilir. Aktiviteye engel değil.
e) 5- Ağrı dayanılmaz şiddette ve hasta ile sözel ilişki kurulamıyor.

3. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri başlama sürecine göre sınıflandırılan ağrılardan
değildir?
IYansıyan Ağrı
IIMekanik Ağrı
IIIAkut Ağrı
IVKronik Ağrı
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) III ve IV
e) I, II, III ve IV

4. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri yaşlılıkla gelişen genel değişikliklerden değildir?
IYaşla birlikte boy kısalır, sırtta kamburlaşma artar.
IIVücut ağırlığı ortalama 60 yaşından sonra artmaya başlar.
IIIÇeşitli organlarda kütle ve hacim kaybı olarak nitelendirilen hipertrofi
meydana gelir.
IVRefleksler artar ve ısı değişikliklerine adaptasyon kolaylaşır.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
16

c) I ve II
d) III ve IV
e) II, III ve IV

5) Literatürde 65-75 arası yaşlı gurubu hangi sınıfın içinde değerlendirilir?
a) Çok yaşlı

b) Yaşlı

c) Genç yaşlı

d) Orta yaş

e) Çok ileri yaşlı

6) Yaşlılıkla birlikte vücutta meydana gelen değişikliliklerden olmayan seçenek
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Görme keskinliği azalma
İşitme duyusunda azalma
Dokunma duyusunda azalma
Algılamanın stabil kalması
Hareket ve davranış biçimlerinde değişiklik

7) Huzurevlerinde veya bakımevlerinde kalan yaşlılar açısından da ağrı önemli bir
problemdir ve tam olarak tedavi edilemeyen ağrıya rastlanma oranı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) % 45-80

b) % 5-15

c) % 95-100 d) % 15-20

e) % 85-90

8) Algolojinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Hormon tedavisi
Obezite tedavisi
Akciğer tedavisi
Ağrı tedavisi
Kulak tedavisi

9) ) Birdenbire ortaya çıkar ve kısa süreli ağrı aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Akut Ağrı
Subakut ağrı
Kronik ağrı
Çok uzun süreli ağrı
Altı ayı aşan ağrı
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10) 85 yaş ve üstündeki yaşlılarda eklem yakınmaları yaklaşık yüzde kaçtır?
a) % 54

b) % 14

c) % 4

d) % 1

e) % 94
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2. OSTEOPOROZ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.
2.
3.
4.
5.

Osteoprozun tanımı
Osteoproza yol açan nedenler
Osteoprozlu bireyde ortaya çıkan bulgularbulguları
Osteoprozun tedavi seçenekleri
Osteoporozu önlenmesi ve rehabilitasyonunda neler yapılır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.
5.

Osteoproz nedir?
Osteoproz neden oluşur?
Osteoprozun bulguları nelerdir?
Osteoprozda tedavi seçenekleri nelerdir?
Osteoporozu önlemek ve rehabilitasyonu için neler yapılmalıdır ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Osteoprozun
görülme şekli

Osteoprozla
bulgular

Kazanım

tanımı

ortaya

Osteoprozda
seçenekleri

Osteoproz
önleme
korunma yöntemleri

ve Osteoprozun
bilme

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
tanımlaya Ders
notlarının
ve
kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

çıkan Osteoproz belirtilerini ayırt Ders
notlarının
ve
edebilme
kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
tedavi Osteoproz ortaya çıktığı Ders
notlarının
ve
zaman tedavi imkanlarının kaynakçada
verilen
kavranması
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
ve Osteoprozu
geciktirecek Ders
notlarının
ve
veya önleyecek tedbirlerin kaynakçada
verilen
kavranması
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Osteoporoz
Osteoprpzun sınıflandırması
Risk faktörleri
Osteoporozda rehabilitasyon
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Giriş
Kemiklerin sessiz hırsızı olarak tanımlanan osteoporoz 50 yaş üzeri her 3 kadından ve
her 5 erkekten birinde görülüyor. Sağlıksız beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite nedeniyle
görülme sıklığı giderek artan kemik erimesi, kişilerin yaşam kalitelerini ve hatta sağ kalım
sürelerini azaltıyor. Yaşam tarzında yapılan küçük değişikliklerle kemik erimesinden korunmak
mümkün olabiliyor. Bu bölümde osteoporoz hastalığı ve korunma yöntemlerini anlatılacaktır.
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2.1. Osteoporoz Nedir ?
Hastalıklara karşı son derece savunmasız olan insanlar eski çağlardan bu zamana kadar
daha uzun yaşamananın çarelerini aramışlardır. 20. yüzyılın sonlarına yaklaşırken ileri
teknolojinin getirileri bir yandan insan yaşamını uzatmada olumlu diğer yandan hareketsiz ve
kolay yaşamı sağlayarak olumsuz etkileri ile osteoporoz ve komplikasyonlarından etkilenmiş
hasta sayısında artışa neden olmuştur.
Osteoporoz azalmış kemik kitlesi ve kemik dokusunda ki yapısal bozulma ile bağlantılı
olarak kemik kırılganlığında artış ve kırık riskine yatkınlık olarak kabul edilen bir iskelet
sistemi hastalığıdır (Resim 2-1) . Hem herkek hem de kadınlarda görülebilir. Yaşam süresinin
artması ile önemli bir halk sağlığı sorunu kaline gelmiştir. Yaşlı bireyler arasında menapozda
olan kadınlar ve 70 yaş üstü bireyler en çok etkilenen bireyler arasındadır. Hastalık ilerledikçe
hastalarda kırık riski artmaktadır. Kalça kırıklarının % 50 si bağımsız hareket edebilme
yetilerini kaybederler. Bu nedenle hastaneye yatış sürecinin uzaması, uzun dönem bakım,
yaşam kalitesinin azalması hastanın işlevsel durumunun bozulması ve ölüm oranında artışlar
görülmektedir.

Resim 2-1 Osteoporoz
Yaşam sürecinde kemik yoğunluğu tepe noktasına ulaştıktan sonra yavaş yavaş
azalmaya başlar. Kemik kaybının başlangıç zamanı kesin olarak bilinmemektedir. Ancak
kadınlarda menapozdan önce ve erkeklerde de 30- 50 yaşlarında başladığına dair önemli
kanıtlar var. Kadınlarda hormonal faktörlere bağlı olarak kemik kaybı hızı erkeklere oranla
birkaç kat daha fazladır. Bir kadın menapoz sonrası ilk birkaç ayda taşıyıcı kemik kütlesinin %
15-20 sini kolaylıkla kaybedebilir.
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Erişkinlerde kemik kaybının diğer nedenleri arasında hormonların düzeylerindeki
anormal azalma veya artışlar, sindirim sistemi hastalıkları, kemik iliği hastalıkları,
immobilizasyon, romatizmal hastalıklar ve bazı ilaçlar sayılabilir.
Osteoporozun tanısı için kırık olması gerekmez. Kırık hastalığın istenmeyen sonucudur.
Hastalığı belirleyen asıl faktör kemik kütlesinin kemik hacmine oranı olduğu için kemik
yoğunluğundali azalma hastalığın sürecini belirleyen anahtar kelimedir.

2.2. Osteoporoz Epidemiyolojisi
Osteoporoz için risk altındaki kişi sayısı toplumun yaşlanmasıyla birlikte artmaktadır.
Ulusal sağlık ve beslenme araştırması (NHA- NES) sonuçlarına göre kalçadaki kemik mineral
yoğunluğundaki azalma göz önünde bulun- durulduğunda osteoporoz 50-59 yaş arası %4
oranında görülürken; 80 yaş üzerinde %44 oranında görülmektedir. Osteoporoz görülme sıklığı
ile ilgili kesin rakamlar vermek güçtür. Prevalans değerleri daha çok klinik veya bölgesel
sonuçlara dayanmaktadır. Ayrıca kullanılan yöntemlerin ve kriterlerin farklılığı
karşılaştırmaları güçleştirmektedir. Ancak yine de literatürde yer alan rakamlar olayın boyutunu
yansıtma açısından yararlı olabilir. ABD’de 50 yaş üstü kadınların %45’inin düşük kemik
yoğunluğu gösterdikleri bildirilmektedir.
Kemik kırıkları osteoporozun en önemli klinik sonucudur. İlk epidemiyolojik çalışmalar
kalça kırıkları ile başlamıştır. ABD’de her yıl ortalama 1,5 milyon kırık olmaktadır. Bunun
250.000’i kalça kırığı, 250.000’i el bileği, 500.000’den fazlası ise vertebra kırıklarıdır.
Kalça kırıklarında her yıl mortalite % 10-20 oranında görülmektedir. Kalan hastaların
yarısı özürlü veya bağımlı olarak yaşamlarını sürdürmektedir. Tüm kalça kırıklarının % 80‘i
kadınlarda görülmektedir.
Epidemiyolojik açıdan kişi özellikleri olarak bazı noktalar dikkat çekmektedir
1. Yaş: yaş ilerledikçe görülme sıklığı ve şiddeti artar, prognoz (süreç) kötüleşir.
2. Cinsiyet: kesin bir kanıya varmak için cinsiyete özel ölüm hızlarına bakılmalıdır.
3. Etnik yapı ve ırk: siyah ırkta daha az görülmesi genetik yapı ile ilgili olabilir. Şehir
yaşamaında görülmesindeki fazlalık ise çevresel risklerle açıklanabilir.
4. Din: dolaylı yollardan etkili olabilir.
5. Medeni durum: nedene özel ölüm hızları bekarlarda daha yüksektir.
6. Sosyoekonomik durum: Meslek, gelir düzeyi, öğrenim düzeyi, konut ve çevre
koşulları önemlidir.
7. Alışkanlıklar: diyet, alkol, sigara gibi alışkanlıklar
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8. Yaşam tarzı: egzersiz miktarı, süresi, yoğunluğu kemiğin yapılanmasında önemli
etkenler olduğu için hareketli yaşam osteoporoz gelişimini yavaşlatan bir etkendir.
9.

Meslek: maruz kalınan fiziksel ve kimyasal etkenler olabilir.

2.3. Osteoporozun Sınıflandırılması
Osteoporoz etiolojik ve patogenetik olarak değişik şekillerde sınıflandırılmaktadır.
1)
a)
b)
2)
a)
b)
3)
a)
b)
c)
d)

Etiolojik olarak:
Primer Osteoporoz
Sekonder Osreoporoz
Patolojik yönden:
Tip I osteoproz
Tip II osteoporoz
Klinik olarak
Post menapozal
Senil
Jüvenil
Postpartum

Günümüzde en çok kullanılan sınıflandırma etyolojik faktörlere göre yapılandır. Primer
(birincil) osteoporozda neden olabilecek bilinen bir hastalık yoktur. Sekonder (ikincil)
osteoporozda ise altta yatan birçok hastalık veya neden olabilir. Tip I osteoporoz 65 yaş altında
oluri el bileği ve vertebra kırıkları ile karekterizedir. Tip II osteoporoz ise 75 yaş üzerinde
görülür ve kalça kırıkları ile karekterizedir.

2.4. Osteoporozda Risk Faktörleri
Kırık, osteoporozun en önemli komplikasyonudur. Kırıklar için risk faktörlerinin
belirlenmesi hastalığın ve buna bağlı kırıların önlemesini sağlar. Kemik mineral yoğunluğu
ölçümü kırık riski için önemli bir kriterdir. Hastalığın önlenmesi 2 strateji ile planlanır;
- Toplumda yüksek riskli kişilerin tanımlanması
- kırık riskini tayin edecek en önemli faktör olan düşük kemik kitlesine sahip kişilerin
belirlenmesidir.
Osteoporozun topluma yönelik önlenmesinin durdurulabilmesi için toplumdaki risk
faktörlerinin belirlenmesi gerekir.

2.4.1. Osteoporoz açısından risk faktörleri
1.

Yapısal ve genetik faktörler

•

Yaşlanma
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•

Düşük kemik kitlesi

•

Kadın olmak

•

Beyaz ırk

•

Erken menopoz

•

Narin yapı

•

Genetik yatkınlık (ailede Osteoporoz varlığı)

2.

Yaşam biçimi ve beslenme

•

İnaktif ve hareketsiz yaşam

•

Kalsiyum ve D vitamininden fakir diyet

•

Aşırı kahve tüketimi

•

Alkol kullanımı sigara tüketimi

•

Aşırı tuz, protein alımı

3.

Tıbbi koşullar

•

İlaçlar

•

Cerrahi Menopoz

•

Sindirim sistemi problemleri

•

Kronik böbrek yetmezliği

•

Hiperparatiroidi

2.4.2. Düşme açısından risk faktörleri
1.

Genel

•

Postür kontrolünün azalmış olması

•

Yürüyüş bozulması

•

Güçsüzlük

•

Görme bozukluğu

•

Azalmış reaksiyon zamanı
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2.

Özel

•

Artrit

•

Serebrovasküler hastalıklar

•

Parkinson hastalığı

•

Katarakt

•

Retina dejenerasyonu

•

Göz kararması

3.

Çevresel

•

Kaygan ve ıslak zemin

•

Kötü hava koşulları

•

Yetersiz aydınlatma

•

Alışılmamış merdiven ve yer döşemeleri

•

Yerde takılacak kordon, halı v.b. engeller bulunması

2.4.3. Değiştirilebilen ve Değiştirilemeyen Risk Faktörleri
Değiştirilemeyen faktörler
Yaş: yaş ile kemik mineral yoğunluğu azalır ve osteoporoz riski artar. 60 yaşından sonra
her 10 yılda görülme sıklığı önemli bir artış gösterir.
Cins: kadınlar daha küçük kemiklere ve daha düşük kemik kütlesine sahiptirler.
Menopozu takiben daha hızlı kemik kaybı olur.
Etnik köken: Siyah ırkta kemik kaybı beyaz ırka göre daha azdır.
Üreme faktörleri: Erken menapoza girenlerde kemik mineral yoğunluğu düşüktür.
Ailesel Osteoporoz öyküsü: Ailesi Osteoporoz öykülü kadın ve erkeklerde kemik
mineral yoğunluğu daha düşüktür.
Değişitirlebilen faktörler
Kilo: düşük kilo osteoprorz riskini arttırır
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Sigara: Kemik mineral yoğunluğu, sigara içenlerde içmeyenlere göre her 10 yılda % 2
azalır. 80 yaşında fark % 6 olur. Yaşam boyunca günde bir paket sigara içen kadınlarda
menapoza kadar omurga kemik mineral yoğunluğunda % 5-10 a kadar azalma olur.
Aşırı alkol tüketimi: alkol kemik yoğunluğunu azaltmakta ve kırık riskini
arttırmaktadır.
Egzersiz: immobilizasyonda kemik kaybı olur. Fiziksel aktivite ise kemik yoğunluğunu
olumlu yönde etkiler.
Diyet-Beslenme: Erişkin menapoz öncesi kadınlarda önceki yıllarda ki süt alımı ile
kemik mineral yoğunluğu arasında pozitif ilişki bulunmuştur. Yine D vitamini ile Kemik
mineral yoğunluğu arasında pozitif ilişki vardır.

2.5. Osteoporozda Klinik Özellikler
Osteoporozun ana belirtisi kırıktır. Günlük aktiviteler sırasında minimal travmalar
meydana gelirken kırıklar oluşur. Her kemikte kırık oluşabildiği için klinik özelliklerde kırığın
yerine göre değişiklik gösterir. Kilinik olarak hastalarda sık görülen semptomlar;
•

Sırt ve bel ağrısı

•

Kırıklar

•

omurga deformiteler

•

boy kısalığı

•

Psiko-sosyal sıkıntılar

•

Yaşam kalitesinde azalma

Kemik kaybı sessiz bir şekilde devam ettiği için semptomlar görülmeye başladığında
hastalık ileri dönemde olabilir. Mikrokırıklar sonucu ortaya çıkan ilk bulgu ağrıdır. Daha sonra
ağrıyı takiben çevre yumuşak doku, kas ve bağlarda zedelenmeye bağlı ağrılar eklenir. Akut
ağrı hareketle, öksürük ve ıkınma ile artar. Kronik ağrı ise daha hafif ve künt olup, aktiviteyle
artar istirahatle azalır.
Osteoporozlu hastalarda; uyku bozuklukları, iştah kaybı, yorgunluk, sosyal ilişkilerde
bozukluk, ölüm korkusu gibi depresyon belirtileri görülebilir. Depresyon ve günlük yaşam
aktivitelerindeki kısıtlılık, hastalarda durağan bir yaşam biçimi meydana getirir. Kronik ağrı,
boy kısalması ve belirgin kifoz da depresyonu arttırabilir. Fonksiyonel kısıtlılıklarda tabloya
eklenince, durum daha da kötüleşir.
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2.6. Osteoprozda Tedavi
Osteoproz günümüzde tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bütün hastalıklarda olduğu gibi
osteoporozda da hastalıktan korunmak öncelikli amacı oluşturur. Osteoproz tedavisinde erken
tanı ve tedavi başarı şansını yükseltir.
Osteoporoz tedavisinde iki ayrı yaklaşım vardır;
1.Semptomatik Tedavi: Kırık ve ağrının tedavisini kapsar. Postür düzeltme korseleme,
egzersiz tedavisi gibi yaklaşımları içerir.
2.
Sebep odaklı yaklaşım; medikal tedaviler, beslenme yaklaşımları, kemik
kütlesini arttırılması ve kaybın azaltılmasını amaçlayan yaklaşımları kapsar.
Osteoproz Tedavisinde amaç
a.
b.
c.
d.

Kırıkların önlenmesi
Kemik mineral yoğunluğunun korunması ve arttırılması
Kırık ve iskelet deformitelerine bağlı belirtilerin iyileştirilmesi
Yaşam kalitesinin arttırılması

2.6.1. Osteoporozda Akut Ağrının Tedavisi
Akut ağrıda istirahat önemlidir. Yatak istirahati 2-4 gün arasında yapılır. Bir haftayı
aşmamalıdır. Yatarken ağrılı bölgeyi destekleyen yumuşak yastıklar kullanılmalı ve hastaya
ağrıyı arttırmayan pozisyonlar tavsiye edilmelidir. Ağrıyı azaltmak için hafif ağrı kesici ilaçlar,
TENS gibi ağrı kesici özelliği olan elektrik akımları, kas spazmını çözmeye yönelik ısı ajanları
ve hafif masaj etkilidir. Derin masaj ağrıyı arttırır. Omurga kırıklarında gerekli ise gövde ve
sırt korselerinden de faydalanılabilir. Akut faz bitince hasta egzersiz programına başlar.

2.6.2. Kronik Ağrıda Tedavi
Kronik ağrılı osteoprozlu hastada rehabilitasyon programı, hasta yakınlarının eğitimi ile
başlar ve ağrının azaltılması, fonksiyonların düzeltilmesi, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve
kırıkların önlenmesi gibi temel amaçları kapsar. Özellikle omurga desteğini arttıran kaslara
yönelik egzersizler tavsiye edilmelidir. Ancak gövdede bükülme hareketlerinden
sakınılmalıdır, bükülme egzersizleri omurgaya binen stres yükünü arttırdığı için kırık riskini
arttırabilirler.
Kronik ağrılı hastalarda, TENS, sıcak uygulamalar, akupunktur ve ağrıya yönelik fizik
tedavi yaklaşımları kullanılabilir. Bu hastalarda grup tedavisi yaklaşımları oldukça olumlu
sonuçlar vermektedir.
Osteoporozlu hastalarda yürüme emniyeti sağlamak düşmelere karşı riski azaltmak
açısından önemlidir. Bunun için baston, walker, tripot gibi yürümeye yardımcı ve destek
yüzeyini arttırıcı araçlar kullanılması önerilir. Yine günlük aktiviteler sırasında tuvalet
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kenarında veya duvarlarda kullanacak tutamaçlar ve düşmeyi önleyen geniş tabanlı alçak
topuklu ayakkabılar da düşme risklerini azaltıcı faktörler arasında yer alır.

2.7. Osteoporozdan Korunma yolları
Osteoporozda öncelikli amaç hastanın osteoporoz ve kırık risklerini azaltmasıdır. Özellikle
35 yaş ve üzeri dönemlerde her yaşta osteoprozdan korunmak için alınması gereken önlemler
vardır. Özellikle menapoz dönemindeki kadınlarda büyük önem taşımaktadır. Son yıllarda
osteoporozdan koruma açısından çeşitli stratejiler (Tablo 2-1) geliştirilmiştir.
Tablo 2-1: Avrupa birliği osteoporoz koruma planı
Öneri 1: Osteoporozda esas amaç korumadır ve eğitim öncelikli amacı oluşturmalıdır
Öneri 2: Kırık ile ilgili veriler dikkatle değerlendirilmelidir
Öneri 3: Tüm yaşlarda yeterli kalsiyum ve vitamin D alımı sağlanmalıdır
Öneri 4: Kemik mineral yoğunluğu ölçümü yaygınlaştırılmalıdır.
Öneri 5:Standart tedavi stratejileri geliştirilmelidir
Öneri 6: Osteoporoz ile ilgili bilimsel ve hasta dernekleri desteklenmelidir
Öneri 7: Osteoporoz gelişimi, tedavisi ve korunması ile ilgili araştırmalar
desteklenmelidir.

Osteoporozdan Koruma planı
-

İyi beslenme
Güneşlenme
Egzersiz
Risk faktörlerinden korunma
Erken risk tanısı
Medikal tedavi
Bilgilendirme ve bilinçlendirme
Düşmelerin önlenmesi

2.7.1. İyi Beslenme
Kalsiyumdan zengin beslenme kemiklerin kuvvetli olması açısından her yaş döneminde
dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Bunun için dengeli bir diyet planlanmalıdır. Dengeli bir
diyet planında mutlaka süt ürünleri ve yeşil yapraklı sebzeler bulundurulmalıdır. Günlük
önerilen 1 bardak süt, 1 bardak yoğurt, en az 50 gr peynir ve bir tabak yeşil yapraklı sebzedir.
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2.7.2. Güneşlenme ve D vitamini
D vitamini eksikliği ileri yaşlarda belirgin hale geldiği bilinen bir gerçektir. Düzenli
olarak güneş ışığından yararlanılması veya D vitamini içeren diyet uygulanması, bunlar
mümkün değilse D vitamini takviyesi kullanılması mutlaka sağlanmalıdır.

2.7.3. Egzersiz
İnsanda kemik gelişimi çocukluk döneminde başlar ve ergenlik bitimine kadar hızlı bir
şekilde devam eder. Erken dönemden itibaren egzersiz yapanlarda kemik mineral yoğunluğu
yapmayan bireylere göre daha iyi artış gösterir. Menapoz sonrası egzersizin etkisi daha azdır.
Yürüyüş her yaşta uygulanabilecek faydalı bir egzersizdir. Ayrıca yüzme, dans gibi faydalı
aktiviteler de önerilebilir. Günlük yarım saat veya haftada 3-4 kez 40’ar dk yürüyüş önerilir.

2.7.4. Risk Faktörlerinden Korunma
Korunulabilir risk faktörleri
-

Sigara

-

Aşırı kahve tüketimi

-

Aşırı zayıflık

-

Aşırı alkol tüketimi

-

Hareketsiz yaşam tarzı

-

Kalsiyum ve D vitamini eksikliği

-

Dengesiz beslenmedir

Bu risk faktörlerini ortadan kaldırmak için çalışılmalıdır. Bu konuda bireylerin
eğitilmesi büyük önem taşımaktadır. Örneğin sigara içen 80 yaşlarındaki bir bireyin kırık riski
içmeyenlere göre %50 daha fazladır. Sigaranın bırakılması ile bu risk tamamen kaldırılabilir.
Düzenli egzersiz yapanlarda kalça kırığı riski azaltılabilir.

2.7.5. Düşmelerin Önlenmesi
Düşme olasılığını arttırıcı faktörler
-

Yerçekimine karşı ayakta durmayı sağlayan kasların zayıflığı

-

Denge Bozukluğu

-

Üçten fazla ilaç kullanımı

-

Germe yetisinde azalmadır
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2.7.6. Risk Taşıyanların Erken Tanısı
Yüksek risk taşıyan bireylerin tanınması için;
1. Risk faktörlerinin varlığı,
2. Biyokimyasal belirteçler
3. Kemik yoğunluğu ölçümü yardımcıdır.
Risk faktörleri saptanan kişiler kemik mineral yoğunluğu için yönlendirilebilir

2.8. Osteoporozda Rehabilitasyon
Osteoporoz tedavisi bütüncül bir yaklaşım gerektirir. Medikal tedavi rehabilitasyon ile
birlikte devam etmelidir. Osteoporozlu hastaların rehabilitasyonunda hedef sadece kemik
kütlesini arttırmak ve kemik kaybını durdurmak değildir. Aynı zamanda bireyin yaşam
kalitesini arttırmak ve düşme risklerini azaltmak da rehabilitasyon hedefleri arasında önemli bir
yer tutar. Bu nedenle rehabilitasyon yaklaşımı bireyin fonksiyonlarını en iyi düzeye getirmeyi,
sakatlık risklerini azaltmayı ve yaşam kalitesini arttırmayı amaçlar.
Yaşam kalitesini ve yaşam koşullarını düzeltmek için kırık sonrası mümkün olan en
erken devrede genel rehabilitasyon yöntemleri multidisipliner bir ekip yaklaşımı içinde
uygulanmalıdır. Rehabilitasyon süreci iki evre olarak uygulanır. Birinci dönem osteoporozu
önlemeye yöneliktir. İkinci evre ise komplikasyonların tedavisi ve sonrasında uygulanan
rehabilitasyonu kapsar.
Osteoporozda rehabilitasyonun amaçları:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kemik kuvvetini arttırmak
Düzgün postür sağlamak
Kas kuvvetini, denge ve koordinasyonu geliştirmek
Düşme ve kırıklardan korumak
Akut ve kronik ağrının kontrolü
Hareket ve günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlık kazanmak
Yaşam kalitesini arttırmak

2.8.1. Osteoporoz Rehabilitasyonunda Egzersiz ve Fiziksel Aktivite
Osteoporoz rehabilitasyonunda tartışmalı olan fiziksel aktivite ve egzersizlerin yeri, son
yıllarda yapılan araştırmalarla artık kanıtlanmış ve egzersizlerin bir çok çalışmalarda kemik
kitlesine katkıda bulunduğu görülmüştür. Ayrıca fiziksel aktivitelerin ve egzersizlerin kemik
kitlesindeki kaybı azalttığını gösteren halen çok sayıda çalışma bulunmaktadır.
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Sağlıklı kemiğe katkıda bulunan 3 önemli faktör vardır. Hormonal, besinsel ve
mekaniksel faktörler. Otuz yaşın üzerindeki kişilerin mekanik yüklenmesi, kemiğin kitle ve
kuvvetini etkiler.
Kemik üzerine yapılan dinamik stresler, biyolojik cevap olarak kemik kitlesinde artışa
neden olurlar. Bu olay en belirgin olarak genç yaştan itibaren düzenli spor yapan kadınlarda
gözlenmektedir. Bu kişiler menapoz yaşına geldiklerinde toplam kemik kitleleri hareketsiz
yaşam sürenlere kıyasla % 40’ a varan fazlalık gösterebilmektedir.
Fiziksel aktivite kemik kitlesinin yapısal yeterliliğini devam ettirir ve düzeltir. Fiziksel
aktivite ile yükün iskelete nakledilmesi ya vücut ağırlığı taşıma aktivitesinden kemiğin direkt
etkilenmesi ile ya da yapışan kasın germe ve çekme kuvvetleri ile olur. Yüksek seviyede fiziksel
aktiviteler. Kemik üzerinde oluşturdukları mekanik güçle kemiğin kuvvetini arttırırlar.

2.8.2. Genel Egzersizler
Yürüyüş: her yaşta ileri osteoporoz dâhil her hasta grubuna rahatlıkla önerilebilir.
Mümkünse günlük veya haftada en az 3 gün ortalama 30- 40 dakikalık yürüyüşlerden oluşur.
Ancak yaşlı ve kardiyovasküler kapasitesi düşük olan hastalarda birkaç dakikalık yürüyüşlerle
başlanır ve 1’er dakika arttırılarak devam edilir.
Yürüme omurga ve alt ekstremite kemiklerine mekanik yüklenme sağlar. Yürüme hızı
hafif tempolu olmalı, eşit uzunlukta adımlarla ve eşit kol salınımı eşlik edecek şekilde hastanın
hafifçe terlemesini sağlayacak bir tarzda ayarlanmalıdır. Açık hava yürüyüşlerinde güneş
ışınlarının D vitamini sentezleme etkisinden de yararlanılabilir. Sert havalarda ve kaygan
zeminde ise yürüyüşler kapalı ve büyük alışveriş merkezlerinde sürdürülebilir (Resim 2-2)

Yürüyüş mutlaka yumuşak tabanlı, rahat, esnek, kapalı, alçak topuklu bir ayakkabı ile
yapılmalıdır. Düşme tehlikesi olan bireylere baston veya kanedyen önerilir.
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Yüzme: Ağırlık taşıyıcı bir egzersiz olmadığı için yüzme Kemik mineral yoğunluğunu
arttırmaz. Ancak kardiyovasküler dayanıklılık, ekstremitenin yanısıra sırt ve karın kaslarının
kuvvetli olmasını ve dayanıklılığın arttırılmasına yardımcı olur. Ayrıca yüzme kırık iyileşme
sürecinde verilebilen bir egzersiz programıdır. Suyun ağırlık kaldırma etkisi nedeniyle hasta
rahat hareket eder. Ayrıca sıcak suyun ağrı giderici etkisinden yararlanmak için kaplıcalardan
faydalanılabilir.
Egzersiz programları sıkıcı olmamalıdır. Mümkün olduğunca bireyin severek yapacağı
aktiviteler şeklinde adapte edilmelidir. Sert ve düşme tehlikesi olan aktivitelerden
kaçınılmalıdır.Postür egzersizleri sırtta kamburlaşmayı engellerken denge ve koordinasyon
egzersizleri düşmeye karşı koruyucu egzersizlerdir. Egzersizler kişiye özel olarak planlanmalı
sık tekrarlı ve düzenli uygulanmalıdır.

2.9. Düşmelerin Önlenmesi
Kırık riskinin azalması ile düşme riski arasında doğrudan ilişki vardır. Düşme nedenleri
Tablo-2 de gösterilmiştir.
Düşme riskinin azaltılması amacıyla uygulanabilecek olan yöntemler:
1.

Denge ve kuvvetlendirme egzersizleri

2.

Kalça koruyucu pedler

3.

Görme muayenesi

4.

Çevrenin düzenlenmesi
Tablo-2 Düşme Nedenleri
Kaza veya çevresel faktörler

%37

Drop Atak

%12

Postüral hipotansiyon

%5

Baş dönmesi

%8

Dengesizlik

%12

Diğer nedenler(ilaç,görme bozukluğu hastalık)

%18

Bilinmeyen

%8
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Uygulamalar
1. Osteoprozu önleyici egzersizlerin uygulanması
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, yaşlılıkta sık görülen kemik problemlerinden olanosteoproz hastalığının
ne olduğunu, kimlerde ortaya çıktığını öğrendik. Aynı zamanda osteoprozda ortaya çıkan
bulgular artırıcı ve azaltıcı faktörlerin ne olduğu, tedavi seçeneklerinin neler olduğu hakkında
bilgi sahibi olunmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Osteoporoz için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)
Hastaneye yatış sürecinin uzaması ve uzun dönem bakım, hastanın yaşam
kalitesinin artmasını ve işlevsel durumunun düzelmesini sağlar.
b)
Yaşlı bireyler arasında menapozda olan kadınlar en çok etkilenen bireyler
arasındadır.
c)

Hem erkek hem de kadınlarda görülebilir.

d)

Hastalık ilerledikçe hastalarda kırık riski artmaktadır.

e)

Yaşam süresinin artması ile önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir.

2) Osteoporoz etiolojik, klinik ve patolojik olarak değişik şekillerde
sınıflandırılmaktadır. Aşağıda verilenlerden hangisi etiolijik sınıflandırmaya dahildir?
a)

Post menapozal

b)

Senil

c)

Jüvenil

d)

Postpartum

e)

Primer osteoporoz

3) Osteoporoz tedavisinin amaçlarından olmayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Kırıkların önlenmesi

b)

Kemik mineral yoğunluğunun korunması ve arttırılması

c)

Kırık ve iskelet deformitelerine bağlı belirtilerin iyileştirilmesi

d)

Yaşam kalitesinin arttırılması

e)

Hastaneye yatış oranının artırılması
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4) Osteoporoz tedavisi bütüncül bir yaklaşım gerektirir. Medikal tedavi rehabilitasyon
ile birlikte devam etmelidir. Osteoporozlu hastalara uygulanan rehabilitasyonun hedefleri için
aşağıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?
i.

Sadece kemik kütlesini arttırmak

ii.

Sadece kemik kaybını azaltmak

iii.

Kas kuvvetini, denge ve koordinasyonu geliştirmek

iv.

Yaşam kalitesini arttırmak

v.

Akut ve kronik ağrının kontrolü
a) I ve II

b) III ve IV

c) IV ve V

d) Hepsi

e) Hiçbiri

5) Aşağıdakilerden hangisi osteoporoz sonucu ortaya çıkan akut ağrının tedavisinde
kullanılan yöntemlerden değildir?
a)

Ağrı kesici özelliği olan elektrik akımları

b)

Kas spazmını çözmeye yönelik ısı ajanları

c)

Derin masaj

d)

Yatak istirahatı

e)

Hafif masaj

6) “Kadınlarda hormonal faktörlere bağlı olarak kemik kaybı hızı erkeklere oranla
birkaç kat daha fazladır. Bir kadın …………….. sonrası ilk birkaç ayda taşıyıcı kemik
kütlesinin % ………. sini kolaylıkla kaybedebilir.”
Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)

Yaşlanma, 5-10

b)

Yaşlanma, 10-15

c)

Menapoz, 15-20

d)

Menapoz, 50-60

e)

Menapoz, 70-80
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7) “Osteoporoz için risk altındaki kişi sayısı toplumun yaşlanmasıyla birlikte
artmaktadır. Ulusal sağlık ve beslenme araştırması (NHA- NES) sonuçlarına göre kalçadaki
kemik mineral yoğunluğundaki azalma göz önünde bulundurulduğunda osteoporoz 50-59 yaş
arası %4 oranında görülürken; ……. yaş üzerinde …….. oranında görülmektedir.”
Yukarıda verilen paragrafta boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
a)

30, %20

b)

80, %44

c)

60, %5

d)

20, %10

e)

10, %15

8)
Aşağıdakilerden
hangisi/hangileri
sınıflandırılmasında ki osteoporoz çeşitleridir?
I-

Primer Osteoporoz

II-

Tip I Osteoporoz

III-

Sekonder Osteoporoz

osteoporozun

etiyolojik

olarak

IV- Tip II Osteoporoz
a)

Yalnız I

b)

I ve II

c)

II ve III

d)

I ve III

e)

II, III ve IV

9) Aşağıdakilerden hangisi osteoporozun yaşam biçimi ve beslenme risk
faktörlerindendir?
a)

Genetik yatkınlık (ailede Osteoporoz varlığı)

b)

İnaktif ve hareketsiz yaşam

c)

Narin yapı
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d)

Düşük kemik kitlesi

e)

Yaşlanma

10) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri düşmenin genel risk faktörlerindendir?
I-

Postür kontrolünün azalmış olması

II-

Yürüyüş bozulması

III-

Serebrovasküler hastalıklar

IV- Parkinson hastalığı
a)

Yalnız I

b)

Yalnız II

c)

I ve II

d)

II ve III

e)

III ve IV

42

3. KALÇA VE DİZ ARTROPLASTİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Osteoartrit (eklem iltihabı), halk arasında bilinen adıyla eklem kireçlenmesi
nedir. Ençok hangi eklemleri tutar. Osteoartritte cerrahi yaklaşımlar nelerdir. Cerrahi yöntemi
açısından farkların ne olduğu ve bu yöntemlere göre rehabilitasyon sürecinin değişiklik
gösterdiğini, rehabilitasyon sürecinde neler yapıldığı üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.
5.

Osteoartrit nedir ?kimlerde görülebilir?
Osteoartrit en çok hangi eklemleri tutar, tedavi seçenekleri nelerdir?
Kalça ve diz eklemlerinde cerrahi yaklaşımlar nasıldır?
Artroplasti sonrası nelere dikkat edilmelidir?
Cerrahi yöntem açısından ne gibi farklar vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Osteoartrit tanımı belirtiler, Büyük eklemlerde meydana Ders
notlarının
ve
bulgular nelerdir
gelen
problemlerin kaynakçada
verilen
kavranması
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
Artroplasti nedir? Kimlere Byük eklemlerde cerrahi Ders
notlarının
ve
uygulanır?
yöntemin ne olduğunun kaynakçada
verilen
kavranması
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
Cerrahi
farklılıkları

notlarının
ve
yöntemlerin Uygulanan
yöntemler Ders
arsında dikkat edilmesi kaynakçada
verilen
gereken
hususların yayınların çalışılması yeterli
kavranması
olacaktır.

notlarının
ve
Cerrahi öncesi ve sonrası Ameliyat öncesi ve sorasında Ders
rehabilitasyon süreci
hasta eğitiminde nelere kaynakçada
verilen
dikkat edilmelidir.
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Osteoartrit
Kalça ve dizde osteoartrit
Artroplasti
Artroplasti rehabilitasyonu
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Giriş
Dejeneratif eklem hastalıkları yaşlılarda en sık görülen kemik eklem problemleri
arasında ilk sırayı alır. 75 yaş ve üzeri her 100 bireyin 80 ‘inde eklem dejenerasyonuna rastlanır.
Bu dejenerasyonlar büyük eklemleri tuttuğu zaman erken tedavi ve önlemler yapılmazsa çoğu
zaman artroplasti dediğimiz yapay eklem replasmanı olarak nitelendirilen cerrahi operasyonları
gerektirmektedir. Bu bölümde hem eklem dejenerasyonlarının nasıl meydana geldiğini hemde
cerrahi ve cerrahi sonrası rehabilitasyon sürecinin nasıl ilerlediği ile birlikte rehabilitasyon
programı hakkında bilgiler öğreneceğiz.

48

3.1. Osteoartrit Nedir?
Osteoartrit eklem kılıfı ve eklem kıkırdak yapısında aşınma ve eklem çevresindeki
kemik doku harabiyeti ile karakterize dejeneratif bir hastalıktır. Günlük hayatta hastalar
tarafından kireçlenme veya iltihapsız romatizma olarak da adlandırılan osteoartrit eklem
hastalıkları içerisinde 50 yaş üzerindeki kişilerde en sık görülen eklem hastalığıdır. Osteoartrit
vücuttaki herhangi bir eklemi etkileyebilir. En sık etkilediği eklemler eller, kalça, diz ve
omurgadır(Resim 3-1) .

Resim 3-1 Osteoartritte tutulan eklemler
Osteoartrit sınıflandırılırken iki gruba ayrılır. Hastalığın oluşumuna yol açan bilinen bir
faktör yoksa hastalık primer olarak sınıflandırılır. Hastalık bir travma veya önceden varolan bir
rahatsızlık nedeniyle ortaya çıkıyorsa sekonder osteoartrit olarak adlandırılır. Sınıflandırmada
bir diğer yöntem klinik kriterlere göre yapılabilmektedir. Etkilenen eklemler (Diz, Kalça,
omurga, parmaklar vb.)ve eklem sayısına göre (monoartiküler, poliartiküler gibi) tanımlama
yapılır.

3.2. Osteoartrit Etyolojisi
Osteoartrit oluşumuna neden olan pekçok risk faktörü vardır. Kıkırdak, kemik ve
sinovyal dokularda çeşitli travmatik, biomekanik, inflamatuvar ve genetik faktörlerin de
etkisiyle meydana gelen yapım ve yıkım süreçlerinin bozulmasıyla birlikte dejeneratif eklem
hastalıkları ortaya çıkar. Osteoartrit eklem kıkırdağı ve onun altındaki kemiğin yavaş ilerleyen
bozukluğudur(Resim 3-2).
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Resim 3-2 Kıkırdak dejenerasyonu

3.3. Osteoartrite Yol Açan Etkenler
-

Yaş

-

Obezite

-

Travma

-

Geçirilmiş İltihabi hastalıklar

-

Genetik

-

Mesleki faktörler

Yaş: osteoartrit için en güçlü risk faktörüdür. Yaşla osteoartritin görülme sıklığı arasında
önemli bir ilişki vardır. Bu ilişki eklem dokusunun yaşlamasıyla da bağlantılı olduğu
düşünülmektedir.yaşlanma ile dokular ve hücrelerde ortaya çıkan değişiklikler hastalığın
gelişimini hızlandırabilir.
Obezite: Obezite özellikle alt ekstemite artritleri ile yakından ilişkilidir. Bunun başlıca
nedeni ekleme binen yüklerin ağırlıkla doğru orantılı olarak artmasıdır. Obez hastaların uyluk
bölgesinde meydana gelen hacim artışı diz eklemindeki yük dağılım dengesini bozar ve belirli
bir taraftaki aşırı yüklenme artritik değişikliklere yol açar. Ama yine de obezite ile osteoartrit
arasındaki ilişki tartışmalıdır. Obezite ve osteoartrit arasındaki ilişki kadınlarda erkeklere göre
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daha belirgindir. Bu durum süreçte mekanik etmenlerden çok hormonal etmenlerin daha etkili
olduğunu göstermektedir.
Travma: Diz osteoartritinin en sık nedeni geçirilmiş diz operasyonları veya diz çevresel
yapılarının yaralanmalarıdır. Özellikle opere edilmiş kişilerde dizde osteoartrit eğilimi daha
fazladır. Diz kapağının yanlış pozisyonda yerleşmesi, doğuştan devam eden kalça çıkığı gibi
tekrarlayan travmalar kıkırdak zedelenmesine yol açar.
Geçirilmiş İltihabi hastalıklar: Romatoid artrit, tüberküloz ve akut geçirilmiş eklem
enfeksiyonlarına bağlı olarak uzun vade de osteoartrit gelişir.
Genetik: Osteoartritte kalıtım daha çok hastalığın çoklu tutulum gösterdiği durumalar
için geçerlidir.

3.4. Osteoartrit’in Epidemiyolojisi
Osteoartrit toplumda en yaygın rastlanan dejeneratif eklem hastalığıdır. Hastalığa ait
radyolojik bulguların yaşlandıkça arttığı ve kadınlarda biraz daha sık görüldüğü bilinmektedir.
60 yaşın üzerindeki populasyonda görülme sıklığı %50, 75 yaşın üzerinde ise % 95'dir.
Ancak radyolojik olarak osteoartrit saptanan olguların sadece bir kısmında klinik bulgu
saptanır. Epidemiyolojik çalışmalar; ırksal, coğrafi ve mesleki faktörlerin hastalığın insidansını
ve ortaya çıkış paternini etkilediğini göstermektedir. Klinikte osteoartritin en sık rastlanan
formları primer idiopatik formu olup, en sık diz, el ve kalça eklemlerini tutar.
Diz, el ve kalça osteoartritinin tam kriterleri Amerikan Romatizma Derneği(ACR)
tarafından geliştirilmiştir. Bu kriterler
l) klinik (öykü ve fizik muayene),
2) klinik ve laboratuvar
3) klinik, laboratuvar ve radyolojik değişiklikler
gözönüne alınarak hazırlanmıştır. Semptomatik osteoartrit sınıflandırma kriterlerinin;
osteoartritli hastalarla ilgili klinik araştırmalarda, alan taramalarında ve semptomatik diz, el ve
kalça osteoartritli hastaları inceleyen çalışmalarda kullanılması önerilmektedir.

3.4.1. Diz Osteoartriti
Diz osteoartritinin klinik sınıflaması, dizin aktif hareketi' sırasında diz ağrısı bulunması,
en az 30 dakika süren sabah tutukluğu ve 38 yaş veya üzerinde olmakla tanımlanmaktadır.
Ayrıca dizin aktif hareketi sırasında krepitasyon, 30 dakikayı aşmayan sabah tutukluğu ve dizde
kemik büyümesi varsa veya dizde kemik büyümesi varlığında, aktif hareket sırasında
krepitasyon olmasa da klinik osteoartritten sözedilebilir. Bunların yanısıra bir önceki ayın
günlerinin çoğunda ağrı hissedilmesi, ancak bu ağrının periartiküler veya yansıyan ağrı
olmaması gereklidir.
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Dizin klinik ve radyolojik parametrelere göre değerlendirilmesinde, diz ağrısı ve
osteofitler üzerinde durulmaktadır. Diz osteoartritinde başka pekçok radyolojik bulgu
gözlenebilir, ancak diğer hastalıklardan ayıran en önemli bulgu osteofittir. Ağrı olmaksızın
radyolojik osteofiti olan hastalara osteoartrit tanısı konulamaz.
Diz osteoartriti, dizdeki üç komponenti de tutabilir. En sık tutulan komponent medial
tibiofemoral komponent (% 75), ikinci sıklıkla tutulan patellofemoral komponenttir ( %50 ).
Tek başına lateral tibiofemoral komponent tutulması ise oldukça nadir görülür (% 25 ) Daha
sık görülen İse medial tibiofemoral ve patellofemoral osteoartritin birlikte bulunmasıdır.
Lokalizasyondaki bu farklılığın nedeni, her komponentin farklı risk faktörlerine maruz
kalmasıdır. Tibiofemoral komponent için şişmanlık, diz yaralanması ve menisektomi;
patellofemoral komponent için post-travmatik olaylar, patella subkusasyonu ve dizin valgus
deformitesi gibi farklı risk faktörleri sayılabilir. Dizin her bir komponenti ayrı olarak incelenir
ve değerlendirilir.

3.4.2. Kalça Osteoartriti
Kalça osteoartriti kalça ekleminin belirli bölgelerini tutar. En sık tutulan bölge eklemin
superolateral bölgesidir (% 60) ve genellikle asetabuler displazi ile birlikte görülür. Risk
faktörleri açısından kalça osteoartriti dize göre bazı farlılıklar göstermektedir. Şişmanlık, kalça
yaralanması ve Heberden nodülleriyle zayıf ilişki mevcutken; meslek aktivitelerinin, özellikle
çiftçiliğin kalça osteoartriti riskini belirgin ölçüde arttırdığı saptanmıştır. Kalçanın klinik
sınıflamasında klinik ve laboratuar kriterler üzerinde durulmuştur. Tüm hastalarda bir önceki
ayın günlerinden çoğunda kalça ağrısı varlığı aranmalıdır. Bunların dışında, kalça ağrısıyla
birlikte kalça ekleminin içe dönme açısı 1500 nin üzerinde ise, kalçada 60 dakikadan uzun süren
sabah tutukluğu, içe dönme sırasında ağrı varsa ve hasta 50 yaşın üzerinde ise kalça osteoartiti
tanısı konabilir. Ayırıcı tamda kalça ve diz osteoartritini diğer durumlardan en iyi ayıran bulgu
radyolojik osteofittir. Buna ek olarak, kalça osteoartriti için en yararlı ve tipik bulgu radyolojik
eklem aralığı daralmasıdır.

3.5. Osteoartritte Tedavi
Dejeneratif eklem hastalıklarında tedavinin amaçlarını şöyle özetlemek mümkündür :
1. Ağrının kontrolü
2. Kas kuvveti ve eklem hareket açıklığının korunması
3. Deformitelerin önlenmesi
4. Yaşam kalitesinin arttırılması
Dejeneratif eklem hastalıklarında ağrı akut ya da kronik olarak karşımıza çıkabilir. Akut
ağrı, eklemlerde enflamasyon oluştuğunda, eklem içi efüzyon, sinovit veya bursitlerin akut
dönemlerinde ortaya çıkar. Bu dönemde, eklemlerde aşırı yüklenmeden kaçınmak, kısmi
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istirahat, gerekirse atel kullanımı önerilir. Klinikte daha sık olarak karşımıza çıkan tablo ise,
kronik dönemde gözlenen mekanik tipte ağrılardır. Bu ağrılar zaman zaman çok şiddetlenir.
Hastanın kas aktivitesi azalır, kas atrofisi oluşur. Kemik üzerindeki azalmış kas tonusu ve
immobilizasyon edeniyle kemik yıkımı meydana gelir. Günlük yaşam aktivitleri kısıtlanır,
fonksiyonel durumu bozulur. Kas dengesizlikleri ve eklem kontraktürleri vücut biomekaniğinin
bozulması ve deformitelerin gelişmesiyle sonuçlanır. Diz osteoartriti sonucunda genu varus
veya valgus deformiteleri gelişebilir. Deformitelerin oluşması, eklemdeki anormal yüklenmeyi
daha da arttırarak eklem hasarını hızlandırır. Bütün bunların sonucunda, hastanın bağımsızlık
düzeyi azalır, günlük yaşamda başkalarına bağımlı, kısıtlı yaşam süren bir kişi haline gelir.
Yaşam kalitesi düşer.
Ağrının kontrol altına alınması için fizik tedavi modalitelerinden de yararlanılabilir.
Enflamasyonun ön planda olduğu akut dönemlerde soğuk tedavisi önerilir. Kronik dönemde ise
yüzeyel ve derin ısıtıcı modaliteler kullanılabilir. Hot pack, ultrason, kısa dalga diatermiden
yararlanılabilir. El osteoartritinde, akut erozif dönemde değilse parafin banyosu hastayı
rahatlatır.
Kas kuvveti ve eklem hareket açıklığının korunması amacıyla, her hastanın özelliklerine
uygun olarak düzenlenmiş bir egzersiz programı planlanır. Akut dönemde daha çok izometrik
egzersizler, pasif ve aktif eklem hareketi egzersizleri verilirken; kronik dönemde dirençli
egzersizlerle kas kuvveti arttırılmaya çalışılır. Dirençli egzersiz verilirken, maksimum dirençle
eklemi yüklemek yerine, submaksimal dirence karşı kaslan çalıştırmak tercih edilmelidir.
Egzersiz programlarına, hastaların kardiovasküler kapasitesini belirledikten sonra, aerobik
kapasiteyi arttıran yürüme, yüzme veya bisiklet gibi endurans egzersizlerinin eklenmesiyle;
yaşam kalitelerinin belirgin düzeyde arttırılabildiği yapılan pekçok araştırmada kanıtlanmıştır.
Deformitelerin önlenmesi amacıyla, vücut biyomekaniğini bozan faktörlerin ortadan
kaldırılması gerekir. Bu faktörlerin başında, özellikle diz osteoartriti için risk faktörü olduğu
kabul edilen şişmanlık gelmektedir. Diz osteoartritinde, şişman hastaların zayıflatılmasıyla
eklem şikayetleri büyük ölçüde azalır. Hastalığın ileri dönemlerinde, diz ve kalça osteoartriti
olan hastalara, eklemler üzerindeki yükün azaltılması amacıyla tek taraflı baston ya da
kanadyen tipi bir koltuk değneği verilir. Tek taraflı bir baston ile vücut ağırlığı % 25, koltuk
değneği ile %30-35 oranında azaltılabilir. El osteoartritinde eklemlerin şiş ve ağrılı olduğu akut
dönemlerde, koruyucu statik atellerle elin istirahat halinde tutulması önerilir. Bu önlemlerin
dışında ortopedik cerrahi girişimler yapılabilir. Deformite gelişmiş, örneğin diz veya kalçada
varus ya da valgus deformiteli eklemler için düzeltici osteotomiler, eski önemini kaybetse de
halen zaman zaman uygulanmaktadır.
Yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla, yukarda sayılan tedavi ve önlemlerin yanı sıra,
kronik ve kesin tedavisi olmayan bir hastalık olan osteoartitte, diğer kronik romatizmal
hastalıklarda olduğu gibi hastalık hakkmda hastanın bilgilendirilmesi, hastalığın neden ve
sonuçlarının hastaya öğretilmesi yarar sağlamaktadır. Hastalara uygulanan eğitim
programlarının sonucunda, hastaların kendi durumlarım kabullenmesi ve uyum sağlamaları
kolaylaşmakta, endişeleri azalmaktadır. Bu durum hastanın diyet ve egzersiz programlarına
uyumunu arttırmaktadır. Ayrıca, enerji tasarrufunun öğretilmesi, hastanın mevcut fonksiyonel
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düzeyini en iyi biçimde kullanabileceği şekilde eğitilmesi ve kaybolan fonksiyonların adaptif
cihazlarla desteklenmesi hastalara daha kaliteli bir yaşam sağlamaktadır. Yukarda sayılan
yöntemlerin başarısız olduğu durumlarda ve hastada çok şiddetli, günlük yaşam aktivitelerini
önemli şekilde bozan eklem ağrısı mevcudiyetinde, total eklem replasmanı endikasyonu konur.
Yukarda sayılan tedavilerin dışında, osteoartrit tedavisinde son yıllarda önemli
yenilikler mevcuttur. Bilinen en eski ve en yaygın eklem hastalığı olmasına rağmen, tedavisinde
en başarısız kalınan hastalıklardan biri olan osteoartrit tedavisinde gelecek yıllarda önemli
değişiklikler beklenebilir.

3.6. Osteoartritte Cerrahi Yaklaşım
Artrozlarda ortopedik tedavi, hiçbir zaman primer tedavi yöntemi değildir, Uygun ilaç
kullanımı ve onunla birlikte rehabilitasyon asıl tedavi yöntemini oluşturur. Ortopedik tedavi
ancak
•
Yeterli doz ve süre sistemik ve lokal 'medikal" tedavi uygulanmasına karşın
doyurucu bir klinik yanıtın alınamaması durumunda
•
Hastalığın seyri içinde zamanla gelişen, ağrı ve fonksiyon kısıtlılığına yol açan
sekellerin düzeltilmesinde gerekli olan bir "yardımcı" tedavi yöntemidir. Ortopedik cerrahi
tedavi hastalığa lokal bir müdahale olduğu için; doğal olarak sistemik bir hastalığı ortadan
kaldıramayacağı gibi bu sistemik hastalık için medikal tedavi gereksinimini de yok edemez.
Ancak, hastalığın yalnızca o eklemdeki görünümünü yatıştırabilir; sistemik olarak kullanılan
bazı ilaçların ve dozlarının ayarlanmasına, azaltılabilmesine neden olabilir.
Temel İlkeler
•

Temel amaç; ağrıyı ortadan kaldırırken fonksiyonu ve hateketliliği iyileştirmektir.

•
Öncelik fonksiyonu en fazla engelleyen ve cerrahi tedaviden en fazla kazanım
sağlanabilecek bölgeye verilmelidir. Tedavide önceliklerin yönlendirilmesi önem taşır. ilk
gözlemde çarpıcı olan el detormitelerinin başarılı bir şekilde düzeltilmesi eğer elin fonksiyonel
kullanımını önleyen omuz sorunları varsa hastaya herhangi bir katkıda bulunmayacaktır Yine
ayak sorunları nedeni ile basmakta güçlük çeken bir kişinin. dizine başarılı bir artroplasti
uygulanması hasta açısından bir anlam taşmayacaktır.
•
Radyolojik olarak çarpıcı olan bulgular, hastanın günlük fonksiyonları açısından
fazla önemli olmayabilir. Radyoloji bulguları abartmak, hastaya gereksiz operasyonlar
uygulanmasına buna karşın fonksiyonlarında herhangi bir iyileşme olmamasına hatta
kötüleşmesine yol açabilir.
•
Hastaya, operasyon sonrasi vücudundaki sistemik hastalığın ortadan
kaldırılamayacağı ancak o eklem ile ilgili sorunlarına yardımcı olunabileceği anlatılmalıdır.
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3.7. Başılca Cerrahi Yöntemler
Sinovektomi: Eklemdeki kronik ağrı ve şişliğin yatıştırılmas ıamacı ile, açık ya da
artroskopik olarak, inllamatuar sinovya'nın çıkartılmasıdır. En sık olarak diz, daha sonra omuz,
dirsek, el bileği eklemlerine uygulanmaktadır.
Artrodez: Tedavi amacıyla bir eklemin cerrahi olarak hareketsiz kılınması,
dondurulması girişimidir. Özellikle genç aktif ve izole tek eklem tutuluşlu olgularda,
sonucunun sürekliliği bakımından yeğlenen bir girişimdir. En sık olarak kalça, diz ve ayak
bileği gibi, yük taşıyan ve stabilitenin önemli olduğu eklemlerde seçilecek bir yöntemdir.
Osteotomi: Daha çok dejeneratif kökenli artritıerde, ekstremitenin mekanik diziliminin
düzeltilmesi ve göreceli olarak daha sağlıklı kalmış eklem yüzeyi kısmının yüklenme yüzeyi
haline getirilmesi amacı ile uygulanır. En sık olarak diz ve kalça eklemlerinde uygulama alanı
bulmaktadır.
Artroplasti: Eklem yüzeyinin ileri derece deforme olarak ciddi ağrı ve hareket kısıtlılığı
sorunlarına yol açtığı ve "eklem koruyucu" yöntemlerle ağrısız bir fonksiyon sağlama
olanağının kalmadığı olgularda önceliği olan; eklem yüzeylerinin yapay materyeller( çeşitli
metal ve plastikler ) ile değiştirilmesi girişimidir. Dejeneratif kökenli olgularda, artroplasti için
ileri yaş (60 yaş ve yukafişi) istenilen bir özellik iken. Artroplasti başta diz ve kalça olmak üzere
hemen tüm eklemlerde(omuz, dirsek, el bileği, ve diğerleri) uygulama alanına sahiptir.

3.8. Artroplasti (Eklem Replasmanı) Nedir?
Artroplasti, hastalık veya başka nedenlerle fonksiyonlarını kaybetmiş yaşam kalitesini
olumsuz etkileyen bir eklemin cerrahi yolla yeniden şekillendirilmesi veya oluşturulmasıyla
tekrar iş görebilir hale getirilmesidir (Resim 3-3).

Resim 3-2 Kalça artroplastisi
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Total eklem ve parsiyel eklem protezleri ikinci dünya savaşından beri yaygın kullanılan
bir yöntemdir. Total protezde her iki eklem yüzeyi (Yuva ve baş) parsiyelde çoğunlukla baş
değiştirlir. Parsiyel protezler sıklıkla kırık sonrası uygulanmaktadır. Baş kısmı kemik iliğine
uzanan bir sapla tespit edilirken yuva kısmına metal kaplama üzerine seramik veya polietilen
bir yüzey eklenmesi ile baş ile beraber 4 parçadan oluşabilir. Yüzey değiştirme ameliyatlarında
eklem yüzeyleri metal/seramik yapılarla kaplanır. Dizilim bozukluğu olmayan, eklem
yuvasında yeterli kaplama alanı olan hastalarda uygulanır. Özellikle kas gücü yerinde dengeli
olan 60 yaş altı hastalarda son yıllarda yaygınlaşmaktadır. Hem ağrıyı gidermesi. hem de
hareketliliği sağlaması bakımından total kalça artroplastisi hastaların fonksıyon ve yaşam
kalitelerini önemli ölçüde değiştirmiştir.
Artroplasti hangi durumlar için uygulanır?
1.
Ciddi özürlülüğe yol açan ağrı
2.
Ağrı için uygulanan diğer tedavilerin başarısız olması (ilaç, fizik redavi,
enjeksiyon vb)
3.
Hareketlerde kısıtlılık ve fonksiyonlarda azalma
4.
Günlük aktiviteleri yerine getirmede zorluk
5.
Standart yöntemlerle eski haline getirilemeyecek kırıklarda

3.9. Total Kalça (Protezi) Artroplastisi
Kalça ekleminin hem uyluk hem de kalçadaki yuvasının değiştirilmesidir(resim 3-4).
Ağrıyı azaltmaya ve/veya eklem hareketini sağlamaya yönelik her türlü rekonstrüktif ameliyata
artroplasti adı verilir. İlk kullanım endikasyonları kronik artropatiler, osteomyelitli,
tüberkülozlu eklemlere olmuştur. kalça eklemi çevresindeki hasar eklem yüzeyi, eklem
bütünlüğünü sağlayan bir materyalle değiştirilir Bu yapıların ikisi değilde her hangi biri
değiştirilirse hemiartroplasti(yarım artroplasti) adını alır.

Resim 3-4 Kalça artroplastisi
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Sabitlenme şekline ve kullanılan sabitleyici maddeye göre çimentolu ve çimentosuz
olmak üzere iki genel kalça artroplastisi tipi vardır.

3.9.1. Çimentolu (Sementli) Total Kalça Artroplastisi
Protez materyalinin kemiğe sabitlenmesi için 15 dakika içinde % 90 oranında
kemikleşen bir maddenin protez ile kemik arasına uygulanması yöntemidir. Ancak bu yöntemin
hastayı erkenden yük verebilmesi açısından avantajları olsa da 15 yıl içinde gevşeme başta
olmak üzere pek çok dezavantajı ortaya çıkmıştır.

3.9.2. Çimentosuz (Sementsiz) Total Kalça Artroplastileri
Protez dizaynında yapılan değişikliklerle arada bağlayıcı bir madde veya çimento
kullanılmaksızın protezin zaman içerisinde kemikle bütünleşmesinin beklendiği ve böylece
biyolojik bir sabitlenmenin meydana geldiği yöntemdir. Biyolojik açıdan daha uyumlu bir
yöntemdir ancak ameliyat sonrası hareketsiz kalma süresi ve ağırlık verme süreci daha uzundur.
Bu nedenle yaşlı hastalarda hareketsizliğe bağlı oluşan problemler nedeniyle çok tercih
edilmez.

3.10.Total Kalça Artroplastisi Rehabilitasyon Süreci
Kalça artroplastileri öncesi rehabilitasyon olanağı olan hastalarda değerlendirme büyük
önem taşır. Hastadan ayrıntılı bilgi alınır ve fizik muayenesi yapılır. Üst ve alt ekstremitenin,
karın ve sırt kaslarının kuvveti değerlendirilir. Özellikle ameliyat sonrası güçlendirilmesi
istenen kaslar belirlenir ve ameliyat öncesinde bu kasların kullanımı ve kuvettlendirilmesi ile
ilgili eğitim verilir.
l. Egzersiz:
* Solunum egzersizleri
* Ayak bileğine dorsifleksiyon- plantar fleksiyon (pum- ping:pompalama egzersizleri)
2. Eğitim:
* Kalça ve uyluk kaslarına kasılma egzersizleri
* Operasyon ve sonuçları hakkında bilgi
* Ameliyat sonrası programın tanıtımı
* Yürüme yardımcılarının tanıtımı
* Ev ve iş çevresinin düzenlenmesi
* Opere kalçanın kullanımı ile ilgili öneriler
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3.10.1. Kalça Artroplastisi Ameliyatı Sonrası Süreç
Cerrahi sonrası 1. gün
a. Ağrı ve halsizliğin hastayı kısıtlayabileceği unutulmamalı.
b. Hastaya yatak içi sırt üstü egzersizler gösterilir.
I.

Uyluk kasma egzersizleri

II.

Kalça kasma egzersizleri

III.

Ayakbileği egzersizleri

IV.
Kalça ve diz bükme hareketleri (topuk kaydırma-ameliyat edilen tarafın
topuğunun sırayla kalçaya ve yatağın ayak ucuna doğru kaydırılması).
c. Kalça ile ilgili önlemler konusunda eğitim (yazılı bilgilendirme verilmesi).
d. Cerrahın belirttiği farklı bir durum olmadığı sürece, hastanın tüm revizyon
ameliyatlarında ve çimentosuz primer kalça artroplastilerinde' nde parmak ucu yük vererek ,
tüm çimentolu veya hibrid kalça artroplastileri' nde dayanabildiği kadar yük vererek atak
kenarında ayakta durması.
e. Günlük yaşam aktiviteleri (GYA) ve kalça ile ilgili önlemlerde kullanılacak yardımcı
cihazların eğitimi için iş-meşguliyet terapisine başlanır.

Cerrahi sonrası 2. gün
a. Yatak içi yeni supin egzersizler gösterilir.
I. Dizin altına rulo havlu yerleştirilerek kuadriseps egzersizleri.
II. kalça kasları ve kuvvetlendirilmesi için diğer bacak gerginken, ameliyat edilen
bacağın düz yataktan 30 cm kaldırılması.
III. Kalçayı yana açma egzersizleri
b. Kalça ile ilgili önlemler konusunda, hasta ile ve varsa ailesi ile tekrar konuşulur.
c. Yatak ve sandalyeye transfer eğitimine başlanır.
d. Yardımcı cihazlarla yer değiştirme ve düz yüzeylerde parmak ucunda yük verme ve
dayanabildiği kadar yük verme çalışılır (paralel bar içinde başlanması gerekebilir).
e. Günlük yaşam aktiviteleri ve iş-meşguliyet terapisine devam edilir.
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Cerrahi sonrası 3. günden taburculuğa kadar
a. Yatak içi sırtüstü egzersizlere devam edilir.
b. Ayakta egzersiz programına başlanır.
I. Ayakta kalça güçlendirme: parmak uçları yere, diz kapağı karşıya bakacak şekilde
opere bacak arkaya doğru kaldırılır, bu sırada bacakta dönmeye izin verilmez.
II. Ayakta kalça yana açma güçlendirilmesi: elle bir sandalyeden destek alınırken opere
bacak yana kaldırılır, gövdenin yana eğilmesine izin verilmez.
c. Düz yüzeylerde transfer becerileri ve ambulasyon çalışmalarına devam edilir;
tuvalete, arabaya geçiş gibi bir üst aşama transfer eğitimine başlanır.
d. Yardımcı cihazlarla parmak ucunda yük verme ve dayanabildiği kadar yük verme ile
4 basamak çıkma-inme çalışmaları
e. GYA ve iş-meşguliyet terapisine devam edilir; gerekiyorsa hastanın bakıcısına eğitim
verilir.

3.10.2. Taburculuk Kriterleri/Rehabilitasyon Hedefleri
1. Hasta ve aile dislokasyon gelişmemesi için gereken önlemleri iyi kavramış olmalı.
2. Hasta, düz yüzeylerde ambulasyonda ve 4 basamak çıkıp inerken uygun yardımcı
cihazlarla emniyetli ve bağımsız olmalı.
3. Yatak, sandalye, tuvalet ve araba transferlerinde bağımsız olmalı.
4. Sırt üstü ve ayakta egzersizlerini yapabilmeli
5. Günlük yaşam aktiviteleri'nde kısmen bağımsız olmalı veya eğitimli bakıcı desteği
olmalı.
6. Uygunsa, ayaktan fizyoterapi programı taburculuk öncesi ayarlanmalı.
7. Gerekiyorsa yatak başı tuvaleti gibi malzemeler sipariş edilmeli

3.10.3. Taburculuk Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar
1. Cerrahın belirttiği sürede (genellikle 8-12 hafta) kalça ile ilgili önlemlere dikkat
edilmeli.
2. Yük verme ile ilgili kısıtlamalar değişene kadar yardımcı cihaz kullanımı.
3. Reaksiyon zamam düzelene kadar araba kullanılmamalı,
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a. Özellikle sağ artroplastiler için daha önemlidir.
b. Sürüş emniyeti değerlendirilebilir veya değiştirilmeyebilir.
4. Hasta temas aktivitelerinden ve zorlu sporlardan kaçınması konusunda eğitilmeli.
5. süreç: Total Kalça artroplastilerinde'nde 10 yıllık başarı oranı % 90'dır.

3.10.4. Kalça Artroplastisi Sonrası Görülebilen Problemler
1. Kalça çıkığı:TKA sonrası en sık görülen komplikasyondur.yük verme ile ağrı,
hareketlerde zorluk veya bacakta dönme ile kendini gösterir.
2. Enfeksiyon:
a.Yüzeyel yara enfeksiyonu: Cerrahi öncesi ve cerrahiden 24 saat sonra profilaktik
antibiyotik kullanımı ile görülme sıklığı azalmıştır.ağrı, kesi çevresinde kızarıklık ve
sıcaklık artışı ile kendini gösterir
b. Derin enfeksiyon: Erken (cerrahiden sonra ilk 3 ay içinde) veya geç dönemde
(cerrahiden 3 ay sonra) olabilir.ük verme ile ağrı, ateş, cerrahi kesi yerinden devam eden
akıntı ile görülür.
3. Sinir hasan (revizyon veya eski cerrahi varlığında insidans artar.)ayakta duyu
bozukluğu, ayak bileğinde öne arkayabükmelerde kuvvet kaybı görülür. diz kilitleme
ve ayakta durma da kuvvet kaybı kalça hareketlerinde zayıflık görülür
4. Protezde gevşeme : Bulgu ve semptomlar: kasık veya kalça bölgesinde ağrı, yük
verme ile artar. Gevşeme uyluk bileşeninde olursa hastalarda ağrı aktivite
başlangıcında olup aktiviteye devam edilmesi ile azalır.
5. Derin ven (DVT) Total eklem artroplastisi sonrası hastalar DVT yönünden yüksek
risk altındadır. Koruyucu önlem almayan hastaların %50'sinde görülebilir.ağrı,
kızarıklık veya şişlik DVT şüphesinde mutlaka tamsal tetkikler yapılmalıdır.
6. Bacak uzunluk farkı: Sıklıkla kalça eklemi etrafindaki kontraktürlere veya protez
bileşenlerin boyutlanndaki değişikliğe bağlı olarak gelişir. Hastanınn subjektif olarak
algıladığı uzunluk farkı, kalça kası zayıflığından kaynaklanabilir.

3.11. Total Diz Artroplastisi
Total diz protezi, aşınmış olan eklem yüzlerinin, metal ve polietilenden imal edilen,
ağrısız eklem hareketi için tasarlanmış özel parçalar ile kaplanarak yapay bir eklem
oluşturulmasıdır. Total diz artroplastisi(TDA) dünyada yaygın uygulanan bir yöntemdir.
(Resim 3-5). Günümüzde kullanılan total diz protezleri diz eklemine, protez şekline ve tesbit
şekline göre farklılıklar gösterir.
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Resim 3-4 Total diz protezi
Total replasman yapılırsa hem uyluk kemiği ve kaval kemiği hem de diz kapağı eklem
yüzeyleri protezle değiştirilir. İstirahat, ilaçlar, fizik tedavi yöntemleri, baston kullanımı ve
eklem içi enjeksiyonlar gibi tedavi yöntemleri uygulanmış olmasına rağmen diz ağrıları kontrol
edilemeyen; yürüme, merdiven çıkma gibi günlük yaşam aktiviteleri ileri derecede kısıtlanmış
ve eklem kıkırdağında ileri harabiyet olan hastalarda total diz protezi uygundur. TKA'ndekine
benzer prensiple fiksasyon yöntemleri kullanılır. Yük verme durumu da protezin fiksasyonu
için cement kullanılıp kullanılmadığına göre veya kas onarımı olup olmadığına göre
değişkenlik gösterir. Sement kullanılmış ve doktoru farklı bir durum belirtmemişse
dayanabildiği kadar yük verilebilir. Sementsiz veya kas tendon gibi onarımlar beraberinde
uygulanmış ise parmak ucunda hafif yük vererek rehabilitasyonuna başlanır.

3.11.1. TDA Sonrası Rehabilitasyon
a) Ameliyat öncesi (Preoperatif) Devre
l. Hastalarda ilk yapılacak iş preoperatif özürlülüklerinin tanınmasıdır. Artroplasti
öncesi değerlendirmede dizdeki fonksiyonel durum dışında, kalça ve ayak bileği ekleminin de
incelenmesi gerekir.
2. Eklemlerle ilgili sorunlar dışında, hastanın genel durumu ve kardiovasküler kapasitesi
incelenir. Ameliyat öncesi verilen kardiak kapasiteyi arttırma ve diz kaslarına güçlendirme
programlarının yararı olabilir.
3. Hastanın preoperatif dönemde eğitimi, yapılacak girişim ve postoperatif
rehabilitasyon hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirilmesi ameliyat başarısını arttırır. Bu tipte
ayrıntılı eğitim programlarının, postoperatif dönemde egzersiz toleransını arttırdığı ve diz
fleksiyonunda hareket açıklığına olumlu etki yaptığı bildirilmektedir.
b) Ameliyat sonrası (Postoperatif) Devre
1. Cerrahi sonrası 1. gün
a. Ağrı ve halsizliğin hastayı kısıtlayabileceği unutulmamalı.
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b. Yatak içi sırt üstü egzersizler hastaya gösterilir.
ı. Uyluk kuvvetlendirme (diz gerginken uyluk kasının kasılması).
ıı. Kalça kuvvetlendirme (kalça kaslarının kasılması).
ııı. Ayak bileği egzersizleri (ayak bileğinin aktif öne arkaya hareketi)
ıv. Dizi bükmeden Düz bacak kaldırma (diğer bacak bükülü, ayak yatağa düz
basarken, opere bacak diz düz olmak üzere, ayak yataktan 30 cm. kaldırılır).
c. Doktoru aksini belirtmediyse yatak içi aktif bükme uzatma egzersizleri yapılır
d. Aksi belirtilmediyse yatak kenarında dayanabildiği kadar yük verecek şekilde ayağa
kaldırılır.
2. Cerrahi sonrası 2. gün
a. Yatak içi yeni egzersizler gösterilir.
i. Opere dizin altında 15 cm kalınlıkta bir havlu rulo varken diz düzleşene dek topuk
yataktan kaldırılır, bu şekilde 10 saniye tutulur, egzersiz tekrarlanır.
ii. Kalça ve diz bükme (topuk kaydırma-ameliyat edilen tarafın topuğunun kalçaya ve
yatağın ayak ucuna doğru kaydırılması).
b. Kontrendikasyon yoksa, hastamn ağrı sınırına göre aktif ve pasif EHA egzersizlerine
devam edilir, opere dizin tam düzleşmesi önemlidir.
c. Transfer eğitimine başlanır.
d. Günlük yaşam aktivitelerine'ne devam edilir.
i. Yardımcı cihaz kullanımı.
ii. Dayanabildiği kadar yük verme (cerrahın farklı önerisi yoksa)
iii. Düz yüzeylerde yürümeye başlanır (gerekirse paralel barda başlanır).
iv. Hasta düz bacak kaldırmada tam olarak başarılı olana dek, cerrah yürüme sırasında
diz destek ortezi kullanılmasını tercih edebilir.
3. Cerrahi sonram 3. günden taburculuğa
a. Yatak egzersizlerine devam edilir.
b. Aktif ve pasif eklem hareket egzersizlerine devam edilir.
c. GYA egzersizlerine devam edilir.
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d. Yatak, sandalye, tuvalet ve arabaya transferler öğretilir.
e. Oturarak egzersiz programına başlanır (dik arkalıklı bir sandalyede otururken).
i. Hasta sandalyede otururken, dizini götürülebildiği kadar geriye götürür; 10 saniye
tutar; dizini tam düz getirir, 10 saniye bu pozisyonda tutar.
ii. Hasta sandalyenin gerisinde otururken, ameliyat edilen bacağın ayağını yere düz
koyar, daha sonra dizin bükülmesini arttıracak şekilde gövdesini sandalyede öne
kaydırır, 60 saniye bu pozisyonda kaldıktan sonra tekrar gövdesini geriye kaydırır. Diz
bükülmesi 90' olana kadar her seferinde gövdesini daha fazla öne kaydırarak egzersizi
tekrarlar.
iii. Hasta sandalyenin gerisinde otururken opere bacağını ikinci bir sandalyenin üzerine
yerleştirir, dizini tam düz olmaya zorlayacak şekilde uyluk kaslarım kasarak bacağıyla
aşağıya doğru bastırır.
f. Yatakta yüzükoyun egzersizler öğretilir: yüzükoyun yatarken topuğu kalçaya
değdirmeye çalışarak diz bükülür, 10 saniye tutulur. Ayak tekrar yere indirilir, hareket
tekrarlanır.
g. Yardımcı cihazla yürüme eğitimine devam edilir; merdiven çalışmasına başlanır.
4. Taburculuk kriterleri/rehabilitasyon hedefleri
I. Hasta düz yüzeylerde ambulasyonda ve 4 basamak çıkıp inerken uygun yardımcı
cihazlarla emniyetli ve bağımsız olmalı.
2.Yatak, sandalye, tuvalet ve araba transferlerinde kısmen bağımsız olmalı.
3. Hasta ve aile TDA egzersiz programı eğitimini tamamlamış olmalı, hasta evde
egzersizlere devam edebilecek durumda olmalı.
5. Dizde gerekli fonksiyonel hareket sağlanmalı (taburculuk kararını etkileyebilir).
6. Hasta GYA'nde kısmen bağımsız olmalı veya eğitimli bakıcı desteği olmalı.
7. Uygunsa, ayaktan fizik tedavi programı taburculuk öncesi ayarlanmalı.
5.Taburculuk sonrası
1. Egzersiz programına devam edilir
2. Reaksiyon zamanı normale dönene dek araba kullanılmamalı
a. Sağ artroplastilerde daha önemlidir.
b. Sürüş emniyeti değerlendirilebilir.
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3. Prognoz: TDA'nde 10 yılda başarı oranı artık % 95'ten fazladır.
Sementli Protezlerde
-6 hafta çift koltuk değneği tam yük vererek yürür
-Ev programı
-Sonra tek koltuk değneği,baston
-Kas gücü ve stabilizasyon tam olunca bastonu bırakır.

Sementsiz Protezde
-6 hafta çift koltuk değneği ile çok az ağırlık vererek yürür.
-6 hafta sonunda kontrol filmleri iyiyse tedrici ağırlık
-6-12 hafta koltuk değneği-baston
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Uygulamalar
Cerrahi sonrası uygulanacak rehabilitasyon programındaki egzersizlerin öğrenilmesi
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Artroplastiye götüren nedenler nelerdir? En çok hangi eklemlerde uygulanmaktadır?
Uygulanan cerrahi yöntemler arasındaki farklar nelerdir? Yöntem farklılıkları rehabilitasyon
sürecini nasıl etkilemektedir? Sorularının cevapları ele alındı.
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Bölüm Soruları
1) Eklem kılıfı ve eklem kıkırdak yapısında aşınma ve eklem çevresindeki kemik doku
harabiyeti ile karakterize olan dejeneratif hastalığa ne ad verilir?
a) Demans
b) Osteoartrit
c) Alzheimer Hastalığı
d) Parkinson
e) Amiyotrofik Lateral Skleroz

2) Osteoartritin vücutta en sık etkilediği eklemler aşağıdakilerden hangisi/hangileridir?
IDirsek Eklemi
IIAyak bileği eklemi
IIIDiz Eklemi
IVKalça Eklemi
a) I ve II
b) II ve III
c) III ve IV
d) II, III ve IV
e) I, II, III ve IV

3) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Diz osteoartritinin belirtilerinden değildir?
IDizin aktif hareketi sırasında diz ağrısı bulunması.
IIDizlerde en az 30 dakika süren sabah tutukluğu.
IIIDizlerde Ağrı olmaksızın radyolojik osteofit.
IVDizlerde yansıyan ağrı oluşması.
a) I ve II
b) Yalnız II
c) III ve IV
d) II, III ve IV
e) I, II, III ve IV

4) “Diz ve kalça osteoartriti olan hastalara, hastalığın ileri dönemlerinde eklemler
üzerindeki yükün azaltılması amacıyla tek taraflı baston ya da kanadyen tipi bir koltuk
değneği verilir. Tek taraflı bir baston ile vücut ağırlığı % ….., koltuk değneği ile
%........ oranında azaltılabilir.”
Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) 5, 10
b) 10, 10
c) 15, 20
d) 25, 30-35
e) 20, 25-30
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5) “Tedavi amacıyla bir eklemin cerrahi olarak hareketsiz kılınması, dondurulması
girişimidir. Özellikle genç aktif ve izole tek eklem tutuluşlu olgularda, sonucunun
sürekliliği bakımından yeğlenen bir girişimdir.”
Yukarıda tanımı verilen dejeneratif eklem rahatsızlıklarında uygulanan cerrahi
yöntemin adı nedir?
a) Artroplasti
b) Osteotomi
c) Sinovektomi
d) Artrodez
e) Gastrik bypass

6) Osteoartrite yol açan etkenlerden olmayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Obezite
Genetik
Genç yaş
Travma
Geçirilmiş İltihabi hastalıklar

7) Krepitasyon ne demektir?
a)
b)
c)
d)
e)

İki yüzeyin birbirine sürtünmesiyle ortaya çıkan çıtırtı sesi
Kemiğin kırılması
Kas kültesinin hacim olarak büyümesi
Kaslarda atrofi oluşması
Kas zayıflığı

8) Kalça Osteoartritinde kalçada kaç dakikadan uzun süren sabah tutukluğu varsa
teşhis koymaya yardımcı olur?
a) 15 dakika b) 25 dakika c) 60 dakika d) 120 dakika e) 180 dakika
9) Tek taraflı bir baston ile vücut ağırlığı yaklaşık yüzde kaç azaltılır?
a) % 25

b) % 65

c) % 80

d) % 5

e) % 95

10) Artroplasti hangi durumlar için kullanılmaz?
a) Ciddi özürlülüğe yol açan ağrı
b) Ağrı için uygulanan diğer tedavilerin başarısız olması
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c) Günlük aktiviteleri yerine getirmede bir sıkıntı olmaması
d) Standart yöntemlerle eski haline getirilemeyecek kırıklarda
e) Hareketlerde kısıtlılık ve fonksiyonlarda azalma
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4. SPONDİLOZİZ-SPONDİLOLİSTESİS-SPİNAL STENOZ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Omurganın yapısı ve fonksiyonları
Yaşlılıkta ortaya çıkan omurga problemleri
Spondilosis, spondilolistezis ve spinal stenozun tanımları semptomları
Omurga sağlığını korumanın yöntemleri
Omurga problemlerinde cerrrahi ve koruyucu tedavi seçenekleri
Omurga sağlığı için egzersizler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Omurganın yapılanması nasıldır?
Yaşlılıkla birlikte sık görülen omurga problemleri nelerdir?
Spondilozis nedir, bulguları nelerdir?
Spondilolistezis nedir, bulguları nelerdir?
Spinal stenoz nedir, bulguları nelerdir?
Omurga sağlığını koruma yöntemleri nelerdir?
Omrga sağlığı için yapılabilecek egzersizler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Omurganın yapısı

Omurganın yapısı hakkında Ders
notlarının
ve
bilgi sahibi olur.
kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Yaşlılıkta görülen omurga Omurga
problemleri Ders
notlarının
ve
problemleri ve bulguları
terminolojisini kavrar
kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
Omurga sağlığını koruma Omurga sağlığının koruma Ders
notlarının
ve
yöntemleri
yöntrmlerini öğrenir
kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
notlarının
ve
Omurga
problemlerinin Omurga
problemlerinin Ders
tedavi seçenekleri
tedavisi için seçeneklerin kaynakçada
verilen
neler olduğunu kavrar
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•

Omurga yapısı
Spondilosis
Spondilolistesis
Spinal stenos
Bel ağrısı rehabilitasyonu
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Giriş
60 yaşın üzerindeki her 100 kişiden 60’ında omurga deformitelerine rastlanıyor ve
önümüzdeki yıllarda bu sayıların çok daha fazla artması bekleniyor. Bu artışın önüne
geçebilmek için ise yaşarken yapılan ve hatta alışkanlık haline gelen bazı alışkanlıkların
değiştirilmesi gerekiyor. Ancak günümüz bilgi çağında giderek azalan bedensel aktiviteler,
bilgisayar veya televizyon başında geçirilen uzun saatler ve hareketsiz yaşam, omurga
deformitelerini ileri yaşlarda da ciddi bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkartıyor. Özellikle
ortalama yaşam süresinin eskiye oranla yükselmesi bu tip omurga sorunlarının ilerleyen
yaşlarda daha fazla yaşanmasına neden oluyor. Omurga vücudumuzun merkezi destek
yapısıdır. Bizi dik tutar ve baş, göğüs, pelvis, omuzlar, kollar ve bacaklar gibi iskeletin farklı
bölümlerini birbirine bağlar. Omurga bir kemikler zincirinden oluşsa da, elastik ligamentler ve
diskler nedeniyle esnektir. İlerleyen yıllarda bu esneklik korunamaz ve desteklenmezse çeşitli
omurga sorunları ortaya çıkar. Bu bölümde yaşlılarda en sık karşılaşılan omurga problemlerini
ele alacağız.
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4.1. Omurganın Yapısı
Omurganın görevi iskelet sistemi açısından çok önemlidir. Omurga, kafatası tabanından
başlayarak boyun ve gövdenin arka ortasında uzanan omurların üst üste dizilmesiyle oluşmuş
kemik kolondur(Resim 4-1)

Resim 4-1 omurganın yapısı

4.1.1. Omurganın Görevi
•
•
•

Omurga, baş, boyun ve gövdenin ağırlığını taşır. Bu ağırlığı kalça kemiği aracılığıyla
alt yanlara( bacaklara) iletir.
Başın ve gövdenin hareketini sağlar.
Omurganın görevi arasında en önemlisi, omurga kanalında bulunan omuriliği darbelere
karşı korumasıdır.

4.1.2. Omurganın Yapısı
Omurga, 33 ya da 34 omurun üst üste sıralanmasıyla oluşur. Yetişkinlerde ise sakrum
ve koksiks omurlarının kemikleşip kaynaşmasından dolayı 26 adet bağımsız kemikten oluşur.
26 adet omur birbirlerine omurlar arası disk olarak adlandırılan lifli kıkırdaktan yapılı bağlarla
bağlanmıştır. Yetişkinlerde 60-70 cm arasında olan omurga uzunluğunun 1/4 ünü diskler, 3/4
ünü ise omurlar oluşturur.
Omurgayı oluşturan ve sakrumun üzerinde kalan ilk 24 omur hareketli omurlar ya da
gerçek omurlar diye adlandırılır. Omurga önde ve arkadan bakıldığında düz bir sütun
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şeklindedir. Yandan bakıldığında ise birtakım eğrilikler görülür. Öne doğru olan eğriliklere
lordoz, arkaya doğru olan eğriliklere ise kifoz denir. Boyun ve bel bölgesinde lordoz, göğüs ve
sakral bölgede kifoz vardır.
Omurganın bölgeleri ve omur sayıları şöyledir:
- Boyun omurları, 7 omur
- Göğüs omurları, 12 omur
- Bel omurları, 5 omur
- Kuyruk sokumu 5 omur fakat yetişkinlerde kemik haline gelmiştir.
- Kuyruk omurları 5 omur fakat yetişkinlerde kemik haline gelmiştir.

4.1.3. Omurun Yapısı
Birinci ve ikinci boyun omurları ile kemikleşen sakrum ve koksiks omurları hariç diğer
omurlar ortak bir anatomik yapıya sahiptir.
Omur Gövdesi: Omurların ön bölümünde kısa, silindirik yapılardır. Büyüklükleri ikinci boyun
omurundan başlayarak, kuyruk sokumuna doğru kademeli şekilde artar.
Omur Kemeri: Omurun arka bölümünü oluşturan, omur gövdesinin arkasında bulunan kavisli
yapıdır. İki adet ayakçıkla omurgaya tutunur. Üzerinde 7 adet çıkıntı vardır.
Omur Deliği: Omur gövdesi ile omur kemerinin çevrelediği her bir omurun ortasında bulunan
deliktir. Omurların üst üste dizilmesiyle omur delikleri üst üste gelerek bir kanal oluşturur.
Oluşan bu kanala omurga kanalı denir. Bu kanalda merkezi sinir sitemi organı olan omurilik
bulunur. Omurganın görevi arasında en önemli görev olan omuriliği koruma görevi bu kanal
sayesinde gerçekleşir(Resim 4-2).

Resim 4-2 Omurun yapısı
Dikensi Çıkıntı: Omurların arka ortasında bulunan sivri çıkıntıdır. Her bir omurda bir tane
bulunur.
Enine Çıkıntı: Omurların yanlarında, enine durumda bulanan çıkıntıdır. Her bir omurda iki tane
bulunur.
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Eklem Çıkıntısı: Eklem çıkıntılarıdır. Altta iki, üstte iki tane olmak üzere toplam dört adet
bulunur.
Disk: her bir omurganın arasında bulunurlar(Resim 4-3). Disklerin görevi vücudumuza
gelebilecek basınç durumunda, bu basıncı azaltarak omurga sistemine dengeli bir şekilde
dağıtmaktır. Diskler sayesinde omurgamız esneme kabiliyetine sahiptir.

Resim 4-3 Omurlar arası disk

4.1.4. Bölgelere Göre Omurlar ve Özellikleri
Boyun Omurları: Boyun bölgesinde 7 omur bulunur. Hareketli omurların en
küçükleridir. Enine çıkıntıların üzerindeki delikler üst üste gelerek bir kanal oluşturur. Buradan
beyne giden arter geçer. İlk iki boyun omuru diğerlerinden farklıdır.
Atlas: Birinci boyun omurudur. Atlasın gövdesi ve dikensi çıkıntısı yoktur. Kafa
kemiklerinden art kafa kemiği ile eklem meydana getirir.
Eksen: İkinci boyun omurudur. Gövdesi üzerinde dens denen silindirik bir çıkıntı vardır.
Bu çıkıntı atlasla eklem meydana getirir. Bu eklem sayesinde başın sağa, sola dönme hareketi
yapılır.
Göğüs Omurları: Göğüs omurları 12 adettir. Gövdeleri ve çıkıntıları boyun omurlarında
göre daha kalındır. Her bir tipik göğüs omuru 10 adet eklem yüzüne sahiptir. Tüm göğüs
omurları, gövdesi ve enine çıkıntılarındaki eklem yüzleri ile kaburgalarla eklem meydana
getirir.
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Bel Omurları: Bel omurları 5 adettir. Bel omurlarının gövdeleri, taşıdığı ağırlığın
artmasına bağlı olarak diğer omurlara göre daha kalındır. omurların en sağlam ve en
büyükleridir.
Kuyruk Sokumu Kemiği: Sakral omurların ve arasındaki disklerin kemikleşip
birleşmesiyle oluşmuştur. Başlangıçta 5 adet olan omur birleşerek yetişkinde tek kemik halini
almıştır. Kuyruk sokumu kemiği, büyük, üçgen şeklinde bir kemiktir. Yanlarda kalça kemiği
ile eklem meydan getirir.
Kuyruk Kemiği: Omurganın en son bölgesidir. 4-5 omurun kaynaşıp birleşmesiyle
oluşmuş tek kemiktir. Üstte kuyruk sokumu kemiği ile eklem meydana getirir. Alt ucu serbest,
küçük bir üçgen şeklindedir.

4.2. Omurilik
Omurilik, omurga denilen kemik yapısının içinde bulunmaktadır. Merkezi sinir
sistemimizin bir parçasıdır. Omurilik beyin ile iletişimde bulunmaktadır. Beyinde başlayan
omurilik insanların basit refleks hareketlerini yönetmektedir. Asıl görevi beyinden verilen
emirlerin yerine getirilmesin sağlamaktır. Omurilik beyinden başlayıp kuyruk sokumuna kadar
uzanmaktadır. Bu nedenle omurgada oluşabilecek her türlü travma, şekil bozukluğu ve
dejenerasyon gibi sorunlar omuriliğin zarar görmesine neden olabilir. Bu da telafisi zor olan
süreçlere yol açabilir.

4.3. Yaşlılıkta Görülen Omurga Problemleri
Omurgayı oluşturan omurların arasındaki disklerde yaşlanma ile dejenerasyon başlar.
Bu dejenerasyon kendisini bel fıtığı, spondiloz (omurga dejenerasyonu), spinal stenoz(Kanal
daralması) ve spondilolistezis (bel kayması) şeklinde gösterebilir. Yaşlanma ile birlikte ayrıca
osteoporoz (kemik erimesi) gelişir. Osteoporoza bağlı omurgada mikro kırıklar görülür.
Boyun kireçlenmesi de yaşlılarda omurgada sık görülen bir durumdur. Boyundaki
disklerin aşınmaları ile başlayan süreç, zamanla kemiklerde spur ismi verilen çıkıntıların
oluşmasına ve eklemlerde yapısal bozukluklara neden olur. 65 yaş üzerindeki kişilerin yaklaşık
%90’ına yakınında kireçlenme mevcuttur. Bu durum servikal artrit veya spondiloz olarak
adlandırılır. Boyun kireçlenmesi boyunda tutukluluk, hareketsizlik, başa ve kollara yayılan ağrı,
kollarda uyuşma ile kendini gösterebilir.

4.3.1. Spondilosiz
spondiloz omurgadaki diskleri etkileyen yaşa bağlı yıpranma ve yırtılmalar için
kullanılan genel bir terimdir. En sık en alttaki üç boyun eklemi etkilenir. Bu değişimler daha
sonra kemiklerinizi birbirine bağlayan eklemlerde osteoartrit gelişmesine katkıda
bulunur(Resim 4-5). Normalde disk yükün büyük kısmını taşır ve fasetler harekete rehberlik
etmektedir. Disk dejenere olduğunda (aşınır, su içeriğini kaybeder ve incelir) omurga daha fazla
ağırlık taşır. Sonunda, faset eklemlerden gelen destek etkisiz hale gelir. Bu durum, disk ve faset
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in harabiyetine neden olur. Aynı zamanda omurga merkezindeki kanalda ve sinirlerin
omurgadan, çıktığı yan kanalların daralmasıyla uyuşukluk, karıncalanma, güçsüzlük ve
genellikle ciddi ağrı görülür. Bel ağrısını dünyanın birçok yerinde aktivite kısıtlılığı ve işsizliğin
önde gelen nedeni olarak kabul edildiği için; bireyler, topluluklar, sanayi ve hükümetler üzerine
bir ekonomik yük getirmektedir. Belde oluşan spondilozdan kaynaklanan ağrı, kişi ayakta
dururken, yürürken veya geriye doğru eğildiğinde genellikle kötüleşir ve omurga öne
eğildiğinde ya da dinlenmede hafifler.

Resim 4-5 Spondiloz

4.3.2. Spondilolisteziz (Omur Kayması)
Bir omurga gövdesinin altındaki omurgaya göre ileri doğru yer değiştirmesidir (resim
4-6). Kaymalar % 95 oranında öne doğru gerçekleşir. Ancak % 5 oranında geriye kayma( retro
spondylolisthesis) görülebilir. Omur kaymaları; kaymanın konumuna ve mesafesine göre
sınıflandırılır. Örneğin, kuyruk sokumu omurunun üst yüzü hayali olarak dört eşit parçaya
bölünerek, birden dörde kadar derecelendirilmiştir. Klinikte daha çok 1. ve 2. derece kayma
vardır. 4. derece kayma ancak trafik kazası gibi şiddetli travmalarla oluşabilir. Yetişkinlerde
travmalar, romatizmal hastalıklar ve şeker hastalığı gibi nedenler sorumlu tutulur. Erkeklerde
görülme sıklığı kadınlara göre daha yüksektir. Toplumda %4-6 sıklıkta görülmesine rağmen
asemptomatik olup teşhis edilemeyebilir. Bununla beraber çoğu zaman ağrı gibi sorunlara özel
tedavi gerektiren ilerleyici deformite veya nörolojik bozukluklara yol açar. En yaygın olarak
bel bölgesinde görülür. Sırtta görülmesi ise nadirdir. Omur kayması belirtileri, bel bölgesini
etkileyen bir darbe sonucunda aniden ortaya çıkabilir. Fakat omur kayması ciddi bir
deformasyon olmasına karşın belirti vermeyebilir.
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Resim 4-6 Spondilolisteziz
Başlangıçta hareketle artan ağrı, dinlenmelerle gerileyebilir. Hastalar kronik ağrıdan
şikayetçidir. Yürüme bozuklukları görülebilir. Ağrıdan kaçınmak için, küçük adımlarla
yürüme, kalça ve diz eklemi bükülü şekilde yürüme gelişebilir. Omurganın en altındaki sinirler
sıkışırsa kasıkta uyuşma, bir veya iki bacağın felci, bağırsak veya mesane kontrolü kaybı veya
uyluk içinde ağrı gibi semptomları içeren komplikasyonlara yol açabilir.
Grade I Spondilolisteziste hastaların bel ağrısı yakınmaları olabilir. Hamstring
kaslarında gerginlik hissi olmasına rağmen, omurga şekli ve yürüyüş çoğunlukla normaldir.
Hastalanın çoğunda sinir hasarı yoktur Grade II veya daha fazla kaymalarda ise, bel ağrısı
belirgindir ve vertebraların öne kaymasına bağlı olarak belde çukurlaşma artar. Kayma derecesi
arttıkça etkilenen seviyede dokunma ile ağrı olabilir. Grade III’te genellikle kaymanın
oluşturduğu sinir köklerine baskı sonucunda; Nörolojik muayenede motor, duyusal ve refleks
anormallikler görülebilir. Grade IV düzeyinde kayma ve aynı zamanda kayma nedeni ile
omurilik basısı var ise ve bu da ciddi nörolojik araza (düşük ayak, idrar kaçırma) neden oluyorsa
Sinirin serbest bırakılması ve daha fazla hasarı önlemek ameliyat gerekebilir. Hasta daha uzun
süreli sinir hasarını önlemek için tıbbi yardım almalıdır. Bu durum bir omurilik uzmanı
tarafından değerlendirilmelidir.

4.3.2.1. Spondilolisteziste Tedavi
Cerrahi dışı tedavi
Omurganın çok fazla kaymadığı durumlarda öncelikle cerrahi dışı tedaviler başlanır.
Bazı vakalarada şikayetlerin artıp artmadığını gözlemlemek için hastanın durumu sadece
gözlenir.
Aktiviteler kısıtlanarak bel istirahiti istenir. Bu uygulama inflamasyonun azalmasına ve
kas spazmının sakinleşmesine yardımcı olur. Belin iyileşmesine bir şans vermek için bir süre
spor ve benzeri zorlayıcı aktivitelerden uzak durulmalıdır. Dinlenme dönemine rağmen hala
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şikayetler devam ediyorsa, 2-3 aylık süreyle sert bir bel korsesi veya alçı kullanımı gerekebilir.
Omurganın hareketinin azaltılması inflamasyonun ve spasmın iyileşmesine yardımcı olur.
Şikayetleri devam eden hastalara ilaç tedavisi uygulanabilir. ilaç ağrıyı geçirse bile bu iyileşme
geçicidir. Fizik tedavi, egzersiz, bel koruma önlemleri ve eğitimi diğer yöntemlerdir.
Cerrahi Tedavi
Kayma çok fazla olduğunda ve şikayetler cerrahi dışı tedavi yöntemleriyle
iyileştirilemediğinde cerrahi tedavi uygulanır. Anormal yürüme, bağırsak ve mesane
fonksiyonlarında değişiklik, sinir fonksiyonlarında geri dönüşsüz kötüleşme olması durumunda
cerrahi tedavi gerekir.

4.3.3. Spinal Stenoz
Stenoz, daralma demektir. Spinal stenoz veya omurga stenozu, omurga kanalının
daralmasıdır (Resim 4-7). Omurga kanalı, omurların üst üste dizilmesiyle meydana gelmiş;
içinde omuriliğin seyrettiği anatomik yapıdır. Kronik bel ağrısı nedenleri içinde önemli yer
tutan kanal darlığı değişik Nedenlere bağlı olabilir.
Erkeklerde kadınlara oranla daha sıktır. Miyelografi yapılan hastalarda %1.6-6.0
oranında spinal stenoz saptanmıştır. İlk semptom ve bulgular yaşamın 5 ve 6. dekadında ortaya
çıkar.

Resim 4-7 spinal stenoz
Yaşın ilerlemesiyle omurlarda değişiklikler meydana gelir. Kanalın daralma süreci çok
yavaş ilerlediği için bir grup hastada kanal çok dar olmasına karşın nörolojik göstergeler
olmayabilir. Bu gelişmelerin başlangıcında eğer omurilik kanal zaten darsa, klinik bulgular ve
belirtiler çok erken yaşlarda ortaya çıkabilir. sinir kökünün sıkışması; kas güçsüzlüğü,
nörojenik topallama, bel ağrısı, yayılan bacak veya kol ağrısı, etkilenen seviye deri yüzeyinde
uyuşukluk ve his kaybına neden olabilir. Ağır vakalarda omurilik hasarı meydana gelebilir.
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Stenozun başlıca nedeni, omurganın dejeneratif değişimleridir.
-

Disk fıtıkları, omurga kanalını daraltarak omurilik zarı basısı yaratabilir.
Kemik yoğunluğundaki azalmayla (osteoporoz) bağlantılı olan spontane kırıklar
omurga kanalını daraltabilir
Disk dejenerasyonu sürecinde omurganın kısa bağları kalınlaşarak kanalı daraltabilir.
Bazen de kireçlenmeler ve kemik mahmuzları omurga kanalını daraltarak, sinirsel ve
damarsal bulguların ortaya çıkmasına zemin hazırlarlar

4.3.3.1. SPİNAL STENOZ BELİRTİ VE BULGULARI
Spinal Stenoz hastalarının şikayetleri, bel ağrısı ve ayaklara vuran ağrı şeklinde
seyreder. Bu hastalıkta tipik olarak nörojenik topallama denen bir durum oluşur. Hastalardaki
yakınmalar uzun süre ayakta durma ve yürümeyle artabilir. Belirtiler devamlı ya da gelip geçer
tarzda olabilir. Sınırlı bir süre yürüdükten sonra bacaklarda güçsüzlük ve uyuşma nedeniyle
durma ve çömelme gereği duyulabilir. yürüme mesafesi giderek azalır. eğilme veya oturma ile
ağrı hafifleyebilir durmak ve yürümekle bel ile bacak ağrıları oluşur. Dinlenmek ve öne doğru
eğilmekle şikayetleri azalır. Bu yüzden ileri yaşlarda görülen bu dar kanal hastalığına maruz
kalanlar, yürümekle başlayan ağrılarını gidermek için belli bir süre dururlar ve buna tipik olarak
vitrin hastalığı denilir. Çünkü ağrılarını geçirmek için etrafa veya vitrinlere bakarlar. Ağrıları
geçtikten sonra yürümeye devam ederler.
Yavaş ilerleyen bir hastalık olduğu için ciddi sinir arazları ve felçler olmaz. Bu durumda
belli bir sinir değil, pek çok sinirler etkilenmektedir. topallama bazı durumlarla da karışır.
Özellikle damar sertlikleri ve damar tıkanıklıklarında da benzer şikayetler oluşturur. O yüzden
bu hastaların teşhislerinde, mutlaka damar muayenelerinin de yapılması gerekmektedir.
Boyunda (servikal stenoz)
-

Bir el, kol, ayak veya bacakta uyuşma veya karıncalanma ve güçsüzlük
Yürüme ve denge ile ilgili problemler
Boyun ağrısı
Şiddetli vakalarda, bağırsak veya mesane disfonksiyonu (idrar aciliyeti ve idrar
kaçırma)

Alt sırtta (lomber stenoz)
-

Bir ayak veya bacakta uyuşma veya karıncalanma ve güçsüzlük
Uzun süre ayakta durduğunuzda veya yürürken bacaklarda ağrı veya kramplar
Sırt ağrısı

4.3.3.2. SPİNAL STENOZDA TEDAVİ SEÇENEKLERİ
Tedavinin amacı hastalığın belirtilerini hafifletmek, genel sağlık durumunu
düzeltmektir. Tedavide öncelikli olarak cerrahi olmayan yöntemler tercih edilir. Hastanın
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eğitimi sağlanır. Hastanın kilo vermesi, dinlenmesi, günlük yaşam aktivitelerine dikkat etmesi
istenir. Bele binen yükü azaltmak amacıyla bazı durumlarda, baston kullanması ve korse
takması önerilebilir. Medikal tedavide ağızdan alınan ilaç veya enjeksiyon yolu ile ağrı kontrol
altına alınmaya çalışılır. aspirin, iboprufen gibi reçetesiz ilaçlar kullanılabilir.
Kaplıca tedavisi, fizik tedavi ve egzersiz tedavisi yararlı olabilir. Tedavi egzersizleri
programında; kuwet ve esneklik artırıcı egzersizler, sabit bisiklet kullanma, yürüme bandı gibi
etkinliklere yer verilir.
Konservatif tedaviden sonuç alınamazsa cerrahi tedaviye yönelinir. Ancak riskleri ve
komplikasyonları olan ameliyat seçeneği kolayca tercih edilmez.

4.4. OMURGA SAĞLIĞINI KORUMA TEKNİKLERİ
Vücudumuzun çatısı oluşturan omurgamızın, hareketlerimizi sağlamadan, iyi nefes
almamıza ve kalbimizin iyi çalışmasına kadar pek çok fonksiyonu bulunmaktadır. Gündelik
hayat içinde hareket ve davranışlarımızda gerçekleştireceğimiz küçük iyileştirmeler ve dikkat
edeceğimiz ayrıntılar omurga sağlığını korumamıza katkı sağlayacaktır.

4.4.1. OMURGA SAĞLIĞI NASIL KORUNABİLİR?
Bu denli önemli işlevi olan omurgamızı korumamız ve mümkün olduğunca doğru
kullanmamız için öncelikle omurgaya aşırı yük binmesini engelleyecek bir duruş (postür)
sağlamamız gerekir. İyi bir duruş, yürürken, otururken, ayakta dururken omurgaya en az yük
bindirerek, kaslarda en az gerilme yaracak uygun pozisyonlarla sağlanabilir. Bunun için vücudu
bir süre eğitmek gerekebilir.
Doğru bir duruşa ulaşmak için öncelikle güçlü ve esnek kaslara sahip olmak gerekir.
Fizik kondisyonunu artırarak bunu sağlamak mümkün. Gün içinde mümkün olduğunca
hareketli olmak, uzun süre bilgisayar başında oturan kişilerde düzenli aralıkları kalkıp hareket
etmek ve düzenli olarak spor yapmak kondisyonun artmasına yardımcı olur. Aynı zamanda
omurganın her iki tarafındaki kasların da güçlü ve dengede olması gerekir.
Gerginlik ve stresten uzak durun
Pozitif düşünün. Gerginlik ve stres bel ağrısına yol açar.
Dik durun. Burada dik durmayı şöyle açıklamalıyım: Çok oturmayın. Çok yatmayın.
Tüm hareketlerinizde omuzların, kalçaların, diz ve ayakların aynı hizada olma duruşunuzu
koruyun.
Derin, sakin ve yavaş nefes alın. Elinizi sıklıkla karnınıza yerleştirerek, nefesinizi
buraya doldurun. Çocuklar karın solunumu yapar. Mutlu ve sakin olmalarının sebeplerinden
birisi de karın solunumu yapmaları.
Yumuşak hareket edin. Ani ve sert hareketler omurganızı zorlar ve yaralar.
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4.4.2. DOĞRU DURUŞ NE SAĞLAR?
İyi ve estetik bir görünüme katkı sağlar.
Omurga eklemlerin tutan bağlar üzerinde oluşan stresin azaltılmasına yardım ederek, bu
yapı üzerine ez az yük binmesini sağlar.
Kasların düzgün kullanılmasıyla, kemik ve eklemlerin de sağlıklı çalışması sağlanır.
Kasların daha az enerji kullanarak daha verimli kullanılmasını ve böylelikle daha geç
yorulma sağlanır.
Bel, boyun ve sırt bölgesinde oluşabilecek ağrıları önler.

4.4.2.1. DOĞRU DURUŞ NASIL OLMALI?
Çeneniz düz olarak başınızı dik tutun. Başınızı geriye ya da yanlara eğmeden tam
karşıya bakın. Dizleriniz ve sırtınız düz olarak omuzlarınızı geriye atın. Karnınızı içeri çekin,
göğsünüzü önde tutun. Doğru bir duruşa sahip olmak bir zamanla kazanılan bir alışkanlıktır.
Bunun için de doğru duruş pozisyonunu mümkün olduğunca her ortamda tekrarlamak ve
alışkanlık haline getirmek gerekir. Uzun süre ayakta durmak da omurga üzerine aşırı yük
binmesine neden olur. Bu yüzden böyle bir işle uğraşanlar ya da uzun süre ayakta durulması
gereken bir durumla karşılaşanlar, omurgasını aşırı yükten kurtarmak için ara sıra hareket
etmeli ya da oturarak omurgasını dinlendirmeye çalışmalıdır.

4.4.2.2. DOĞRU OTURMA NASIL OLMALI?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Omuzlarınız ve sırtınız aynı hizada ve dik oturun.
Sandalyede otururken sırtınızın sandalyeye temas etmesini sağlayın.
Sandalyenin ucunda oturmayan. Sırtını kavrayan arkası yüksek bir sandalye tercih edin.
Sandalyenin bel çukuru kavraması gerekir. Buna uygun bir sandalye seçmeye çalışın.
Bu sağlanamıyorsa sandalyenizde bel çukurunu destekleyen bir yastık kullanın.
Vücut ağırlığınızı mümkün olduğunca her iki kalçanıza eşit dağıtmaya çalışın. Bu
durumu engelleyen bacak bacak üstüne atma pozisyonundan kaçının.
Dizlerinizi dik açıda tutun, ayaklarınızın yerle temas etmesini sağlayın.
Uzun süreli oturarak çalışmanız gerekiyorsa, 30 dakikadan fazla aynı pozisyonda
kalmayın. Düzenli aralıklarla kalkıp hareket edin.
Bilgisayar karşısında çalışırken sandalyenizi bilgisayarla göz hizasında olmanızı
sağlayacak uygun bir yüksekliğe ayarlayın ve masaya doğru yaklaştırın.
Bilgisayar ekranına doğru yaslanmayın. Omuzlarınızı rahat, sırtınızın dik tutun ve
kollarınızın rahat hareket etmesini sağlayın
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4.4.2.3. DOĞRU YATIŞ POZİSYONLARI
•
•

Omurganızı mümkün olduğunca dengede tutmaya çalışın.
Başınızın altında omurganın dengesini bozmayacak boyutta çok yüksek olmayan bir
yastık koyun.

4.4.3. BEL AĞRILI HASTALARA YAKLAŞIMLAR
Bel ağrısı çeşitli nedenlerle oluşabilen bir semptomdur. Bel ağrılı hastalarda ağrının
kaynağını gösteren problemi tespit etmek çoğu zaman mümkün değildir. Hareketsiz yaşam
tarzı, kilo alma, obezite, eklem hastalıkları, kazalar ve spor yaralanmaları, kronik sırt ağrısının
en yaygın nedenleri arasında yer alıyor. Yaşanan stres, üzüntü ve kaygı gibi duygusal
dalgalanmalar fiziksel sağlığı da dolaylı olarak etkileyerek fiziksel ağrılara dönüşebiliyor. Bel
sağlığı eğitiminde temel amaç; omurga sağlığını korumak, bel ağrılarında sorunun ne olduğunu
anlatmak ve onunla başa çıkabilmenin yollarını göstermektir. En sık neden bölgesel mekanik
bozukluklardır. Ani tek bir travmadan ziyade zaman içinde tekrarlayıcı, birikimli travmaların
önemli rolü vardır. Başarılı bir tedavi için erken tanı konulması kadar hastaların uygulanacak
programa katılımı ve eğitimi de önemlidir. Ağır yaşam ve çalışma koşulları, kötü statik ve
dinamik postür, yanlış vücut mekaniklerinin kullanımı, karın ve sırt kaslarının güç ve
esnekliğinde ve kardiyovasküler dayanıklılıkta azalma, sigara içme ve vibrasyon gibi risk
faktörlerinin bel ağrısına yatkınlık oluşturduğu gösterilmiştir.
Tedavide zaman zaman güçlüklerle karşılaşılmakta hastanın iyileşmemesi hem hastayı
hem hekimi ümitsizliğe düşürmektedir. Tedavide başarılı olabilmek için bel ağrısıyla ilgili
aşağıdaki gerçekleri bilmekte yarar vardır.
•

Kişilerin %80'i yaşamları boyunca en az bir kez bel ağrısı geçirir.

•

Çoğu mekanik kaynaklıdır.

•
Mekanik bel ağrılarının %80-90'ı yapılan tedavinin türüne bağlı olmaksızın 6
haftada iyileşir.
•
•
parçasıdır.

%25-50'sinde ilk yıl içinde yeni bir atak oluşur.
Hem hekim hem hasta için tedavi suresince sağduyulu olma tedavinin önemli bir

•
Tedavide alışkanlık yapan ilaçlar ve açıkça yarar beklenmeyen cerrahi
girişimlerden kaçınmalıdır.
•

Hastaların %5-10'u aydan uzun sürerek kronikleşmektedir.

•

En önemli tedavi güçlükleri bu gruptaki hastalarda oluşmaktadır.
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•
Kronik bel ağrısı tanı ve tedavi yönünden akut bel ağrısından tamamen farklıdır
ve multidisipliner bir yaklaşım gereklidir.
•

Hastaların sadece %1-5'inde cerrahi gereklidir.

•

Fiziksel kondisyonun iyileştirilmesi tedavinin önemli bir komponentidir.

•
edilmelidir.

Tedavi programı hastanın durumundaki değişikliklere göre modifiye

•
İşten uzak kaldıkça işe geri dönme olasılığı azaldığından mümkün olduğunca
erken işe döndürülmelidir.
Günümüzde bel ağrılı hastaya tedavi yaklaşımında pasif tedavi yöntemleri yerine
hastanın aktif katılımının sağlandığı, belinin sorumluluğunu aldığı, yoğun egzersiz
programlarından oluşan rehabilitasyon yöntemleri önerilmektedir.
Bel Ağrılı Hastada Rehabilitasyonunun Amaçları
•

Ağrının azaltılması,

•
Uzun süre yatma ve aktivite sonucu gelişebilecek kondisyon kaybının
engellenmesi,
•

Tekrarlı travmanın ve kronikleşmenin önlenmesi,

•

Normal aktiviteler ve işe erken dönüşün sağlanması.

Bel ağrılı hastaların tedavisinde yatak istirahati üzerinde yüklenmeyi azaltarak
semptomların iyileştirilmesinde önemli bir yer tutar. Özellikle oturma ve ayakta durma gibi
bazı pozisyonların ağrıyı artırdığı gösterilmiş olmakla birlikte yatak istirahatinin ideal süresi
konusunda bilimsel veri yoktur. Ancak iki haftadan uzun yatak istirahatinin gövde genel vücut
fonksiyonları üzerinde olumsuz etkileri olduğu gösterilmiştir. Hareketsizliğin kemik yıkımına
ve kas gücünde günde %3'lük kayba neden olduğu da bildirilmektedir. Bel ağrılı hastada yatakta
uygun pozisyon kişinin en rahat ettiği pozisyondur. İdeal pozisyon dizler ve kalçalar bükülü
vaziyetteki cenin pozisyondur. Sırtüstü yatmada dizler altına konulmuş birkaç yastıkla kalça ve
dizler bükülü pozisyona getirilerek belde gerilim oluşturan kaslarda gevşeme sağlanır. Yüz
aşağı pozisyon omurgalardaki basınç artışına yol açabildiğinden ve uzun süreli özellikle öne
eğilerek oturmalar önerilmez.

4.4.4. BEL AĞRILARINA EGZERSİZ
Bel ağrılı hastaların tedavisinde erken hareket ve egzersizlerin genellikle yararlı olduğu
kabul edilir ve yaygın olarak kullanılır. Bir aydan uzun süren bel ağrılı hastalarda kas gücü
azalmakta ve gövde sırt kasları karın kaslarından daha fazla etkilenmektedir.
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Postürün devamlılığı sırt kaslarının önemli fonksiyonları arasındadır, Bu kasların
dayanıklılığında azalma olduğunda yaralanma riski artmaktadır. Bel ağrılı hastalarda esneklik
azalmıştır. Bu bel bölgesinde aşırı yüklenmelere yol açarak taşıyıcı yapıları olumsuz etkiler.
Omurga hareketliliğinin artırılması disklerin beslenmesini ve yaralanmış dokuların iyileşmesini
hızlandırır.
Kardiyovasküler enduransı iyi olanlarda bel ağrısı daha az sıklıkla Görülmekte, daha
çabuk iyileşmekte ve daha az sıklıkla tekrarlamaktadır. Bunlardan dolayı bel ağrılı hastalarda
lomber bölgenin ve bu bölgeyi etkileyen diğer sırt, omurga, kalça çevresi ve bacakların gücünü,
hareketliliğini, esnekliğini ve dayanıklılığını artıran ve aerobik kapasiteyi iyileştiren egzersizler
önerilmektedir. Egzersiz programlarını hazırlarken hastanın güveni kazanılmalı, egzersizler
basit ve hasta tarafından kolay anlaşılabilir ve uygulanabilir olmalı ve her hastanın gereksinim
ve kişisel sorunlarına uygun programlar verilmelidir.
Bel ağrılı hastalarda egzersizlerin yararları
•
•
•
•
•
•
•
•

Ağrıyı azaltır,
Zayıf kasları güçlendirir,
Omurga ve çevresindeki yapılara mekanik stresi azaltır,
Fiziksel kondisyonu iyileştirir,
Vücut formunu iyileştirir, kendini iyi hissetmeyi sağlar,
Fazla hareketli segmentleri stabilize eder,
Postürü iyileştirir,
Hareketliliği artırır.

4.4.4.1. BÜKÜLME(FLEKSİYON) EGZERSİZLERİ
1937'de Williams tarafından önerilen fleksiyon egzersizlerinin(Resim 4-8) amacı
omurgalar arasındaki delikleri ve eklemleri açarak sinir kökü basıncım azaltmak, gergin kalça
bükücü kaslarını ve bel düzleştirici kaslarını germek, karın kasları ve kalça kaslarını
güçlendirmektir.
Fleksiyon egzersizlerinin endikasyonları
• Ekstansiyonun ağrılı olduğu mekanik bel ağrıları
• Lomber spondiloz
• Spondilolistezis
• Spinal stenoz
Fleksiyon egzersizlerinin kontrindikasyonları
• Akut disk problemleri
• Uzun süreli yatak istirahatinden hemen sonra
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• Fleksiyona bağlı bel ağrısı

Resim 4-8 Fleksiyon egzersizleri

4.4.4.2. Doğrulma (Ekstansiyon) Egzersizleri
Mc Kenzie tarafından önerilen ekstansiyon egzersizlerinin(Resim 4-9) amacı omurga
çevresi kasları güçlendirmek, dayanıklılık ve mobiliteyi artırmak, normal bel eğriliğini
sağlamak, omurgalar arası disklere ve bağlara gelen stresi azaltmaktır. Ekstansiyon
egzersizlerini önerenler bu egzersizlerin disk basıncını azaltarak ve mekanik stabiliteyi
arttırarak omurgayı koruduğunu, bu egzersizlerle omurgalar arası diskler ve bağlar üzerinde
basıncı azalttığını, öne sürmektedir.

Resim 4-9 Ekstansiyon egzersizleri

Ekstansiyon egzersizlerinin endikasyonları
•
•
•
•

Fleksiyona bağlı postüral bel ağrısı,
Fleksiyonun ağrılı olduğu mekanik bel ağrısı,
Akut dönem sonrası disk problemleri
Ankilozan spondilit.
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Ekstansiyon egzersizlerinin kontrendikasyonları
•
•
•
•
•

Multipl bel operasyonu hikayesi,
Cerrahiye bağlı skar dokusu nedeniyle sınırlı fleksiyon,
Spondilolistezis,
Faset eklem hastalığı,
Spinal stenoz.
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Uygulamalar
-

Omurga koruma yöntemlerinin tekrarı
Fleksiyon (bükülme) egzersizlerinin uygulanması
Ekstansiyon (düzleşme ve geriye) egzersizlerinin uyulanması
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
-

Omurganın yapısı ve bölümleri
Yaşlılıkla görülen omurga problemleri
Doğru omurga duruş ve pozisyonları
Koruyucu ve tedavi edici egzersizler
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Bölüm Soruları
1) Omurganın görevleri olarak verilen aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?
IOmurga, baş, boyun ve gövdenin ağırlığını taşır. Bu ağırlığı kalça kemiği
aracılığıyla alt yanlara( bacaklara) iletir.
IIBaşın ve gövdenin hareketini sağlar.
IIIOmurga kanalında bulunan omuriliği darbelere karşı korumasıdır.
IVGövdede bulunan iç organların darbelere karşı korunmasını sağlar.
a)
I ve II
b)
II ve III
c)
I, II ve III
d)
II, III ve IV
e)
I, II, III ve IV
2) “Birinci boyun omurudur. Gövdesi ve dikensi çıkıntısı yoktur. Kafa kemiklerinden
art kafa kemiği ile eklem meydana getirir.”
Yukarıda tanımı yapılan omur aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Eksen
b)
Atlas
c)
Göğüs Omuru
d)
Bel Omuru
e)
Kuyruk Kemiği
3) “Omurganın en son bölgesidir. 4-5 omurun kaynaşıp birleşmesiyle oluşmuş tek
kemiktir. Üstte kuyruk sokumu kemiği ile eklem meydana getirir. Alt ucu serbest, küçük bir
üçgen şeklindedir.”
Yukarıda tanımı yapılan omur aşağıdakilerden hangisidir?
a) Atlas
b) Eksen
c) Göğüs Omuru
d) Bel Omuru
e) Kuyruk Kemiği
4) “Daralma demektir. Omurga kanalının daralmasıdır.”
Yukarıda tanımı verilen omurga dejenerasyonun adı nedir?
a) Bel Fıtığı
b) Spondiloz
c) Spinal stenoz
d) Spondilolistezis
e) Osteoporoza
5) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Spinal Stenoz sonrası oluşabilen durumlardır?
III-

Sinir kökünün sıkışması meydana gelir.
Kas güçsüzlüğü meydana gelir.
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IIIIVa)
b)
c)
d)
e)

Yayılan bacak veya kol ağrısı meydana gelir.
Etkilenen seviye deri yüzeyinde uyuşukluk ve his kaybına neden olabilir.
I ve II
II ve III
III ve IV
II, III ve IV
I, II, III ve IV

6) Omurga önde ve arkadan bakıldığında düz bir sütun şeklindedir. Yandan bakıldığında
ise birtakım eğrilikler görülür. Omurganın çukur olan eğriliklerinin adı aşağıda verilenlerden
hangisidir?
a) Kifoz
b) Lordoz
c) Lomber
d) Servikal
e) Torasik
7) Merkezi sinir sitemi organı olan omuriliği içeren aynı zamanda omuriliği koruma
görevi de olan omurilik yapısının adı aşağıda verilenlerden hangisidir?
a) Omur kemeri
b) Omurga kanalı
c) Eklem çıkıntısı
d) Dikensi çıkıntı
e) Disk
8) Boyun (servikal) omurlara dair verilenlerden yanlış olan aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Boyun bölgesinde 12 omur bulunur.
Hareketli omurların en küçükleridir.
Atlas; birinci boyun omurudur.
Eksen; ikinci boyun omurudur.
atlasla eksen arasındaki eklem sayesinde başın sağa-sola dönme hareketi yapılır.

9) Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a)
b)
c)

Spondilolisteziz -Omur kayması
Spondiloz -Omurga dejenerasyonu
Spinal stenoz-Kanal daralması
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d)
e)

Osteoporoz -Kemik erimesi
Spondilolisteziz-Boyun kireçlenmesi

10) Aşağıdakilerden hangisi omurga sağlığının korumak için yapılması gerekenlerden
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Düzenli olarak spor yapmak
Gerginlik ve stresten uzak durmak
Dik durmak
Derin, sakin ve yavaş nefes almak
Bilgisayar başında uzun süre kalmak
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5. YAŞLILARDA SIK GÖRÜLEN KIRIKLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Kırığın tanımı ve kırık tiplerinin ne olduğu hakkında bilgi edineceğiz. Kırığın iyileşme
evrelerinde neler olur ve ne kadar sürerler. Kırığa müdahale edilme şekilleri, kırığın
komplikasyonları, sık görülen kırıklar hakkında bilgiler ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kırık nedir?
Kırık tipleri nelerdir?
Kırık iyileşme evreleri nelerdir, ne kadar sürer?
Kırıkla birlikte ortaya çıkan problemler?
Kırığa müdahale nasıl olmalıdır?
Yaşlılıkta sık görülen kırıklar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kırık nedir ? kırık tipleri Kırığı tanımlar, kırık tiplerini Ders
notlarının
ve
nelerdir?
kavrar
kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır
Kırık iyileşme evreleri

Kırıkta
müdahale
olmalıdır

Sık görülen kırıklar

Kırık
iyileşirken
neler Ders
notlarının
ve
olduğunu ve süreci kavrar
kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır
nasıl Kırık olduğu durumlarda Ders
notlarının
ve
nasıl müdahale edileceğini kaynakçada
verilen
kavrar
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır
Sık görülen kırıkları öğrenir

Ders
notlarının
ve
kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Kırık
Kırık iyileşmesi
Sık görülen kırıklar
Kırık rehabilitasyonu
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Giriş
Son yüzyılda kırsal yaşamdan şehir yaşamına hızlı geçiş sonrası özellikle ileri yaşlarda
hareket azlığı, güneş ile temas eksikliği, beslenme alışkanlıklarındaki değişme çeşitli
rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden oldu. İnsan ömrünün uzaması ve yaşlı insanların
artması (şu an da %20, 2050 yılında %40 yaşlı nüfus olacaktır.) sonucu yaşlı kırıkları denilen
bir başlığı açılmasına ihtiyaç olmuştur.ileri yaşta meydana gelen kırıklar da hayetı tehdit eder
boyuta gelebilmektedir. Yaş, osteoporozun ve dolayısıyla kırık riskinin en önemli belirleyici
unsurudur. 65 yaş üsttü kadınların 3/1 erkeklerin 8/1 osteoporatiktir. Yaşlıların 3/1 her yıl en
az bir defa düşerler. Tekrar düşme korkusuyla hareketleri azalır, bu da osteoporozu tetikler.
Yaşın ilerlemesiyle, vücutta fizyolojik değişiklikler oluşmakta ve daha önce yapılan aktiviteler
zamanla daha zor hale gelmektedir. Bu bölümde kırık nedir, iyileşme süreci nasıl ilerler,
yaşlılıkta sık görülen kırıkların hangileri olduğu ve bu kırıkların oluşumunu önlemek ve
olduktan sonraki süreçte neler yapılması gerektiği konuları ele alınacaktır.
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5.1. Kırık Nedir?
Kırık, vücudumuzu oluşturan kemik yapı bütünlüğünün fiziksel veya fizyolojik
etmenlere bağlı olarak bozulmasıdır. Kemikteki kırılma etki eden kuvvetlerin derecesine ve
kemiğin şoku karşılayabilme yeteneğine göre ufak bir çatlaktan (Fissür), bir veya bir çok
kemiğin kırılmasına; hatta komşu eklemlerde çıkık eşlik etmesine (Kırıklı-çıkık) kadar
değişiklik gösterebilir. Yaşlı hastalarda kemik erimesi durumundan kaynaklı kırıklar meydana
gelebilir. Genç hastaların kırık durumu çok fazla ciddiyet göstermezken yaşlı hastalarda
kırıklar, hayatidir. Yaşlı hastanın kırık tedavisi yapılmazsa çok basit bir kalça kırığı hastanın
hayatına sebep olabilir.
Kemik kırıkları 4 ana grupta incelenir
Kısmi kemik kırıkları: Bu kırıklarda kemik bütünlüğü kısmi olarak
bozulmuştur ama kemik hala tek parçadır. Yarım kırık ya da çatlak olarak da adlandırılabilir.
Bu kırıklarda çevre yumuşak dokular minimal düzeyde zarar görür.
Basit kemik kırıkları: Bu kırıklarda kemik bütünlüğü bozulmuş kemik iki
parçaya ayrılmıştır fakat kemiklerin konumları doğal konumlarına yakındır ve çevre yumuşak
dokular az zarar görmüştür.
Açık kemik kırıkları: Bu tip kemik kırıkları çok ciddidir kırılan kemikler
birbirinden uzaklaşır kırılan kemiklerden en az biri vücudun dışına çıkar. Bu kırıklarda cilt
bütünlüğü bozulur kemiğın uç kısımları dışardan görülebilir kanama ve enfeksiyon riski
bulunur(Resim 5-1).
Parçalı kemik kırıkları: Bu kırıklarda kemik bütünlüğü birden fazla yerden
bozulmuştur. Bu kırıklara multiple kırık da denilebilir. Parçalı kemik kırıkları vücudun
neresinde olursa olsun ciddiye alınmalıdır.

Resim 5-1 Kırık çeşitleri
Kırık kemik parçalarının durumu, yaralanma şekli hakkında da bilgi verir. Kemiğe
direkt etki yapan bir darbe ile oluşan kırıklar, uzvun sabit veya hareketli oluşu sırasında darbe
almasına bağlı olarak yatay veya çapraz kırıklardır. Bu tip kırıklar, kemik uçlarının birbirinden
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fazla ayrışmadığı, stabil kırıklar olarak da adlandırılırlar. döndürücü kuvvetlerle meydana gelen
kırıklar spiral kırık şeklindedir(Resim 5-2).

5.2. Kırılma Şekline Göre Kemik Kırıkları
1.
Enine doğru kırıklar: Kırık açısı kemiğin uzunlamasına dik şekilde oluşan
kırıklardır.
2.
Avülsiyon kırıklar: Kemiğin bir bölümünden bir miktar kemik parçasının kopup
ayrıldığı kırıklardır.
3.
Spiral kırıklar: Kemik dokusunda oluşan bükülmeli kırıklardır.
4.
Eğik kırıklar: Kemiğin uzunlamasına çapraz bir şekilde oluşan kemik
kırıklarıdır.
5.
Eğik Ayrılmış: Kemiğin uzunlamasına çapraz bir şekilde oluşan aynı zamanda
kemiklerinde birbirinden bir miktar uzaklaştığı kemik kırıklarıdır.
6.
Parçalı kırıklar: Kemiğin kırılırken 2 den fazla parça ayrıldığı bazen kemiğin bir
kısmının ufalandığı kemik kırıklarıdır.
7.
Segmental kırıklar: Parçalı kırıkların farklı bir şeklidir ve parçalı kırıktan farkı
kemik ufalanmasının olmadığı kırıklardır.
8.
Açık kırıklar: Kemiğin kırılıp bir ya da bir den fazla parçasının cilt dışına çıktığı
kırıklardır.
9.
Kısmi kırık: Kemikte oluşan yarım kırıklardır kemik bütünlüğünü bozmayacak
şekilde oluşacaktır

Resim 5-2 kırılma şekline göre kırıklar
Kırıklar yaşa bağlı olarak da farklılıklar gösterir. Çocuklarda daha çok yeşil ağaç kırığı
şeklinde görülürken, kemik yoğunluğunun azalmasıyla birlikte yaşlılarda çok hafif travmalar
bile kırıklara neden olabilir
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5.3. Kırık Nedenleri
Travma: Kırıkların büyük çoğunluğu bir yaralanma sonucu oluşur. Bu yaralanma trafik
kazası, yüksekten düşme, el ya da ayak üzerine bir cismin düşmesi gibi direkt bir travma sonucu
olabilir. Bazı kırıklar ise indirekt travma ile meydana gelir. Buna örnek olarak gerilmiş el
üzerine düşme sonucu oluşan distal radyus kırığı gösterilebilir. Stres veya yorgunluk kırıkları,
tekrarlayan minor travmalar sonucu, örneğin uzun yürüyüş sonrasında oluşan bir ya da çok ayak
tarak kemiklerini etkileyen kırıklardır. Bu tür kırıklar daha ziyade diz altındaki uzun kemiklerde
görülür.
Patolojik Kırıklar: Kemik erimesi, omurga tümörü veya kanser metastazları, omurga
kemiğin genel yapısını bozan hastalıklarda kemiğinin yapısı zayıflar ve herhangi bir travma
olmaksızın veya hafif travma ile kırıklar oluşabilir.
İlerleyen yaşlarda kemik zayıflıklarının yanı sıra düşme riskleri artar. 65 yaş üzeri
popülasyonun %30’u her yıl düşme riski taşır. Bu oran 80 yaş ve üstünde %50 nin üzerine çıkar.
Yaşlılarda en sık kalça, leğen(pelvis), ve ön kol kırıkları görülür ve %90 ının nedeni düşmedir.
Omurga kırıkları ve kol kırıkları da sık görülen kırıklardandır.

5.4. Kırık Belirtileri
Kemik kırıkları çeşitli gruplara ayrıldığı gibi kırık belirtileri de değişiklik gösterir.
Parçalı ve açık kırıklarda hareket kaybı olup, hareketle ve ya hareketsiz şiddetli ağrı hissi,
bölgesel şişlikler, ödem ve kanama gibi belirgin belirtiler olurken, basit ve kısmi kırıklarda
şikayetler daha hafiftir. Şekil bozukluğu oluşmayabilir. Açık ve parçalı kırıklara göre basit ve
kısmi kırıklarda hareket ve işlev kaybı daha az olur.
•

Açık kırıklarda cilt dışına kemik parçaları çıkar rahatlıkla görülebilir.

•

Kırık bölgesinde kanamaya bağlı morarma oluşur.

•

Kırık kapalı ise kırık bölgesinde şişme meydana gelir.

•

Kırık bölgesinde deformiteye bağlı şekil bozukluğu oluşur.

Kırık bölgesinde temasa bağlı hassasiyet artar ve hasta acı hisseder elle muayene
sırasında kırık anlaşılabilir.
•

•

El ve parmaklar gibi hareketli eklemlerde hareket kabiliyeti ciddi şekilde azalır ve

ağrılı olur.
•

Küçük eklemlerdeki kırıklarda eklemin simetrisi bozulur.

Tüm bu belirtilere rağmen tüm kırıklarda röntgen çekilerek kemiklerin yeni konumu ve
kemikte oluşan deformiteler röntgen çekilerek tespit edilmelidir. Kırığa bağlı şişme ve morarma
fazla ise çevre yumuşak dokuların hasar boyutu için MR çekilmesi gerekebilir.
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5.5. Kırık İyileşmesi
Kırık iyileşmesi, pek çok faktörün bir arada etkileşimde bulunduğu bir süreci ifade eder.
Bu süreçte ortopedi hekimi yönünden, gereken ve istenen biçimdeki bir kırık iyileşmesi
sağlamak için tedaviyi nasıl yöneteceği ancak bu sürecin biyolojik, mekanik, yönlerini
kavramakla mümkündür. Kırığın nasıl tespit ve tedavi edileceğine; kırığa yol açan travmanın
şiddeti, kırığın yerleşimi, tipi, yumuşak dokuların durumu, hastanın durumu, gereksinimleri ve
cerrahın deneyimleri göz önünde bulundurularak; biyomekanik gereksinimler ile biyolojik
kazanımlar arasında seçim yapılarak bir karar vermek gerekir.

Resim 5-3 kırık iyileşme evreleri
Kırık iyileşmesinde üç ana aşama vardır; bunlardan ikisi toplamda beş aşama yapmak
üzere daha alt bölümlere ayrılabilir (Resim 5-3).

1. Tepkisel aşama(inflamasyon fazı)
- Kırık ve inflamatuar aşaması
- Granülasyon dokusu oluşumu
2. Onarım aşaması
- Kıkırdak kalus oluşumu
- Lameller kemik birikimi
3. Yeniden şekillendirme aşaması
- Orijinal kemik konturuna yeniden şekillenme
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5.5.1. Tepkisel Aşama (İnflamatuvar Faz)
Yaralanma anında kırık bölgesindeki damarların yırtılması sonucu bir hematom oluşur.
Kırılan kemiğin küçük bir bölümü ölür ve zamanla abzorbe olur. Çatlaklardan hemen sonra kan
damarları daralır ve kanamayı durdurur. Kırıktan sonra birkaç saat içinde, damardışı kan
hücreleri, hematom olarak bilinen bir kan pıhtısı oluştururlar. Bu hücreler kan kılcal
geçirgenliğini arttırır. Kan pıhtısı içindeki tüm hücreler dejenere olur ve ölürler. Kan pıhtısı
dışındaki bazı hücreler, ancak yaralanma bölgesine bitişik olan hücreler de dejenere olur ve
ölürler. Bu aynı alanda fibroblastlar hayatta kalır ve çoğalırlar. Granülasyon dokusu olarak
bilinen küçük kan damarları serpiştirilmiş gevşek bir hücre kümesi oluştururlar. Bu doku, kırık
alanı boyunca gerginliği azaltır. Osteoklastlar ölü kemik uçlarını tekrar emmeye başlarlar ve
diğer ölü dokular kaldırılır.

5.5.2. Onarım Aşaması
Kırıklardan sonraki günlerde, periost çoğaltır ve dönüştürür. Kırık aralığının yakınında
(yakın tarafında) bulunan periosteal hücreler hiyalin kıkırdak oluşturan kondroblastlara
dönüşürler. Kırık aralığının distalindeki (en uzak ucundaki) periost hücreleri osteoblastlara
dönüşür ve doku kemik oluşur. Granülasyon dokusundaki fibroblastlar hiyalin kıkırdak da
oluşturan kondroblastlara dönüşür. Bu iki yeni doku kırıkların diğer kısımlarındaki
karşılıklarıyla birleşinceye kadar büyür. Bu işlemler, "kırık kallus" olarak bilinen heterojen bir
doku kütlesi ile sonuçlanır. Sonunda kırılma aralığı, hiyalin kıkırdak ve dokuma kemik
tarafından köprülenir ve bazı kemiklerin orijinal gücünü geri kazandırır.
Sonraki aşama, hiyalin kıkırdak ve doku kemiklerinin lamellar kemik ile
değiştirilmesidir. Değiştirme işlemi, hiyalin kıkırdak ve kemik substitüsyonuna göre
endokondral kemikleşme olarak bilinir. Sonunda orijinal kırık kalusunun dokuma kemik ve
kıkırdağı, kemiğin orijinal gücünün çoğunu geri yükleyerek trabeküler kemik ile değiştirilir.

5.5.3. Yeniden Şekillendirme Aşaması
Yeniden şekillendirme işlemi, trabeküler kemiğin kompakt kemikle yer değiştirmesine
yol açar.. Sonunda, kırık kallus, kemiğin orijinal şekli ve kuvveti ile yakından eşleşen yeni bir
şekle dönüştürülür. Yeniden şekillenme aşaması yaş veya genel durum gibi faktörlere bağlı
olarak 3-5 yıl sürer.

5.6. Kırıkların İyileşmesini Etkileyen Faktörler
1. Kemiğin tipi - Trabeküler kemik kortikal kemiğe oranla daha çabuk iyileşir. Uzun
kemiklerdeki kırıkların iyileşme hızı büyüklükleriyle ters orantılıdır. Üst ekstremite kırıkları,
alt ekstremiteden daha çabuk kaynar. Ortalama iyileşme süresi üst ekstremite için 12-18
haftadır. Femur kırığının kaynaması 4-5 ay sürebilir.
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2. Kırığın sınıflaması - Bazı kırıklarda, kırık fragmanlarını ucuca getirmek daha
kolaydır. Bu durum redüksiyon öncesinde fragmanların durumu ve fragmanlar üzerinde
kasların çekimiyle de ilişkilidir.
3. Kan dolaşımı - Kanlanması iyi olan bölgelerde, kırık iyileşmesi daha hızlıdır.
4. Fiksasyon - Uygun fikse edilen bir kırıkta, kırık fragmanları yerinden oynayarak kan
akımını bozmaz. Ayrıca deformite ve fonksiyon kaybı oluşmaz.
5. Yaş - Çocuklarda kırık kaynaması hızlıdır. Konsolidasyon 4-6 hafta içinde
gerçekleşir. Erişkinlerde ilave bir hastalık yoksa yaş büyük bir önem taşımaz.

5.7. Kemik Kırıklarının Teşhisi
•

Açık kırıklarda cilt dışına kemik parçaları çıkar rahatlıkla görülebilir.

•

Kırık bölgesinde kanamaya bağlı morarma oluşur.

•

Kırık kapalı ise kırık bölgesinde şişme meydana gelir.

•

Kırık bölgesinde deformiteye bağlı şekil bozukluğu oluşur.

Kırık bölgesinde temasa bağlı hassasiyet artar ve hasta acı hisseder elle muayene
sırasında kırık anlaşılabilir.
•

•

El ve parmaklar gibi hareketli eklemlerde hareket kabiliyeti ciddi şekilde azalır ve

ağrılı olur.
•

Küçük eklemlerdeki kırıklarda eklemin simetrisi bozulur.

Tüm bu belirtilere rağmen tüm kırıklarda röntgen çekilerek kemiklerin yeni konumu ve
kemikte oluşan deformiteler röntgen çekilerek tespit edilmelidir. Kırığa bağlı şişme ve morarma
fazla ise çevre yumuşak dokuların hasar boyutu için MR çekilmesi gerekebilir.

5.8. Kırığın Komplikasyonları
Enfeksiyon: Bu kırıkların en sık görülen komplikasyonudur ve çoğunlukla açık
kırıklarda görülür. Post-travmatik yara enfeksiyonu, hastalarda kronik osteomyelitin en sık
nedenidir.
Nonunion: Bir kırık oluştuktan sonraki altı ay içinde iyileşmenin ilerlemesi yoktur.
Kırık parçalar ayrılmış olarak kalır ve kemiğe enfeksiyon ve / veya kan dolaşımının eksikliği
(iskemi) neden olabilir.
Malunion: İyileşme meydana gelir ancak iyileşmiş kemiğin 'açısal deformite,
translasyon veya cerrahi düzeltme gerektiren rotasyonel hizalama vardır. Bu durum, femur gibi
uzun kemiklerde en yaygın olanıdır.
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Gecikmiş kaynama: İyileşme süreleri bir kırığa ve bir hastanın yaşına bağlı olarak
değişir. Gecikmiş kaynama, röntgen filminde 'kırık çizgisinin kalıcılığı ve kallus oluşumunda
kıtlık veya eksiklik' ile karakterizedir. İyileşme halen devam etmekte ancak normalden çok daha
yavaş bir oranda gerçekleşmektedir.
Avasküler nekroz: Kemiğin belirli bir bölgesinde dolaşım yetersizliği bölgede nekroza
yol açar. Kırık fragmanlarda birinin kan akımında kesinti nedeniyle meydana gelen bir
komplikasyondur.
Yumuşak doku yaralanması: Kırık bölgesindeki damar, sinir ve kasların yaralanması
pekçok komplikasyona yol açar. Büyük damarların yırtılmasıyla, bir ekstremite deki ana
damarın tıkanmasıyla gangren veya kısmi bir tıkanmayla iskemik kontraktür gelişebilir.
Sudeck Atrofisi: Refleks sempatik distrofi, kompleks bölgesel ağrı sendromu
adlarıylanda anılan bu komplikasyon, fiksasyon dönemi bittikten sonra en sık olarak el bileği
üstü ve ayak bileği çevresindeki kırıklarda görülür. El veya ayakta şişlik, ödem ve kızarıklıkla
beraber özellikle hareketle artan çok şiddetli, bazen de yanıcı karakterde ağrı vardır. El veya
ayak sırtındaki cilt parlak ve nemlidir.
Genel Kırık Komplikasyonları : Kırıkların genel komplikasyonlar arasında, travmanın
etkisiyle meydana gelen akciğer komplikasyonlar (Erişkin Respiratuar Distres Sendromu, Yağ
Embolisi, Pulmoner Emboli), kanama bozuklukları (Dissemine İntravasküler Koagulopati),
gastroentestinal komplikasyonlar (stres ülseri) sayılabilir.

5.9. Kırıklarda İlk Yardım
Kırık oluştuğu anda, kırığın oluştuğu bölgede tipik bulgular meydana gelir.
Kırık varlığında yada kırık düşünülen durumlarda aşağıdaki adımlarla ilk yardım
uygulanmalıdır.
•

Olay yeri güvenliğini sağlayın. Gerekirse 112 yi arayarak tıbbi yardım isteyin.

•

Hastanın temel yaşam desteği ihtiyacı olup olmadığını değerlendirin.

•
Kırık olan bölgenin hareket ettirilmemesi yada hareketinin kısıtlanması yapılacak
ilk uygulama olmalıdır. Kırık olan bölge her hareket ettiğinde damar ve sinir ve kas dokularının
yaralanma ihtimali artacaktır. Bununla paralel olarak hastanın hissettiği ağrı da
şiddetlenecektir.
•
Kırık bölgesinde olan şekil bozukluğu düzeltilmeye çalışılmamalıdır. Kırık uçlar
yerine konulmaya çalışılmamalıdır. Kırık olan uzuv bulunduğu gibi sabitlenmeli ve tespit
işlemi yapılmalıdır.
•
Kırık olan bölede açık yara var ise mutlaka sabitlemeden önce temiz bir parça bez
yada gazlı bez ile kapatılmalıdır.
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•
Sabitleme işleminde düz ve sert cisimler kullanılabilir. Sabitlemede kullanılacak
sivri kısımların olmadığına (çivi, tel, kıymık v.b.) emin olunmalıdır.
•
Kırık sabilemesi yani kırık atellemesi yaparken kırık olan bölgenin altındali ve
üstündeki eklemin de atellendiğine dikkat edilmelidir. Örneğin. ön kol kırıklarında el bileği ve
dirseği de kapsayacak şekilde atelleme yapılmalıdır.
•
Herhangi bir engel yoksa kırık kol yada bacak kalp seviyesinden yukarıda
tutulmalıdır. Bu sayede ödem ve şişlik oluşumu engellenmelidir.
•

Hasta ısı kaybına karşı korunmalıdır. Bu amaçla üstü örtülebilir.

•
Kırıklarda ilk yardım uygulaması yapıldıktan sonra ilk yardımcı, uygun tıbbi
yardım gelene kadar hastanın yanından ayrılmamalıdır.

5.10. Yaşlılarda Sık Görülen Kırıklar
•
Son yüzyılda kırsal yaşamdan şehir yaşamına hızlı geçiş sonrası özellikle ileri
yaşlarda hareket azlığı, güneş ile temas eksikliği, beslenme alışkanlıklarındaki değişme çeşitli
rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden oldu. İnsan ömrünün uzaması ve yaşlı insanların
artması (şu an da %20, 2050 yılında %40 yaşlı nüfus olacaktır.) sonucu yaşlı kırıkları denilen
bir başlığı açılmasına ihtiyaç olmuştur.
•
Yaş, osteoporozun ve dolayısıyla kırık riskinin en önemli belirleyici unsurudur.
65 yaş üsttü kadınların 3/1 erkeklerin 8/1 osteoporatiktir. Yaşlıların 3/1 her yıl en az bir defa
düşerler. Tekrar düşme korkusuyla hareketleri azalır, bu da osteoporozu tetikler.
•
65 yaşından sonra hareketsizlik mental bozukluklar eklemlerde koordinasyon
kaybına neden olur. Kas kütlesi kaybı çok olur postür bozukluğu gelişir, görme bozukluğu,
anemi, hipertansiyon, hipotansiyon, diyabete bağlı bayılmaları kırık nedenleri arasına girer.
İleri yaşlarda yaşanan kırıkların en çok görüldükleri bölgeler şunlardır:
•

Kalça kırıkları

•

Omurga kırıkları

•

Omuz kırıkları

•

Ayak bileği kırıkları

•

El bileği kırıkları

•

Dirsek kırıkları
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5.10.1. Kalça (Femur-Pelvis) Kırıkları
Bütün kırıkların yaklaşık %4'ü pelvis kırıklarıdır (Resim 5-4) . Pelvis kırıklarının
%10'unda mesane ve idrar yolu yaralanması vardır. Pelvis kırıklarının yaklaşık üçte ikisi trafik
kazaları sonucunda olur, bununla beraber yüksekten düşme, göçük altında kalma gibi
durumlarda pelvis kırıkları oluşabilir. dolaylı zorlama ile adale kontraksiyonları sonucunda
kopma kırıkları şeklinde de kırıklar oluşabilir.Pelvis kırıkları çoğunlukla konservatif olarak
tedavi edilirler, genellikle 4 haftalık yatak istirahati kaynama için yeterlidir. Ancak ayrılmanın
fazla olduğu kopma kırıklarında, ayrılmış ve deplase olmuş diğer kırıklarda, çıkıklarda, cerrahi
tedavi gerekebilir.

Resim 5-4. Kalça kırıkları
Femur boynu kırıkları, tüm kırıkların yaklaşık %1'ini oluşturur ( Resim 5-5). % 80 60
yaş üzerinde ve kadınlarda erkeklere göre 4-5 kat daha fazla görülür. Uyluk yana açıkken iken,
bacağa uzunlamasına gelen dolaylı zorlama ile uyluk yarı bükülü iken kalça üzerine düşme
veya çarpma şeklindeki dolaysız zorlama ile femur boynunda kırık oluşabilir.

Resim 5-5 Femur (uyluk) kırıkları

111

5.10.2. Omurga (Vertebra) Kırıkları
Dolaylı travma ile meydana gelen kırıklarda gözle görülür bulgu gözlenmez. Dolaysız
travmada ise darbenin geldiği yerde ve kırık bölgesinde, değişik derecelerde cilt lezyonu
bulunabilir. Kırık bölgesinde palpasyonda ağrı vardır, Omurganın hareketleri ağrılı ve bu
nedenle de kısıtlıdır. Omurga travması geçirmiş hastada, mutlakad dikkatli bir nörolojik
muayene yapılmalıdır.
Yaşlılarda osteoporoza bağlı gelişen omurga kırıklarında ise genellikle ani gelişen ve
bir travmanın eşlik etmediği bel ağrısı öyküsü mevcuttur. Ağrı, ayakta dururken ya da yürürken
artar, yatıp istirahat edince azalır. Tedavi edilemeyen hastalarda omurga hareketleri kısıtlanır,
kemiklerde yükseklik kaybı oluşur ve ağrı geçmeyebilir. Çökmenin ilerlediği olgularda ise felce
kadar gidebilen nörolojik bulgular ortaya çıkabilir (Resim 5-6).
Omurga kırıklarının erken dönemdeki belirtileri yaralanmanın şiddetine ve yerine göre
değişir. Boyun, sırt ve bel ağrısı ile kas spazmı başlıca bulgulardır. Omurilik yaralanması da
varsa uyuşukluk, kol ve bacaklarda hissizlik, kuvvet kaybı, idrar, dışkı kaçırma veya yapamama
gibi çeşitli şikayetler olabilir. Geç dönemde ise sinir yaralanması olmayan hastalarda yeterli
tedavi uygulanmaz ise omurgada kamburluk (kifoz) oluşması ve bunun yaratabileceği şiddetli
ağrı en sık görülen şikayettir. Sinir yaralanması olan hastalar ise felç ve onun getirdiği
problemlerle karşılaşırlar.

Resim 5-6 Omurga kırıkları
Omurilik yaralanması olmayan hastada ağrının kontrolü ve omurganın bütünlüğünün
sağlanması, tamir edilmesini amaçlar. Yaralanmış omurgada tahribatın zaman içinde
ilerleyerek kamburluğa yol açmasını ya da artan kamburlukla omurilikte başta olmayan bir
yaralanma olmasını engellemek başlıca amaçlardır.
Omurilik yaralanması olan hastada ise yaralanmaya neden olan kemik baskısı, omurilik
sıkışması gibi durumlar düzeltilmeye çalışılır. Bu tedavinin erken dönemde uygulanması
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özellikle kısmi felci olan hastalarda önemlidir. Çünkü kısmi felç olan hastaların iyileşme şansı
daha yüksektir. Tam felç gelişmiş hastalarda ise iyileşme şansı daha az olabilir. Ancak bu
hastaların da erken rehabilitasyonu için kırık omurganın süratle tamir edilmesi ve bütünlüğünün
kazanılması gerekir.

5.10.3. Omuz (Humerus) Kırıkları
Tüm kırıkların %4-5'i humerus üst ucunda bulunur.Kol geride, omuz yana açık iken açık
el üzerine düşme şeklindeki dolaylı veya omuz üzerine düşme ile dolaysız zorlama ile kırık
oluşur. Omuzda ağrı, şişlik vardır, omuz hareketleri ağrılıdır. Damar ve sinir hasarı açısından
mutlaka değerlendirilmelidir. Ayrılmamış veya az ayrılmış kırıklarda ve iki parçalı kırıklarda
konservatif tedavi uygulanır. Tespit velpeau bandajı veya üçgen askı ile yapılır. Kırık üç yada
daha çok parçalı ise cerrrahi işlemlerle tespit gerektirir (Resim 5-7).

5.10.4. Ayak Ayak Bileği Kırıkları
Ayak bileği eklemini oluşturan, üç kemikten herhangi birisi, düşme, trafik kazası veya
ayak bileğinin diğer travmaların sonucu olarak kırılabilir. Şiddetli bir ayak bileği burkulması,
ayak bileği kırığı belirtilerini gizler, bu nedenle her ayak bileği incinmesinde, ayak bileği, bir
doktor tarafından muayene edilmelidir.

Resim 5-7 Omuz kırıkları ve velpeu bandajı

Ayakta metatars kırıkları (tarak kemiği kırıkları), ayağın üzerine yük binmesi ya da ani
burkulmalar nedeni ile oluşur. Tarak kemiği kırıkları ayak bileği burkulmaları sonrası, düşme
sonrası, ayağın üzerine yukarıdan ağır bir şey düşmesi sonucu oluşan kırıklardır. Ayak tarak
kemiği kırıkları belirtileri, ayakta hassasiyet ve şişlik, özellikle metatarsokuneiform eklemde
hassasiyet, rotasyon testinde ağrı ortaya çıkması, ayak tabanında küçük morarma, ayağın
üzerine basamama gibi belirtiler görülür (Resim 5-8).
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Resim 5-8. Ayak kemikleri

5.11. Kırık Rehabilitasyonu
Kırıklar bir dizi potansiyel komplikasyonla ilişkili olup; ciddi maliyet ve morbiditeye
sebep olmaktadır. Kırıklara bağlı engellilik veya basit günlük fonksiyonel aktivite yetisinde
kısıtlılık görülebilmektedir. Özellikle geriatrik yaş grubunda önem arz etmektedir. İleri yaşlarda
ve menopoz sonrası kadınlarda osteoporoz sıklığı artmakta ve bununla ilişkili kırıklar daha sık
karşımıza çıkmaktadır. Osteoporoza bağlı görülen kalça, omurga ve ön kol kırıkları yanında
diğer kırıklar da bireylerde önemli yeti kayıplarına sebep olabilmektedir. Rehabilitasyon
programları, hasta eğitimi, bakıcı desteği, düşmeleri önlemeye yönelik çevresel düzenlemeler,
yardımcı cihazlar, adaptif donanımlar ve enerji koruma teknikleri gibi bileşenleri içermelidir.
Ayrıca kısa vadeli rehabilitasyon programları uzun vadeli olarak da sürdürülmeli, ev
programları mutlaka rehabilitasyon programına dahil edilmelidir. Kalça kırıkları, ağırlıklı
olarak hareketliliği ve yürümeyi etkiler, ancak bozulmuş hareketlilik giyinme, transfer gibi
kendine bakım aktivitelerinde de engelliliğe yol açmaktadır. Osteoporozlu veya osteoporotik
vertebra kırığı olan bireylerde Solunum, güçlendirme ve denge egzersizleri de dahil olmak
üzere çok bileşenli bir egzersiz programı kılavuzlarda özellikle tavsiye edilmektedir.

5.11.1. Kırık Rehabiltasyonunda Temel Prensipler
Kırık rehabilitasyonu kırığın tipi yeri uygulanmış tedavi şekline göre planlanır. Ancak
tüm vakalarda uyulması gereken rehabilitasyonun temel prensipleri vardır.
Anatomik düzende veya anatomik düzene çok yakın bir durumda kırık iyileşmesi
sağlanmalıdır.
Hasarlanmış bölgede kas güçlendirmesi kırık stabilizasyonunu engellemeyecek
şekilde başlatılmalıdır.
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Kırık
başlatılmalıdır.

stabilizasyonu

sağlandığında

hasarlanmış

bölgenin

hareketliliğine

Kırığa komşu olan ve olmayan tüm eklemlerde eklem hareket açıklığı tam ya da
tama yakın sağlanmalıdır.
Kırığa komşu ya da komşu olmayan kas gruplarında normal kas gücü korunmalı
yada kazandırılmalıdır.
Kırık iyileşmesini çabuklaştırmak ve ağrı kontrolü ve kas spazmını azaltmak
amacı ile lokal modaliteler kullanılmalıdır.
-

Yürüme olabildiğince çabuk başlatılmalıdır.

Rehabilitasyonu
önlenmelidir.
-

ve

fonksiyonları

olumsuz

etkileyecek

komplikasyonlar

Kişi olabildiğince erken eski sosyo-ekonomik durumuna kavuşturulmalıdır.

Kırık sonrası bakım ve rehabilitasyonda geriatrik yaş grubu başta olmak üzere düşmenin
önlenmesi, hasta/hasta yakını eğitimleri, bireylerin fonksiyonelliğini ve yaşam kalitesini
arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Rehabilitasyon programları planlanırken farklı
branşların da dahil olduğu multidisipliner yaklaşım önerilmektedir.

5.11.2. Kırık Komplikasyonları
Kaynama gecikme ve yokluğu: Bir kırığın iyileşmesi için kendisinden beklenen süre
geçmiş olmasına rağmen kaynama başlamış fakat tamamlanmamışsa kaynama gecikmesi, eğer
kaynama hiç oluşmamışsa kaynama yokluğu' ndan söz edilir. Kaynama gecikmesinde kırık
uzun süre de olsa kaynar fakat kaynama yokluğunda kırık iyileşmesi gerçekleşmez.
Avasküler nekroz: Kemiği besleyen damarların, kırığı oluşturan travmanın etkisi ile
zedelenmesi veya emboli, tromboz ve infeksiyon nedeniyle tıkanmasına bağlı olarak kemiğin
yeterli beslenememesi ve sonucunda ölümüdür.
İnfeksiyon: Özellikle açık kırıklarda görülen bir komplikasyondur. Kemikte osteomyelit
gelişimi gecikmiş kaynama veya nonunion (kaynamama) ile sonuçlanır.
Yumuşak doku yaralanması: Kırık bölgesindeki damar, sinir ve kasların yaralanması
pekçok komplikasyona yol açar. Büyük damarların yırtılmasıyla, bir ekstremitedeki ana
damarın tıkanmasıyla gangren veya kısmi bir tıkanmayla iskemik kontraktür gelişebilir. Kırık
çevresindeki venlerin tromboze olmasıyla o bölgede kramp tarzı ağrılar, şişlik ve ven boyunca
hassasiyet gözlenir. Ayrıca kas, tendon ve sinirler de travmanın şiddeti oranında değişik
derecelerde yaralanabilirler. Tendonların kopması genellikle açık kırıklarda görülür ve mutlaka
cerrahi tamir gerektir. Sinir yaralanması varsa, hastada paralizi ve anestezi gözlenir. Sinir
yaralanmalarında tam kesi varsa cerrahi tamir, yoksa zamanla iyileşme beklenir.
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Sudeck Atrofisi: Refleks sempatik distrofi, kompleks bölgesel ağrı sendromu adlarıyla
da anılan bu komplikasyon, fiksasyon dönemi bittikten sonra en sık olarak ön kol alt uç ve ayak
bileği çevresindeki kırıklarda görülür. El veya ayakta şişlik, ödem ve kızarıklıkla beraber
özellikle hareketle artan çok şiddetli, bazen de yanıcı karakterde ağrı vardır. El veya ayak
sırtındaki cilt parlak ve nemlidir.
Kas atrofisi: İmmobilizasyon, çevre yumuşak dokuların kısalmasına ve gücünün
azalmasına yola açar İmmobilizasyon sürecinin uzun sürmesi halinde eklem içi veya
çevresindeki dokularda sertlik ve kontraktürler bunun sonucunda da fonksiyonel olarak
kısıtlılık ve disabilite meydana gelir. Kaslar hareketsiz kaldıkça ve kasılma meydana gelmediği
zaman hızla hacim ve güç kaybederler. Kırık sonrası eklem sertliğinin en etkin tedavisi
korunmadır. Kırık tedavisinin her aşamasında eklem mobilizasyonuna azami önem
verilmelidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
-

Kırık tanımı
Kırık tipleri
Kırık iyileşme evreleri
Kırıkta görülen komplikasyonlar
Kırıkta ilkyardım ve müdahale
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Bölüm Soruları
1) Bu kırıklarda kemik bütünlüğü kısmi olarak bozulmuştur ama kemik hala tek parçadır.
Yarım kırık ya da çatlak olarak da adlandırılabilir. Bu kırıklarda çevre yumuşak dokular
minimal düzeyde zarar görür.”
a)
b)
c)
d)
e)

Yukarıda tanımı yapılan kırık çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Kısmi kemik kırıkları
Basit kemik kırıkları
Açık kemik kırıkları
Parçalı kemik kırıkları
Segmental kırıklar

2) Kırık açısı kemiğin uzunlamasına dik şekilde oluşan kırıklara ne ad verilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Enine doğru kırıklar
Avülsiyon kırıklar
Spiral kırıklar
Eğik kırıklar
Segmental kırıklar

3) “İlerleyen yaşlarda kemik zayıflıklarının yanı sıra düşme riskleri artar. 65 yaş üzeri
popülasyonun %.......’u her yıl düşme riski taşır. Bu oran 80 yaş ve üstünde %......’nin üzerine
çıkar.” Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)

10, 20
15, 30
40, 60
30, 50
60, 80

4) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri kırık belirtilerinden değildir?
IIIIIIIV-

Kırık bölgesinde temasa bağlı hassasiyet artar ve hasta acı hisseder elle muayene
sırasında kırık anlaşılabilir.
El ve parmaklar gibi hareketli eklemlerde hareket kabiliyeti ciddi şekilde azalır ve
ağrılı olur.
Küçük eklemlerdeki kırıklarda eklemin simetrisi bozulur.
Vücut ısısı hızla düşer.
a) I ve II
b) III ve IV
c) I, II ve III
d) II, III ve IV
e) I, II, III ve IV

5) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri kırık iyileşmesinin Tepkisel aşama(inflamasyon fazı)
bölümündendir?
IIIIII-

Kırık ve inflamatuar aşaması
Granülasyon dokusu oluşumu
Kıkırdak kalus oluşumu
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IVa)
b)
c)
d)
e)

Orijinal kemik konturuna yeniden şekillenme
I ve II
III ve IV
II, III ve IV
I, II ve III
I, II, III ve IV

6) Vücudumuzu oluşturan kemik yapı bütünlüğünün fiziksel veya fizyolojik etmenlere bağlı
olarak bozulmasına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kırık

b) Atrofi

c) Siyatalji

d) Miyalji

e) Nevralji

7) Kapalı kırık nedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Deri bütünlüğü bozulmuştur ve kırık uçları dışarı çıkmıştır.
Kemik bütünlüğü bozulmuştur fakat deri sağlamdır.
Tamamen parçalanmış ve dışarıdan gözüken kırık
Kemiğin kopması ve kanama ile eşlik eden kırık
Kırılan kemiğin deri üzerinde gözüktüğü ve baskı yaptığı kırık

8) Kırıkların iyileşmesini etkileyen faktörlerden olmayan seçenek aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kemiğin tipi
Kırığın sınıflaması
Kan dolaşımı
Yaşın genç ve yaşlı olması önemli değildir
Fiksasyon

9) Kemik kırıklarının teşhisine yardımcı olmayan durum aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kırık bölgesinde kanamaya bağlı morarma oluşur.
Kırık kapalı ise kırık bölgesinde şişme meydana gelir.
Kırık bölgesinde deformiteye bağlı şekil bozukluğu oluşur.
El ve parmaklar gibi hareketli eklemlerde hareket kabiliyeti ciddi şekilde azalır
Ağrı hissi azalır ve hasta ağrı ve acı duymaz

10) Refleks sempatik distrofi, kompleks bölgesel ağrı sendromu adlarıylanda anılan
kırık komplikasyonu aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Sudeck atrofisi
Lomber disk herni
Ankilozon spondilit
Mekanik ağrı
Tendinit
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6. YAŞLILARDA GÖRÜLEN ÜST EKSTREMİTE PROBLEMLERİ

120

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Üst ekstremite kavramının kapsamına giren vücut bölümleri nelerdir. Üst ekstremitenin
fonksiyonelliğinin önemi, Omuz, dirsek, ve elin anatomik yapıları ile birlikte omuz, dirsek ve
el elbileğinde sık görülen problemler ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.
5.

Üst ekstremite vücudun hangi bölümlerini kapsar?
Üst ekstremite hangi bölümlere ayrılır?
Omuz anatomik yapısı ver problemleri nelerdir?
Dirsekte sık görülen problemler nelerdir?
El ve elbileğinde görülen problemler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Üst ekstremitenin yapısı

Üst ekstremite
temel
tanımlayabilme

Omuz problemleri

Omuz problemlerini tanıma Ders
notlarının
ve
ve ayırt edebilme
kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Dirsek problemleri

Dirsek problemlerini tanıma Ders
notlarının
ve
ve
oluş
mekanizmaları kaynakçada
verilen
hakkında bilgi sahibi olma
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

El ve elbileği problemleri

El ve el bileği problemleri
hakkında bilgi sahibi olma ve
oluş
mekanizmalarını
öğrenme

notlarının
ve
kavramını Ders
düzeyde kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Ders
notlarının
ve
kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Üst ekstremite anatomisi
Omuz problemleri
Dirsek problemleri
El ve elbileği problemleri
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Giriş
Omuzdan başlayarak el parmaklarına kadar uzanan ve üst ekstremite olarak adlandırılan
vücut bölümü fonksiyonellik açısından oldukça önemlidir. Özellikle omuz eklemi
vücudunuzun en hareketli eklemidir ve birçok yönde hareket edebilir. Ancak bu kadar hareketli
ve kuvvete maruz kalan eklemin yaralanmalarla karşılaşma olasılığı da yüksektir. Bu tip
yaralanmalar bireyde ve özellikle ilerki yaşlarda yardımcı araç gereç kullanım ihtiyacı artacak
olan yaşlılarda fonksiyonelliği kısıtlamaktadır. Bu bölümde yaşlılarda sık görülen üst
ekstremite probmlerini ele alacağız.
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6.1. Üst Ekstremitenin Fonksiyonel Yapısı
Üst ekstremite; omuz, kol, önkol ve el olmak üzere 4 farklı bölümde ele alınmaktadır
(Resim 6-1). Omuz kemikleri köprücük ve kürek kemiklerinden ibarettir. Kol kemiği omuz ile
dirsek arasında bulunan tek ve uzun kemiktir. Ön kol kemikleri dirsek ile el bileği arasındaki
iki uzun kemikten ibarettir. El 8 bilek 5 tarak ve 14 parmak kemiğinden oluşmaktadır.

Resim 6-1 Üst ekstremite

Üst ekstremite yaralanmaları yumuşak doku yaralanmalarından ampütasyona kadar
geniş bir spektrumda ortaya çıkmaktadır. Bu yaralanmalara sahip bireyler ağrı, duyu
problemleri, kuvvetsizlik, normal eklem hareketinde kısıtlılık ve fonksiyonel kapasitelerinde
azalma gibi problemlerle karşılaşmaktadırlar. Üst ekstremite fonksiyonu transferlerin
yapılabilmesi, yer değiştirmelerde dengenin sağlanabilmesi, kendine bakım ve efektif el
fonksiyonlarının sağlanabilmesi için gereklidir.

6.1.1. Omuz Anatomisi
Vücudun en hareketli iki ekleminden biri olma özelliğine sahiptir. İlki kalça eklemidir.
Omuz çok kompleksli bir yapıdan oluşur. Bu yapıda 3 adet kemik, 4 adet eklem ve 26 adet kas
vardır. İçerisinde özel yapılarda barındırır (Resim 6-2).
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Resim 6-2 Omuz Anatomisi

6.1.1.1. KEMİKLER
Clavicula (Köprücük kemiği): Ana rahminde oluşumu (gebeliğin ilk 5. haftasında) ilk
gerçekleşen kemiklerden biridir. Aynı zamanda oluşumu geç süren en geç kemik olma
özelliğine de sahiptir. 21 yaşına kadar gelişimi sürer. Bununla birlikte kırılması en kolay
kemiktir. Vücudun ön yüzünde, dış tarafta kürek kemiği ile, iç tarafta göğüs kemiği ile eklem
y apmaktadır. Ve bunlara çok sayıda kas yapışır.
Scapula (Kürek Kemiği): üçgen yapıda, yassı görünüme sahip bir kemik olma özelliğine
sahiptir. Omuz bölümünde vücudun arka kısmında bulunur. Çok fazla kas üzerine
yapışmaktadır. Kol kemiği ile güçlü bir eklem yapma gücüne sahiptir.
Humerus (Kol Kemiği): Uzun kemik tipine örnektir. Üst tarafta kürek kemiği ile alt
tarafta ise ulna ile direkt olarak eklem yapmaktadır. Üzerinde çok fazla kas barındırır.

6.1.1.2. EKLEMLER
Art. Acromion Clavicular (kürek kemiği ile köprücük kemiği üst taraf dış kısım
arasında): Bu eklem kıkırdak disk ile tamamlanmaktadır. Hareket alanı az da olsa hareket etme
özelliğine sahiptir. Ligament bir eklem kapsülü ile desteklenmekte olan bir eklemdir.
Art. Sternum Clavicular (Göğüs kemiği ile köprücük kemiği arasında): Göğüs ile omuz
arasındaki bütünlüğe katkıda bulunmaktadır. Kemik uç tarafları kıkırdak bir yapıya sahiptir.
Art. Scapula Toristik (Arka kaburga kemiği ile kürek kemiği arasında): Kürek kemiği
kaburgalar ile birlikte vücudun arka kısmında eklem yapmaktadır. Bu kısımdaki eklemin
hareketi kayarak yapılmaktadır. Yapılan bu kayma, kolun hareket sisteminde etkili olmaktadır.
Art. Glenohumeral (Kol kemiği ile kürek kemiği arasında): Kürek kemiğinin dar yuva
kısmı ile kol kemiğinin geniş üst başı arasında bulunan bir eklemdir. Omuzun en hareketli
eklemidir. Labrum denilen esnek bir yapısı vardır. Top-yuva adı verilen bir şekle sahiptir.
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Eklem kapsülünün çevresindeki bağ dokuları kemiğin stabil olmasını sağlar. Stabil
olmayı sağlayan tendonların en önemli olanı biceps brachii kasının uzun başı tarafındaki
tendondur. Kürek kemiği kısmından başlayan 4 adet kas, bağlardaki tendonların birleşip rotator
(kılıf) manşet kasının oluşmasını sağlar. Rotator manşet kası üzerinde bir eklem sıvı kesesi
(bursa) bulunmakta olup omuz bölgesinde 8 adet olmaktadır. Bunların oluşturduğu
kayganlaştırıcı sıvının omuz hareketlerinde önemli bir yeri vardır.

6.1.2. Omuz Problemleri
En sık karşılaştığımız omuzun kendi yapılarından kaynaklanan omuz ağrılarıdır. En
başta omuzun tendonlarını ilgilendiren sıkışma sendromu diye tanımladığımız patoloji
gelmektedir. Donuk omuz, tendonlara kireç birikimi ile oluşan kalsifik tendinitler, omuz
gevşekliği ya da omuzun yarı çıkıkları, miyofasyal ağrı sendromu denilen omuzun çevresindeki
kaslara bağlı zorlanma ağrıları en çok görülen problemlerdir. Omuz çevresi kasların sinirlerinin
hasarına bağlı olarak da omuz ağrıları görülebilir ve omuzda kuvvetsizlik, zayıflık daha ön
plandadır.

6.1.2.1. ROTATOR KILIF LEZYONLARI
Rotator kılıf yaralanması daha çok aşırı kullanımın sebep olduğu omuzda ve üst kolda
hareketi engelleyen ağrılı bir sakatlıktır. Sıkça bursit olarak da bilinen bu sakatlık, genelde kol
ve omuzu, tekrar eden ve kolun omuz hizasının üzerine sıkça çıktığı işlerde kullanmaktan dolayı
oluşur. Sebepleri ve belirtileri Bu sakatlığa sebep olan atletik aktiviteler, yapılınca, kas ve
tendon guruplarında şişmeler olabilmekte, bunun sonucunda da ağrı, hassasiyet, omuz
hareketlerini yapamama durumu ortaya çıkmaktadır. Boyacılık, şöförlük veya marangozluk
gibi aktiviteler de bu sakatlığa, veya var olan sorunun daha kötüye gitmesine sebep
olabilmektedir. Tendinit, saç tarama, ceket giyme, gömleği pantolonun içine sokma, omuz
üzerine yatma veya kolu baş üzerinde tutma gibi işlemlerde ağrı duyulmasına sebep olur. Bu
kısa süreli keskin bir ağrı olabildiği gibi aylarca süren sürekli bir ağrı da olabilir.
Rotator manşet kasları ve ekstrinsik omuz kasları omuz çevresinde özel rotasyonel
hareket yapacak şekilde yerleşmişlerdir. Kendi içerisinde bir dengesi vardır ve yırtıklarla bu
denge bozulur. Omuzda rotator manşet yırtıklarının oluş mekanizması tam olarak ortaya
konulmamasına rağmen genel kabul gören teoriler; akut travma sonrası veya kronik tekrarlayıcı
travma zemininde yırtık oluşması şeklindedir.
Elli yaşla beraber tam kat rotator manşet yırtığı görülme oranı artış göstermekle birlikte,
yırtık görülme sıklığı 50 yaştan sonra her bir on yıllık dilimde daha da artmaktadır. Yırtıklar iki
şekilde karşımıza çıkmaktadır.
Akut Yırtık: Doğrudan kolun üzerine düşme veya ağır bir şeyler kaldırma sonucu ani
olarak yırtılabilir. Bu tür yırtılmalara köprücük kemiği kırıkları veya omuz eklemi çıkığı eşlik
edebilir.
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Dejeneratif Yırtıklar: Zamanla, yavaş gelişen bir durum olup, rotator tendonlarının
incelmesi ve yıpranarak yırtılması söz konusudur. Bu dejenerasyon durumu yaşlanma ile
ilişkilidir. Rotator manşet yırtıkları en sık olarak dominant kolda ortaya çıkar ve ağrınız olmasa
bile diğer omuzda risk altındadır.
Rotator manşet yırtıklarının tedavisinin seçiminde konservatif (cerrahi olmadan) ve
cerrahi yöntemler yer alır. Tam yırtıklarda cerrahi tedavi yaygın olarak seçilmekte birlikte,
konservatif tedavi ile başarılı sonuçlar alındığını bildiren çalışmalar mevcuttur. Konservatif
tedavide temeli, kişinin günlük yaşam aktivitelerini kolaylaştırmaya yönelik uğraşı terapileri,
kas gücünün ve eklem hareket açıklığının geliştirilmesine yönelik egzersiz programları
oluşturmaktadır. Konservatif tedaviye rağmen yırtıkta zaman içinde iyileşme görülmemesi,
bilinen semptomlara ağrı ve hareket kaybının da eklenmeye başlaması, konservatif tedaviden
artık uzaklaşmak gerektiğine işaret eder.

6.1.2.2. TENDİNİTLER
Kalsifik tendinit: Çoğunlukla tendonların kireçlenmesi olarak kabul edilen ve her iki
omuzda görülebilen bir problemdir. Omuz liflerinde kireçlenme denilen durum, kas veya
tendon lifleri içinde birkaç santimetrelik bir alanda kalsiyum birikmesidir. Tıbbi ifadesi kalsifik
tendinittir. En sık olarak omuz eklemini saran “rotator kaf“ kaslarında oluşur. Kalsifik tendinit
(tendon kireçlenmesi) görülme sıklığı yüksektir. Genel popülasyonun %2.7-8'inde oluşur. En
fazla 50'li yaşlarda görülür. Diabetes mellitus, üremi, D hipervitaminozu gibi hastalıklarla
birlikte görülme sıklığı fazladır.
Bisipital tendinit: tanısı sık konulmasına rağmen tek başına görülme olasılığı azdır ve
çoğunlukla rotator kılıf tendiniti, sıkışma sendromu ya da omuz eklemi instabilitesi ile birlikte
görülür. Genellikle aşırı kullanım ve zorlama ile oluşur. Sıklıkla ileri yaşlarda ortaya çıkar. Kişi
yaşlandıkça tendon yapısı incelir ve kuvvet kaybı oluşur. Yüzme, tenis, baskebol gibi
tekrarlayıcı aktiviteler ve aşırı zorlamalar yıpranmayı tetiklemektedir. Omuzun ön kısmında
ağrı ve hassasiyet özellikle ağrı başüstü aktivitelerde kötüleşir. Ağrı dirseğe doğru yayılabilir.
Omuzda atlama veya sürtünme hissi şikayetler arasındadır. Biseps tendiniti erken evrede omuz
kol askısı ile istirahate alınır. Ağrı geçinceye kadar istirahat devam eder. Ağrı kesici ve iltihabı
önleyici ilaçlar verilir. Ağrı geçince egzesizlere başlanır. 4-6 ayda konservatif tedaviye rağmen
ağrı geçmezse cerrahi tedavi uygulanır.

6.1.2.3. ADHESİV KAPSÜLİT
Bu durum aynı zamanda donuk omuz, omuz periartriti, Duplay periartriti
skapulohumeral periartrit olarakta isimlendirilir. omuzda hareket kısıtlılığı ve ağrıyla seyreden
bir rahatsızlıktır. Belirtiler tipik olarak sinsi başlangıçlı olup zamanla şikâyetler artar, ilerler ve
hastalığın iyileşme süresi 1-3 yıl arasında değişebilir. Donuk omuz, eklemi çevreleyen yumuşak
dokuların, özellikle de eklem kapsülünün kalınlaşıp sertleşmesi sonrası ortaya çıkar. Kalın ve
kısalmış olan bu dokular omuz hareketlerini engeller.
Hastalığın seyri 3 evreye ayrılır.
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Evre 1- Ağrılı faz: Ağrının şiddetli olduğu ve omuz hareketlerinde kısıtlılığın yavaş
yavaş başladığı evredir. İstirahatte ve gece ağrı artar. Kas spazmı gelişir ve bu fazın sonuna
doğru hareket kısıtlılığı belirginleşir. Yaklaşık olarak 3-8 ay sürer.
Evre 2- Yapışma fazı: Ağrı bu fazda azalır, ancak eklem hareket kısıtlılığı giderek artar.
4-6 ay sürer.
Evre 3- Çözülme fazı: Ağrı azalır, eklem hareketleri yavaş ve dereceli bir şekilde
düzelmeye başlar. Bütün hastalık dönemi 1-3 yıl sürebilir.
Adheziv kapsülitte tedavinin amacı ağrının kontrolü ve eklem hareket açıklığının
kazanılmasıdır. Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar, analjezikler, ısı modaliteleri ve TENS
kullanılabilir. Eklem kapsülü kontraktürünü gidermek için pasif germe egzersizleri uygulanır.
aktif omuz egzersizleri, eklem hareket açıklığının kazanılmasında kullanılan egzersizlerdir.
Egzersiz sırasında eklemin aşırı zorlanması inflamasyon cevabını arttıracağından zararlıdır.

6.1.3. Dirsek Problemleri
Dirsek ellerin en iyi biçimde kullanılması için uygun pozisyon sağlayan ön kolun içe ve
dışa döndürülmesine yardımcı menteşe bir eklemdir. Ayrıca el bileğinin yakalama kavrama ve
boşlukta pozisyonlama gibi fonksiyonel hareketlerini yapmasını sağlar (resim 6-3). Dirsek
hareketleri günlük yaşam aktivitelerinde önemli yer tutar. Özellikle yemek yeme, diş fırçalama,
saç tarama, giyinme gibi aktivitelerde dirsek hareketlerine gereksinim vardır. Dirsek eklemi
sayesinde üst ekstremitenin boyu kısaltılıp uzatılarak fonksiyonların yerine getirilmesi mümkün
olmaktadır. Yine içe ve dışa döndürme hareketleri ile elin fonksiyonelliğini önemli ölçüde
arttırmaktadır.

Resim 6-3. Dirsek eklemi
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6.1.3.1. TENİSÇİ DİRSEĞİ (LATERAL EPİKONDİLİT)
El bileğini geriye doğru çeken kasların ortak başlangıç noktası, dirseğin dış tarafında
“lateral epikondil” olarak adlandırılan bölgedir (Resim 6-4). Tekrarlayan zorlanmalara bağlı
olarak bu bölgedeki kas-kemik bileşkesinde ortaya çıkan küçük yırtıklar ve dejenerasyon
sonucu tenisçi dirseği oluşur. İlk defa 1973 yılında tanımlandı. %1-3 oranında görülür. 40-60
yaşları arasında sıktır. Dirsek eklemini dış tarafında (lateral epikondil) hassasiyet ve ağrı vardır.
Dominant tarafta sıktır. Nadiren iki tarafta görülür. İlk olarak tenis oynayanlarda
görüldüğünden ismi tenisçi dirseği olarak konulmuştur. Ağrı genelde yavaş başlangıçlıdır.
Sıklıkla omuza, ön kola ve el sırtına yayılır. Ağrı nedeniyle elin kavrama gücü azalmıştır.
Lateral epikondil bölgesi hassastır. Dirsek hareketleri açık ve ağrısızdır.

Resim 6-4 Tenisçi dirseği
Lateral epikondilitde tedavinin amacı inflamasyonu gidermek, iyileşmeyi hızlandırmak,
eksansör kaslardaki fazla yükü azaltmak ve üst ekstremitedeki gücün ve esnekliğin
arttırılmasıdır. Erken tanı konulan vakalarda aktivite azalması ile birlikte lateral epikondilit
bandı veya ateli kullanılabilir. Lateral epikondilit genellikle 1-2 ayda düzelmekle birlikte bazen
1 yıl gibi bir süre şikayet devam edebilir. Konservatif tedaviden 6 ay sonra %18-50 arasında
tekrarla ma olasılığı vardır. Özellikle mekanik işlerde çalışanlar, bina işçileri, ev işi yapanlarda
ilk ağrı oluşturan aktivitenin yeniden yapılmasıyla tekrarlama olasılığı yüksektir.

6.1.3.2. GOLFÇÜ DİRSEĞİ (MEDİAL EPİKONDİLİT)
Medial epikondilit olarak ta bilinen golfçü dirseği her ne kadar adı itibarı ile golfçülere
özel bir durum gibi gözükse de elini kullanan her kişide oldukça sık görülür (Resim 6-6). Bu
durum tipik bir aşırı kullanım yaralanmasıdır. Sorun el bileği ve parmakları aşağı indiren ve
avuç içini aşağı baktırıcı kasların zorlanmasına bağlı tendonda görülen içyapı değişikliğini ifade
etmektedir. Tüm aşırı kullanım yaralanmalarında olduğu gibi, burada da kişinin kas-iskelet
sistemini yenileme yeteneğinden daha fazla düzeyde bir yüklenme yapılması durumunda kas
iskelet sistemi bu duruma yeterli olumlu cevap veremez ve spora bağlı olması gereken olumlu
gelişmeler yerini olumsuz gelişmelere bırakır. Tedavisi lateral epikondilite benzer. Ağrının
giderilmesi için medikal ve fizik tedavi kullanılmasının yanı sıra önkol bükücü ve kol kaslarının
güçlendirilmesi gerekir.
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6.1.3.3. OLEKRANON BURSİTİ
Çoğunlukla tekrarlayan travmalara bağlı olarak gelişen dirsekteki olekranon bursasının
inflamasyonudur. Spesifik ve nonspesifik infeksiyonlar, psodogut, gut, RA bursite neden
olabilir. Klinik olarak ağrı, şişlik, hassasiyet, lokal ısı artışı ve hareket kısıtlılığı vardır. Ağrı
lokal olup şiddetli değildin Dirseğe dayanmakla ağn artar. Konservatif tedavi ile (istirahat,
medikal tedavi, aspirasyon ve fizik tedavi)sonuç iyidir. Akut bursit tedavisinde bursa aşırı
gergin ve ağrılı ise aspirasyon düşünülebilir. Bölgedeki kanamayı en aza indirmek için ilk 72
saatte soğuk uygulanır. Kronik olekranon bursit tekrarlanan travma atakları ile oluşur. inatçı
veya kronik olgularda bursanın cerrahi çıkarılması seçenektir.

Resim 6-6 golfçü dirseği

6.1.3.4. KUBİTAL TÜNEL SENDROMU
Ulnar sinir sıkışması veya dirsek kompresyon sendromu olarak da adlandırılır. Dirsek
seviyesinden iç tarafta seyreden ulnar sinirin, dirseğin bükülme hareketi ile birlikte sıkışması
sonucu ortaya çıkar. İlk yakınma ulnar sinir dağılım alanı olan önkolun iç yüzünde uyuşmadır.
Semptomlar dirseğin uzun süreli bükülü kullanımı ile artar. Klinik olarak 4. parmağın iç
tarafında ve 5. parmakta uyuşma ve karıncalanma, dirsek mediali ve ön kolda ağrı ileri dönemde
kuvvet kaybı olabilir. Tedavide, dirseği aşırı bükmelerden korumak, istirahat (gece ateli ile),
medikal tedavi düşünülmelidir.

6.1.4. El ve Elbileği Problemleri
El ve el bileği günlük yaşantımızdaki pek çok aktiviteyi yerine getirebilmemizi sağlayan
oldukça fonksiyonel bir yapıya sahiptir. Bu hareket genişliğini sağlayabilmek bakımından çok
sayıda kemik ve bağlardan müteşekkil bir yapıdır. 8 adet bilek kemiği (karpallar), 5 adet tarak
kemiği (metakarpallar) ve 14 adet parmak kemiği olmak üzere 27 kemikten oluşur (Resim 67). İşte bu kemik, eklem, sinir, kas ve bunlara yardımcı tendon vb. yapılar mükemmel el ve el
fonksiyonlarını meydana getirir. Medeniyeti, teknolojiyi ve her türlü insani gereksinimleri
üretmek, başparmak ile diğer parmakları birbirlerine yaklaştırabilme kabiliyeti sayesinde
mümkün olabilmiştir. Günlük yaşamda bu kadar çok kullanım gerektiren ve karmaşık bir
yapıya sahip olan el bileği, çeşitli yaralanmalara da maruz kalabilmektedir.
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6.1.4.1. KARPAL TÜNEL SENDROMU (KTS)
Karpal tünel sendromu el bileğinden geçen sinirlerin sıkışması sonucu oluşur.
Rahatsızlığa, karpal tünel denilen bölgenin daralması neden olur. Karpal tünel içinden geçen
sinirler, örneğin iltihaplanma veya aşırı gerginlik yüzünden dokuların şişmesi sonucu daralır.
Bu da öncelikle - nervus medianus denilen medyan sinirini etkiler (Resim 6-8). Bu klinik
tablonun tipik bir sonucu, özellikle geceleri görülen aşırı ağrıdır. Eğer bu klinik tablo ilerlerse
özellikle başparmak, işaret ve orta parmağı etkileyen ve devamlı hissedilen uyuşukluk hissi de
görülür. Hantallık, zayıflık hissi ve başparmakta kas kaybına da sıkça rastlanır.

Resim 6-7 el ve el bileği kemikleri
Karpal tünel sendromu rahatsızlığı %80 orta yaşlı kadınlarda rastlanır. Başlangıçta
genellikle median sinirin alanında yanma, karıncalanma ve uyuşukluk yakınırlar. Uyuşmayı
ağrı İzler. Ağrı ve uyuşma karakteristik olarak gece ya da sabahın erken saatlerinde artar ve
hastayı uyandırır. Hastalar çoğunlukla kolunu yukarı kaldırmak ya da elini silkelemekle
rahatladığını ifade eder.

Resim 6-8 Karpal tünel sendromu
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Tedavide öncelikle semptomlara neden olan pozisyon ve aktivitelerin yapılmaması
önerilir. El bileği ateli sıkışmayı azaltabilir. Fizik tedavi ajanları etkili olabilir. Konservatif
tedaviye cevap alınamadığı zaman cerrahi işlem gerektirebilir.

6.1.4.2. DUPUYTREN KONTRAKTÜRÜ
Palmar fasiit olarak da adlandırılan elin iç yüzünde deri altı tabakanın (fasya)
kalınlaşması ve kısalması sonucu ortaya çıkan tablodur. En çok 4 ve 5 parmakları etkiler (Resim
6-9). Dupuytren kontraktürünün etiyolojisi kesin olarak aydınlatılamamıştır. Hastalığın
görülmesi ileri yaşla birlikte artar. Erkeklerde kadınlara göre 2-10 kat daha sık tespit edilmiştir.
Sigaranın etken olarak hastalığa neden olabileceği bildirilmiştir. Hastalar etkilenen
parmaklarında azalmış hareket, parmaklar ve avuç içinde ağrıdan yakınabilirler. Sıklıkla her iki
el tutulur.
Başlangıç safhasındaki hastalarda fonksiyonlar etkilenmemiş ise hasta takibe alınır.
Avuç içindeki nodüllerin varlığı parmaklarda bükülme yoksa tek başına ameliyat gerekliliği
doğurmaz. Bu durumlarda nodüllerin üzerinden steroid enjeksiyonu hastalığın ilerleme hızı
azaltabilir. Parmakların 70 derece ve üzerinde büküldüğü durumlarda cerrahi tedavi düşünülür.
Cerrahide amaç avuç içi ve parmaklara kadar uzanan sertleşmiş fasyanın, damar sinir yapıları
korunarak tamamının çıkartılmasıdır. Ameliyat sonrası atel uygulanması ve fizik tedavi cerrahi
tedavinin başarısı açısından çok önemlidir.

Resim 6-9 dupuytren kontraktürü

6.1.4.3. ROMATOİD ARTRİT DEFORMİTELERİ
Tetik parmak elin en sık görülen tekrarlayıcı zorlama yaralanmasıdır. En yaygın sebep
elin tekrarlayan kavrama aktiviteleri gibi aşırı kullanım travmasıdır. Sıklıkla bir parmak
etkilenir. Genellikle başparmak, orta parmak veya yüzük parmağı tutulur. Özellikle sabahları
parmaklar büküldüğü zaman nodül fibröz kılıfa takılarak kilitlenebilir ve tekrar açılamaz.
Zorlanırsa birden boşanarak düz pozisyona gelir.
Kuğu boynu romatizmal hastalıklar başta olmak üzere, travma, sinir hastalıkları gibi
sebeplerle de oluşabilmektedir. parmağın ucu bükülmüş, orta boğumu ise terse dönmüştür.
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Düğme iliği Parmağı düz konuma (ekstansiyona) getiren tendonun parmak orta
boğumundan (PİP eklem) seviyesinden kopması ile oluşur. Parmak ucu fazlaca yukarı
kalkmıştır. Düğmeye basar veya düğme ilikler gibi bir hal almıştır. Bu durum tendon koptuktan
hemen sonra oluşmaz, bir süre sonra parmağın yan bağlarının kısalması sonucu oluşur (Resim
6-10).

6.1.4.4. RAYNAUD SENDROMU
Raynaud fenomeni, el ve ayak parmakları ile kulak veya burnun damarlarını etkileyen
bir bozukluktur. Bu hastalık el ve ayak parmaklarında vazospastik ataklar denilen damarlarda
daralma ile karakterize tekrarlayıcı ataklarla seyretmektedir. Soğuk iklimlerde bu hastalığa
daha sık rastlanmaktadır. Hastaların büyük kısmında, ataklar, soğuğa maruz kalma veya
emosyonel stres ile başlamaktadır. Genellikle el ve ayak parmakları, nadiren de burun ucu veya
kulak kepçesi etkilenebilir.

Resim 6-10 El parmak deformiteleri

6.1.4.5. REFLEKS SEMPATİK DİSTROFİ (SUDECK ATROFİSİ)
Kişinin yaşadığı kalp hastalıkları, sinir zedelenmeleri, yanıklar, iltihaplanmalar
burkulmalar ya da majör ve minör travmalardan sonra ortaya çıkar. Genel olarak kırıklardan
sonra oluşabilen bir durumdur ve oldukça önemli bir komplikasyondur. El ve ayak bileklerinde
görülme sıklığı yüksektir. Omuz eklemi, el-ayak bileği, dirsek kırıkları sonrası meydana gelen
kan dolaşımı bozuklukları Sudeck Atrofisi’ne neden olabilir. Kolda olunca dirsek etkilenmez
daha çok omuz ve el bölgeleri etkilenir(Resim 6-10). Buna bağlı olarak omuz-el sendromu da
denir. Sudeck Atrofisi görülen hastaların çoğu 40-60 yaşları arasındadır ve cinsiyet ayırıcı bir
etken değildir. Her ırk, cinsiyet, coğrafi bölgede görülebilir. RSD’de erken tanı çok önemlidir.
Çünkü bu olayın çıkması tedavi programının değişmesine yol açar. Sendrom üç dönemde
bulgularını gösterir. 1. dönem ağrı, ödem ve kas spazmı ile karakterizedir. Deri şiş, sıcak ve
ağrılıdır ve sık sık terleme olur. 4-6 hafta sonra 2. dönem başlar. Bu dönemde ödem kaybolur.
Deride incelme ve fibröz dokunun artmasıyla da kas ve bağlarda, eklemlerde hareket
kısıtlanması başlar. Ağrı şiddetlidir. Yanma ve osteoporoz başlar.
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Resim 6-10 Refleks sempatik distrofi
Deri parlak, soluk ve siyanotik, tırnaklar atrofiktir. Tedavi edilerek iyileştirilemeyen
hastalarda ilerleme devam eder, hastalığın üçüncü ve atrofi dönem belirtileri ortaya çıkar.
Kemikleri de içermek üzere tüm dokularda atrofi ilerler, deri incelir, soğuk ve mat bir görünüm
alır. Eklemler tüm hareketlerini yitirirler ve ayrıca biçim bozuklukları ortaya çıkar. İlerlemiş
olgularda başarılı tedavi çok güçtür ve bu nedenle de olabildiği kadar erken tedaviye başlaması
gerekir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
-

Üst ekstremite kavramının bölgesel olarak neleri kapsadığı
Anatomik bölümlerin neler olduğu
Üst ekstremitenin fonksiyonları
Omuz problemleri
Dirsek problemleri
El ve el bileği problemleri

137

Bölüm Soruları
1) “Ana rahminde oluşumu (gebeliğin ilk 5. haftasında) ilk gerçekleşen kemiklerden biridir.
Aynı zamanda oluşumu geç süren en geç kemik olma özelliğine de sahiptir. 21 yaşına kadar
gelişimi sürer. Bununla birlikte kırılması en kolay kemiktir. Vücudun ön yüzünde, dış tarafta
kürek kemiği ile iç tarafta göğüs kemiği ile eklem yapmaktadır. Ve bunlara çok sayıda kas
yapışır.”
Yukarıda tanımı ve yeri ile ilgili bilgi verilen kemiğin adı nedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Scapula (Kürek Kemiği)
Clavicula (Köprücük kemiği)
Humerus (Kol Kemiği)
Ulna (Dirsek kemiği)
Radius (Önkol kemiği)

2) “Uzun kemik tipine örnektir. Üst tarafta kürek kemiği ile alt tarafta ise ulna ile direkt
olarak eklem yapmaktadır. Üzerinde çok fazla kas barındırır.”
a)
b)
c)
d)
e)

Yukarıda tanımı ve yeri ile ilgili bilgi verilen kemiğin adı nedir?
Scapula (Kürek Kemiği)
Radius (Önkol kemiği)
Humerus (Kol Kemiği)
Clavicula (Köprücük kemiği)
Ulna (Dirsek kemiği)

3) “Göğüs kemiği ile köprücük kemiği arasında bulunur. Göğüs ile omuz arasındaki
bütünlüğe katkıda bulunmaktadır. Kemik uç tarafları kıkırdak bir yapıya sahiptir.”
a)
b)
c)
d)
e)

Yukarıda tanımı ve yeri ile ilgili bilgi verilen eklemin adı nedir?
Art. Sternum Clavicular
Art. Scapula Torasik
Art. Glenohumeral
Art. Radioulnaris
Art. Acromion Clavicular

4) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri en çok karşılaşılan omuz problemleridir?
IIIIIIIVa)
b)
c)
d)
e)

Sıkışma sendromu
Donuk omuz
Kalsifik tendinitler
Miyofasyal ağrı sendromu
I ve II
III ve IV
I, II ve III
II, III ve IV
I, II, III ve IV

5) “Tanısı sık konulmasına rağmen tek başına görülme olasılığı azdır ve çoğunlukla rotator
kılıf tendiniti, sıkışma sendromu ya da omuz eklemi instabilitesi ile birlikte görülür.
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Genellikle aşırı kullanım ve zorlama ile oluşur. Sıklıkla ileri yaşlarda ortaya çıkar. Kişi
yaşlandıkça tendon yapısı incelir ve kuvvet kaybı oluşur. Yüzme, tenis, baskebol gibi
tekrarlayıcı aktiviteler ve aşırı zorlamalar yıpranmayı tetiklemektedir. Omuzun ön kısmında
ağrı ve hassasiyet özellikle ağrı başüstü aktivitelerde kötüleşir. Ağrı dirseğe doğru
yayılabilir.”
Yukarıda tanımı verilen hastalığın adı nedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kalsifik tendinit
Bisipital tendinit
Lateral Epikondilit
Medial epikondilit
Adhesiv kapsülit

6) Doğrudan kolun üzerine düşme veya ağır bir şeyler kaldırma sonucu ani olarak yırtık
oluşumuna verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dejeneratif Yırtıklar
b) Akut yırtık
c) Kronik yırtık
d) Subakut yırtık
e) Kalsifik tendinit
7) Ağrının şiddetli olduğu ve omuz hareketlerinde kısıtlılığın yavaş yavaş başladığı evredir.
İstirahatta ve gece ağrı artar. Kas spazmı gelişir ve bu fazın sonuna doğru hareket kısıtlılığı
belirginleşir. Yaklaşık olarak 3-8 ay süren Adhesiv kapsülitin hangi evresidir?
a) Evre 5

b) Evre 4

c) Evre 3

d) Evre2

e) Evre 1

8) Lateral epikondilitde tedavinin amacından olmayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) İnflamasyonu gidermek
b) Kaslara fazla yük bindirmek
c) İyileşmeyi hızlandırmak
d) Üst ekstremitedeki gücün artırılması
e) Esnekliğin arttırılması
9) Metakarpallar hangi tür kemiktir?
a) Tarak kemiği b) Diz kemiği c) Kafa kemikleri

d) Kaburga kemikleri e) Kalça

kemiği
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10) Karpal tünel sendromu orta yaşlı kadınların yüzde kaçında gözükür?
a) % 20

b) % 50

c) % 80

d) % 95

e) % 100
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7. DİYABET VE EGZERSİZ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.
2.
3.
4.

Diyabetin tanımı ve tipleri
Diyabetin belirtileri
Diyabette dikkat edilecek hususlar
Egzersizin diyabet üzerine etkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.
2.
3.
4.
5.

Diyabet neden oluşur ve tipleri nelerdir?
Açlık ve tokluk kan şekerinin normal değerleri nedir?
Diyabetli hastalarda görülen belirtiler ve sorunlar nelerdir?
Diyabetli hastalarda nelere dikkat edilmelidir?
Egzersizin diyabet üzerine olan etkileri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Diyabetin tanımı ve tipleri

Diyabetli
hastanın Ders
notlarının
ve
tanımlamasını yapabilme
kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Diyabette görülen bulgular

Diyabet hastasının sorunları Ders
notlarının
ve
hakkında bilgi sahibi olma
kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Diyabetli hastada görülen Diyabet
hastaları
için Ders
notlarının
ve
sorunlar
alınabilecek
tedbirleri kaynakçada
verilen
tanımlayabilme
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
Egzersiz ve diyabet

Egzersizin diyabet üzerine Ders
notlarının
ve
olan etkileri hakkında bilgi kaynakçada
verilen
sahibi olma
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Diyabet
Enerji metabolizması
Diyabet tipleri
Diyabet ve egzersiz
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Giriş
Kronik hastalıklar içerisinde diyabet, her yaş grubu için tehdit oluşturan bir klinik tablo
olarak öne çıkmaktadır. Özellikle hızlı sosyal ve kültürel değişimler, nüfusun yaşlanması,
kentleşme oranındaki artış, fiziksel aktivitelerde azalma, sağlıksız yaşam tarzı ve davranış
biçimleri gibi nedenlerden ortaya çıkan diyabetli birey sayısı her geçen gün artmaktadır.
Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun verilerine göre; 2013 Yılında dünyada 382 milyon birey
diyabetli iken bu sayının 2035 yılında 592 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca
diyabetli bireylerin %46’sının hastalığının farkında olmadığı, ek olarak 316 milyon kişinin ise
diyabet için yüksek risk altında olduğu belirtilmektedir. Ülkemizde de halen yaklaşık yedi
milyon vatandaşımızı etkilediği düşünülmektedir. Önemli sonuçları olan ve artmakta olan
diyabet hastalığının önlenmesi ve kontrolü çalışmaları kapsamında hazırlanan “Türkiye
Diyabet Önleme ve Kontrol Programı” ile öngörülen faaliyetlerin hayata geçirilmesi ile önemli
mesafeler alınabilecektir. Bu Programda “Diyabetin ve Komplikasyonlarının Etkin Tedavisi”
temel amaçlardan biri olarak belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda diyabet tedavisinin
ayrılmaz bir parçası olan diyabetlilerin ve yakınlarının eğitimine yönelik olarak üniversiteler,
kamu kurumları ve ilgili sivil toplum örgütleri ile beraber yürütülen çalışmalar neticesinde
diyabetlilerin eğitiminde kullanılmak üzere standart bir eğitimci rehberi ortaya çıkarılmıştır. Bu
rehber ile ülkemizdeki tüm diyabetli ve prediyabetli bireylere ve yakınlarına verilecek
eğitimlerde sağlık personelimizin kullanacağı bir kaynak olması sebebiyle de önem arz
etmektedir. Bu bölümde diyabet hastalığını ve tedavi yöntemlerini ele alacağız.
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7.1. Diyabet Nedir?
Vücudumuzda midenin arka kısmında pankreas adında bir bez bulunur. Bu bez kan
şekerini düzenleyen hormonlar salgılar. Bu hormonlardan biri insülindir. İnsülinin
salgılanamaması ya da etkisiz kalması sonucu hücrenin enerjisini karşılamak gibi çok önemli
bir görevi olan şeker (glukoz) hücreye giremez. Hücreye giremeyen bu şeker kanda birikir.
Kanda normal bulunması gereken miktardan daha fazla bulunur. Bu da bütün hücrelere zarar
verir. Çünkü fazla şeker vücutta zehir gibidir. Şeker hastalığı aileden gelen (kalıtsal) ve çevresel
faktörlere bağlanmaktadır.

7.1.1. Enerji Metabolizması ve Diyabet
Glukoz vücudun temel enerji kaynağıdır. Glukoz iki yolla elde edilir;
1. Karbonhidrat içeren besinlerle alınabilir (dış kaynaklı),
2. Karaciğerde depolanmış halde bulunur gerektiğinde kana verilir (iç kaynaklı).
Besinlerle alınan glukoz, mideye oradan bağırsaklara geçer ve emilerek kana karışır.
Pankreasta üretilen insülin hormonu ise dolaşımda bulunan glukoz düzeyini düzenler ve kanda
glukoz yükseldiğinde pankreastan salınarak kan şekerini normal düzeye indirir.

7.1.2. Karbonhidratlar Vücudumuzda Nasıl Kullanılır?
• Karbonhidratlı besinler sindirildikten sonra barsaklardan emilerek GLUKOZ olarak
kana geçer.
• Glukoz, karaciğer ve kaslarda GLİKOJEN olarak depolanır.
• Beyin glukozu depolamaz fakat sürekli olarak kullanır.
Pankreas: Midenin arkasında karın içine yerleşmiş bir organ olup vücut için önemli
enzimleri ve hormonları üretir. İnsülin de bunlardan biridir.
İnsülin: Vücutta enerji dengesini kontrol eden bir hormondur. Görevi kandaki şekerin
hücre içine girmesini sağlamaktır. Hücre içine giren glukoz, enerji kaynağı olarak kullanılır.
Böylece kanda şekerin yükselmesi de önlenir.

7.1.3. Normal Kan Şekeri Değerleri
En az 8 (ideal olarak 10) saat aç kaldıktan sonra ölçülen şekere açlık kan şekeri (AKŞ)
denir. Normal değeri; 70-100 mg/dl’dir. Yemeğe başladıktan 2 saat sonra bakılan kan şekerine
tokluk kan şekeri denir ve 140 mg/dl’nin altında olması gerekir. Glukozun hücre içine girmesi
için mutlaka insüline gerek vardır. İnsülin glukozun hücre içine girmesinde hücrenin kapısını
açan anahtar görevi yapar. Pankreas, yeterli insülin üretemediğinde veya insülin anahtar
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görevini yapamadığında (insülin direnci) glukoz, hücre içine girip, enerjiye dönüşemez.
Dolayısıyla glukoz kanda yükselmeye başlar.
Normal sağlıklı kişilerde kanda şeker ve insülin düzeyleri, biribirine paralel şekilde ve
dar sınırlar içinde değişir. Örneğin yemek yenildikten sonra yükselir, uyku ve dinlenme
dönemlerinde düşer. Pankreasta insülin üretiminin azalması veya insülin üretimi yeterli olduğu
halde doku ve organlar seviyesinde yeterli etki gösterememesi durumunda ‘diyabet’ gelişir.
Diyabet hastalığına tıp dilinde ‘Diabetes Mellitus’ denilmektedir ve halk dilinde ‘Şeker
Hastalığı’ olarak bilinmektedir.

7.2. Diyabetin Belirtiler
•
•
•
•
•
•
•

Çok fazla su içme ve içme isteği,
İştahın açılması ve fazla yemek yeme,
Çok sık idrara çıkmak ve geceleri bunun için sık sık uyanmak,
Ciltte kuruma,
Sürekli halsizlik ve yorgunluk, çabuk yorulmak,
Yaraların geç iyileşmesi,
Bazen bulanık görmek gibi belirtileri vardır.

7.3. Kimlerde Diyabet Görülür?
•
Ailesinde şeker hastası olanlar,
•
Fazla kilolu insanlar (bunu beden kütle indeksi-BKİ- ile anlayabiliriz. (BKİ'si 25
in üzerinde olanlar risk altındadır),
•
Hızlı yemek yiyenler, çabuk acıkanlar,
•
Yüksek tansiyonu olanlar,
•
Kandaki yağ miktarı fazla olanlar,
•
Hareketsiz bir yaşam tarzı sürenler,
•
Yaş ilerledikçe hastalık riski artar.
Bütün bu faktörlerle birlikte yağları vücudun bel bölgesinde toplananlar (şişman
olmasalar bile) bel çevresi erkekte 102 cm.'i kadında 88 cm.'i geçenler risk altındadır. Buna
yakın değerlerde olanlar ise dikkat etmelidir.

7.4. Şeker Hastalığının Çeşitleri
Genel olarak iki tip şeker hastalığı (diyabet) vardır. Bu sınıflama nedenlerine ve
başlangıç yaşına göre yapılır.

7.4.1. Tip 1 Şeker Hastalığı
Pankreasta insülin yapan beta hücreler hasarlanır ya da insülin yapımını engelleyecek
hastalıklar ortaya çıkarsa tip 1 diabet ortaya çıkar. Başlaması çok zaman almaz. Genellikle
birkaç gün ya da birkaç hafta içinde ortaya çıkar.
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Önemli üç tane bulgusu mevcuttur:
•
•
•

Kandaki şeker (glukoz) miktarı artar,
Karaciğerde enerji ve kolesterol yapımı için yağ kullanımı artar,
Vücut proteinleri azalır

Başlama yaşı 20'den küçüktür. İnsülin üretilemez veya az üretilir. Hasta zayıflar.

7.4.2. Tip 2 Şeker Hastalığı
Bu tip şeker hastalığında sorun, insülinin eksikliğinden ziyade insülinin etki
gösterememesidir. İnsülinin bağlanma yerinde sorun vardır ya da bağlanma yeri sayısı azdır.
Tip 1'e oranla çok daha fazla görülen bu hastalık yetişkinlerde görülür. Başlama yaşı genelde
40'tan büyüktür. Bu nedenle erişkin tipi diyabet de denir. Hastaların çoğu şişmandır.Ayrıca bazı
hamileliklerde hormon salgısına bağlı olarak hamilelik (gestasyonel) diyabeti ortaya çıkabilir.
Hamilelik sona erince kan şekeri normal düzeyine iner, ama sonraki 10-20 yıl içinde tip 2
diyabet oluşabilir.

7.5. Diyabetin Önemi
Diyabet sık görülen, kontrol altında tutulmazsa erken yaşta ölümlere ve engelliliğe yol
açan, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Yaşam boyu
izlem ve tedavi gerektirir. Diyabet gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde giderek artmaktadır.
Günümüzde küresel boyutta diyabet salgınından bahsedilmektedir. Bunun sebebi şişmanlık
(obezite) ve hareketsiz yaşamdır. Ülkemizde de diyabet hızla artmaktadır. Son yapılan
çalışmalarda 20 yaş ve üzerindeki her 7-8 kişiden biri diyabetlidir. Diyabet sıklığı yaşlanma ile
artmaktadır. Altmış yaş üzerindeki bireylerin yaklaşık olarak üçte biri (%35’i)
diyabetlidir.Ülkemizdeki diyabet oranı açlık kan şekeri değerlendirmelerine göre 1998 yılında
%7.2 olarak saptanmışken 2010 yılında bu oranın yaklaşık iki kat artarak %13.7’ye yükseldiği
belirlenmiştir. Ülkemizde 2011 Yılında yapılan Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri
Çalışması’nda AKŞ değerlendirmelerine göre ise % 12 bulunmuştur. Nüfus artışı, yaşam
süresinin uzaması, kentleşme, yaşam tarzı değişiklikleri (sağlıksız beslenme, fiziksel aktivite
azlığı) gibi etkenler diyabetin hızla artmasında rol almaktadır.

7.6. Diyabet Kontrolünün Önemi
Amaç, kan şekerinin normal sınırlarda tutularak diyabetin organlar üzerinde yapacağı
olumsuz etkilerin/hasarın önlenmesi ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesidir. Diyabet iyi kontrol
edilemediğinde, vücuttaki tüm organlara zarar verebilmektedir. Bir yandan kan damarlarının
yapısını bozarak göz, böbrek ve sinirleri etkilemekte, diğer yandan kalp hastalığı, inme
nedeniyle de erken ölümlere neden olabilmektedir. Körlük, böbrek yetersizliği, bunama ve ayak
sorunlarının en önemli nedenlerinden biridir. Kan şekerinin normal sınırlarda tutulması,
komplikasyonların ortaya çıkmasını geciktirebileceği gibi aynı zamanda önleyebilir.
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Tip 1 diyabetli bireylerin uzun süreli izlendiği, “Diyabet Kontrol ve Komplikasyonları
İzleme Çalışması (DCCT)” nin sonuçlarına göre, iyi bir kan şekeri kontrolü ile diyabete bağlı
göz (retinopati), böbrek (nefropati) ve sinir (nöropati) komplikasyonları riskleri en az üçte bir
(1/3) oranında azalmaktadır. Aynı şekilde tip 2 diyabetli bireylerin uzun süreli izlendiği,
“Birleşik Krallık İleriye Dönük Diyabet Çalışması”nda da benzer bir risk azalması olduğu
gösterilmiştir. Bu çalışmada kalp krizi, küçük damar hasarları ve ayak ve bacaklardaki damar
hasarı riskinin azaldığı gösterilmiştir.
Ülkemizde önceden tanı konulmuş (bilinen) diyabet hastalarının yarısında kan şekeri
kontrol altında değildir.
Diyabetli bireyler için sağlıklı yaşamanın dört altın kuralı vardır:
1. Sağlıklı beslenme
2. Yeterli ve düzenli fiziksel aktivite
3. Tıbbi bakım ve kendi kendine kontrol
4. Dengeli ve düzenli sosyal yaşam

7.7. Diyabet ve Beslenme İlişkisi
Diyabet, bireyin yaşamında başta beslenme alışkanlıkları olmak üzere bazı değişiklikler
yapmasını gerektiren bir durumdur. Sağlıklı beslenme diyabet tedavisinin temel taşlarından
biridir. Kan şekerini, esas olarak karbonhidrat içeren besinler oluşturur.
Diyabet, çocuk ve ergenlerin enerjive besin ögeleri gereksinimlerini etkilemez. Çocuk
ve ergenlerin, yaş, cinsiyet, aktivite düzeyi gibi bireysel özelliklerine göre değişen enerji ve
besin ögeleri gereksinimlerini çeşitli besinleri tüketerek karşılamaları ve sağlıklı beslenme
alışkanlıkları kazanmaları önemlidir. Ancak böyle bir uygulama ile büyüme gelişmelerini
sürdürür, mevcut ve gelecekteki sağlıklarını korurlar.

7.8. Diyabet Tedavisinin Bileşenleri
Hastalığın en önemli tedavi bileşeni, sağlıklı yaşam tarzının oluşturulmasıdır (sağlıklı
davranışların kazanılması). Sağlıklı yaşam tarzının oluşturulması için; sağlıklı beslenmek,
fiziksel aktivitenin artırılması, ideal vücut ağırlığının korunması, sigaranın bırakılması, alkol
tüketiminin sınırlandırılması temeldir. Diğer tedavi bileşeni de ilaç tedavisidir. Bunlar oral
antidiyabetik (antihiperglisemik: glukoz düşürücü) ilaçlar ve insülindir. Tedavi, bireye özgü
planlanmalıdır. Bu tedavi bileşenlerinin diyabetli birey tarafından başarıyla uygulanabilmesi
için diyabet eğitimi gereklidir.
Eğitim, diyabetli bireyin bilinçlenmesini sağlar. Diyabet eğitimi alan bireyler diyabet
kontrollerini sağlamada daha başarılıdır. Bu nedenle tüm diyabetlilerin diyabet eğitimi alması
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önerilmektedir. Diyabet eğitimi, sadece diyabetli için değil, aynı zamanda, diyabetlinin ailesini,
sağlık çalışanlarını ve karar makamlarını da kapsamalıdır.
Diyabet, sağlıklı yaşam davranışları ile önlenebilir.
• Sağlıklı yaşam davranışlarında yeterli ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite önemlidir.
• Diyabetle yaşam için kan şekeri hedeflenen sınırlar içinde tutulmalıdır.
• İyi bir diyabet kontrolü için yaşam biçimi değişiklikleri ve tedavi bireye özgü
planlanmalıdır. Bireysel hedefler belirlenmelidir.
• Diyabet eğitimi, hastalığın kontrolünde başarı sağlanması için anahtar rol oynar.
• Diyabetli bireylerin diyabet ile ilgili bilgi-tutum ve davranışları, diyabet kontrolünde
en önemli etmendir.

7.9. Şeker Hastalarının Dikkat Etmesi Gerekenler
•
Diyabet hastasının rutin olarak kontrollerinin yapılması ve ilaçlarını düzenli
olarak kullanması gerekmektedir. Ayrıca verilen diyete de uyulmalı ve insülin kullanımında
hassas olunmalıdır.
•
Yılda en az bir kez göz ve böbrek muayenesinin,
•
yılda bir dış muayenesinin yapılması gerekmektedir.
•
Diyabet hastaları için ayaklar da önemlidir. Bu sebeple her gün ılık sabunlu su
ile yıkanmalı ve ardından kurulanmalıdır.
•
Cilt kuruluğu sebebiyle nemlendirici bir krem kullanılmalıdır.
•
Çıplak ayakla dolaşılmamalı, yaz mevsiminde de çorap giyilmelidir.
•
Çorap seçiminde pamuklu olanlar tercih edilmeli ve bacağı sıkmayan, iz
bırakmayan çoraplar giyilmelidir.
•
Ayaklarda nasır oluşumu başladığında mutlaka cildiyeye gidilmeli ve tedavi
edilmelidir. Ayak tırnakları düz olarak kesilmelidir.
•
Ayakkabı seçiminde ise ayağa tam oturan, sıkmayan ve vurmayan ayakkabılar
tercih edilmelidir.
•
Sigara ve alkolden sakınılmalıdır.
•
Stres ve sıkıntıdan uzak durulmalıdır.
•
Şeker ölçüm aleti temin edilmeli ve takibi düzenli olarak yapılmalıdır.
•
Rutin kontrollere zamanında gidilmesi, ilaç ve insülinin düzenli kullanımı,
düzenli beslenme ve egzersiz artık diyabet hastalarının alışkanlık haline getirmesi
gerekenlerdendir.

7.10. Hipoglisemi Tanımı ve Yaklaşım
Diyabetli bir bireyde kan şekerinin 70 mg/dl’nin altına düşmesi hipoglisemi yani şeker
düşüklüğü olarak tanımlanır. Hipoglisemi ile birlikte gelişen algılama güçlüğü ve halsizlik,
hareket ve düşünme yeteneğini azaltır ve diyabetli yardıma ihtiyaç duyabilir. Bu nedenle
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diyabetli çocuk ve ergenlerin diyabetini saklamadan sosyal çevresi (aile, okul çalışanları,
arkadaşları gibi) ile paylaşması önemlidir. Diyabetlinin yakın çevresinde olan bireylerin,
hipoglisemi belirtilerini ve tedavisini çok iyi bilmeleri gerekmektedir.

7.10.1. Hipoglisemi Nedenleri Nelerdir?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gereğinden fazla insülin yapmak,
Kas içine insülin yapmak,
İnsülinin beklenenden farklı bir zamanda etkisini göstermesi,
Yanlış insülin tipi ve iğne ucunun kullanılması,
Ana veya ara öğünü gereğinden az yemek, geciktirmek, atlamak,
Fazla egzersiz yapmak (Ek öğün almadan ya da insülin dozunu azaltmadan),
Yemekten hemen sonra egzersiz yapmak,
Lipohipertrofi (Şiş bölgeden dolaşıma insülin geçişi),
İnsülin uygulamasından hemen sonra banyo yapmak,
Stresin arttığı ya da stresin azaldığı durumlar (Tatil gibi),
Sıcak ortam,
Alkol tüketimi (Ergenlerde hafif alkol alımı bile hipoglisemi yapabilir).

7.10.2. Hipoglisemi Belirtileri Nelerdir?
Kişiden kişiye ya da aynı kişide zaman içinde değişiklik gösterebilir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Açlık hissi
Alın, dudak üstü ve ensede soğuk terleme
Renk solukluğu
Baş dönmesi
Ellerde ve ayaklarda titreme
Göz kararması
Dudak çevresinde uyuşma
Çarpıntı
Huzursuzluk, sinirlilik, hırçınlık
Davranış değişikliği
Nedensiz ağlama (Süt çocukluğu dönemi içim)
Algılama güçlüğü
Uyuklama hali
Uykuda kabus görme
Gözlerini bir noktaya dikme
Bayılma (havale geçirme, kasılma)
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7.10.3. Hipoglisemiden Korunma
Hipoglisemiden korunmanın en iyi yolu sık kan şekeri ölçümü ve her zaman
hipoglisemiyi tedaviye hazır olmaktır. Aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmek büyük önem
taşır.
•
Öğün atlamayın ve zamanına dikkat edin.
•
İnsülini banyodan sonra yapın.
•
Gece ek doz yapmak zorundaysanız daha düşük dozda yapın ve mutlaka
ardından ek ara öğün yiyin.
•
Gece yatmadan önce güvenli şeker aralığında yatın.
•
Uyurken insülin yapmayın (öğün kaçırılabilir, doz karışabilir).
•
Egzersiz öncesinde, arasında ve sonrasında kan şekerinize bakın.
•
Egzersizden sonraki 24 saat boyunca hipoglisemi riski devam edebilir.
•
Hipoglisemi oluştuğunda yapılacakları, diyabetli çocuğun ailesi, öğretmeni,
arkadaşları ve tüm yakın çevresi bilmelidir.
•
Beslenme, insülin ve egzersizin bir denge içerisinde olması hipoglisemiden
korunmanın en temel tedavisidir.

7.11. Diyabet ve Egzersiz
Hareketsiz bir yaşam tarzı günümüz toplum yaşantısının kaçınılmaz sonucu olarak
beraberinde getirdiği hastalıklar ile birlikte karşımızda duruyor. Hastalıkların önlenmesinde ve
tedavisinde tıbbi tedavi ve tıbbi beslenmenin yanında tıbbi egzersiz terimi de yerini almaya
başladı.
Çünkü “egzersiz doğru yapıldığında ilaçtır”. Bu sebeple hasta kişilerin tedavisinde
gerekli ilaçların reçeteye yazıldığı gibi egzersizin uzman tarafından reçetelendirilmesi ve takip
edilmesi önemlidir. İlaçların dozu, günlük kullanım şekli, kullanım süresi gibi, egzersizin de,
süresi, yoğunluğu ve türü çok önemlidir. Egzersizin içeriğini oluşturan bu bileşenler kadar
önemli olan diğer bir konu ise egzersizin kişiye özel olması ve düzenli olarak yapılıyor olması
gerekliliğidir.

7.11.1. Fiziksel Aktivite ve Egzersiz
Fiziksel aktivite; vücutta kas hareketinin olduğu her hangi bir aktiviteyi tanımlar.
Egzersiz ise; bir amaca uygun olarak planlanmış, tekrarlı olarak yapılan fiziksel aktivitedir.
Diyabetli bireyde fiziksel aktivite ya da egzersizden beklenen; fiziksel uygunluğunun
artırılmasıdır.
Fiziksel aktivite/egzersiz; diyabetlinin kan şekeri seviyesini dengede tutmada, HbA1c
değerini normal seviyede tutmada ve diyabete bağlı ileri dönem komplikasyonlarının görülme
riskini azaltmada etkilidir. Ayrıca; kan yağı düzeylerinin iyileşmesi, kardiyak risk faktörlerinin
minimuma indirilmesi, vücut yağlarının azalması ve psikolojik iyilik halinin artması etkileri de
vardır.
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7.11.2. Diyabette Fiziksel Aktivite/Egzersizin Etkileri
• Fiziksel aktivite/egzersiz kan şekeri kontrolü üzerine olumlu etki sağlar,
• Hipertansiyonun kontrolüne destek olur,
• Kan yağlarının düşmesine katkı sağlar,
• Egzersiz düzenli yapılması halinde, hem genel vücut yağ dağılımını olumlu yönde
etkiler hem de karın bölgesindeki yağı azaltır,
• Kaybedilen kilonun korunmasına yardımcı olur,
• Genel sağlık ve ruh sağlığının iyileştirilmesine katkı sağlar,
• Yaşam kalitesini olumlu etkiler.

7.11.3. Diyabetli Bireyler İçin Fiziksel Aktivite/Egzersiz Programının
Yapılandırılması
Diyabetliler her yaşta, her durumda egzersiz yapabilir. Diyabetli bireye önerilecek
fiziksel aktivite/egzersiz programı öncesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.
1.
Diyabetli bireyin fiziksel aktivite/egzersiz açısından bireysel özellikleri ve risk
faktörleri belirlenir. Bireyde fiziksel kısıtlılıklar, engeller, kalça/diz protezi, dejeneratif,
romatizmal hastalıklar vb, periferik arter hastalığı, yürürken bacak krampları, nabız, kan
basıncı, diyabete bağlı sinir hastalığı,ayaklarda cilt bütünlüğünde bozulma, nefropati, nöropati,
hipoglisemi atakları ve fiziksel aktiviteyi etkileyecek diğer durumlar değerlendirilir.
2.
Fiziksel aktiviteye başlamadan önce evde kan şekeri takibi yapmayı öğrenmiş
olmalıdır. Kan şekeri ölçüm sonuçları diyabetli bireyin, egzersize başlayıp, başlayamıyacağını,
egzersize başlamadan önce veya egzersiz esnasında ilave karbonhidrat alımı yapıp
yapmayacağına karar vermesini sağlar. Diyabetli birey fiziksel aktivite/egzersiz öncesi, esnası
veya sonrasında kan şekeri ölçümü yaparak fiziksel aktivite/egzersizin kan şekeri üzerine
etkisini değerlendirmelidir.
Egzersiz öncesi kan şekeri düzeyi nasıl olmalıdır:
• Egzersiz öncesi güvenli kan şekeri 100-250 mg/dl arasında olmalıdır.
• 100 mg/dl’nin altında ise 15 g karbonhidrat alımı sağlanmalıdır.
• 250 mg/dl veya üzerinde ise idrarda keton testi yapılmalı, keton pozitif ise
normalleşinceye kadar egzersiz ertelenmelidir. Keton negatif ise ek karbonhidrat alımı
yapmaksızın hafif şiddette egzersiz yapılabilir.
• Her koşulda önlem olarak fiziksel aktivite sırasında karbonhidrat içeren (kesme şekeri,
meyve suyu, gibi) besin bulundurulmalıdır.
3.

Egzersiz programı tanıtılır.
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Egzersizin tipi, yoğunluğu, süresi, şiddeti mutlaka kişiye uygun olarak
belirlenmelidir.
Egzersiz büyük kas gruplarını içermeli, aerobik tipte ve dinamik olmalıdır. Bu
özellikleri sağlayabilen egzersiz türleri yürüme, yüzme, bisiklet gibi egzersizler seçilebilir.
Ancak; düzenli yapılabilmesi nedeniyle tempolu yürüme en çok tercih edilen aktivitedir.
Diyabetli bireyde fiziksel aktivite ya da egzersiz planlanırken; hastanın yaşı,
egzersizin tipi ve şiddeti, hastalığın metabolik kontrolü, kas-iskelet sistemi uygunluk düzeyi,
kardiyo-pulmoner (kalp-akciğer) uygunluk düzeyi
dikkate alınmalıdır.
Tip 2 diyabetli bireyde, hastalık 35 yaşından önce ortaya çıkmış,
komplikasyonsuz seyrediyor, henüz iskemik kalp hastalığı, hipertansiyon, kan yağları
yüksekliği gelişmemiş ise şiddeti gittikçe artan egzersiz eğitim programları uygundur.
Kan şekeri ve kilo kontrolünün sağlanabilmesi için egzersiz, orta şiddette
(maksimum kalp hızının %50-60’ı), uzun süreli (ortalama 45 dk) olmalı ve düzenli
yapılmalıdır.

7.11.4. Uygun Fiziksel Aktivite Nasıl Olmalıdır?
• Haftada üç ya da beş kez, günde 30-45 dk yapılmalı, 48 saatten fazla ara verilmemeli,
• Hafif şiddette başlamalı, orta şiddete yavaş yavaş ilerlenmeli,
• 5-10 dk ısınma hareketleri ile başlanmalı,
• 20-30 dk uygun tempoda sürdürülmeli,
• 10-15 dk’lık soğuma egzersizleri ile bitirilmelidir.

7.11.5. Egzersizin Yoğunluğunun Belirlenmesi
Egzersizin yoğunluğu belirlenirken bireye özgü maksimum kalp hızı hesaplaması
kullanılır. Bunun için 220 sabit sayısından hastanın yaşı çıkarılır (Karvonen formülü). Önceleri
düşük yoğunlukla egzersiz yapılması gerekeceğinden bulunan rakamın %50-60’ı alınır. Elde
edilen rakam diyabetlinin egzersize başlarken aşmamaya dikkat edeceği kalp hızını verir.
Başlangıç için % 50 kalp hızı risksizdir. Hastayı zorlamaz. Maksimum kalp hızı = 220 -Hastanın
yaşı Başlangıç kalp hızı= Maksimum kalp hızının %50-60’ı Düzenli yapılan fiziksel
aktivite/egzersiz ile hastanın zamanla egzersize toleransı iyileşecek ve fiziksel kapasitesi
artacaktır. Bu nedenle zamanla hedef kalp hızı da arttırılabilir.
Örnek:
50 yaşında bir hasta için egzersiz hedef kalp hızının belirlenmesi;
Maksimum kalp hızı = 220 (sabit sayı)-50 (hastanın yaşı) = 170 atım/dk
Egzersiz kalp hızı = 170 X (%50) = 85 atım/dk olmalıdır.
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Bu değer başlangıç kalp hızıdır ve 50 yaşındaki bir diyabetli için egzersize ilk başladığı
dönemlerde egzersiz yaparken aşmaması önerilen kalp hızı sınırıdır.
Diyabetli başlangıç nabzını ölçtükten sonra yavaş tempo ile yürümeye başlayacak, 5-10
dk sürdürülen bu yürüme ısınma sağlayacaktır. Daha sonra temposunu (yürüme hızını)
artıracak, kalp hızı 85 atım/dk olduğunda bu hızla 15-20 dk yürüyüp tekrar yavaşlayacak, 5 dk
yavaş yürümenin (soğuma periyodu) ardından tekrar nabzını ölçecektir. Başlangıç kalp hızına
döndü ise egzersiz programı uygun demektir. Kalp hızının normale dönmesi zaman alıyor,
nefes nefese kalıyor, dinlendiği halde kalp hızı ve/veya kan basıncı yüksek kalıyorsa egzersizin
yükü fazla gelmiştir. Tempo, egzersizin süresi, frekansı değiştirilerek kişi için uygun ölçü
bulunmalıdır. İlk başlandığında yapılan egzersiz zamanla daha hafif gelecektir. Alışma için
zaman tanınmalıdır. Gün aşırı başlanıp, her gün yapabilecek uygunluğa gelmesi
hedeflenmelidir.
Fiziksel uygunluğu arttığında aynı işi çok daha düşük kalp hızı ile başardığı ve daha az
yorulduğu görülecektir. Aynı iş bireyi daha az yoracaktır. Bu durumda hedef arttırılabilir.
Örneğin; süre artırılır 30-40 dk’ya ilerlenir. Frekans artırılabilir. Gün aşırı yerine her gün
yapılabilir. Egzersizin yoğunluğu yeniden belirlenebilir. Bu değişimler tek tek yapılmalı
zorlanma yaratılmamalıdır. Hastanın hangisinden memnun kalacağı dikkate alınmalı, değişim
o yönde olmalıdır.

7.11.6. Egzersiz Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar
On iki haftalık düzenli yürüme programı ile tip 2 diyabette fiziksel uygunluk artar, karın
bölgesinde yağ oranı azalır. Ancak hiperglisemi kontrol altında olmalı, sekonder problemler
minimize edilmeli, metabolik durumuna uygun ve kişiye özel egzersiz verilmelidir.
• Egzersiz tipi, süresi ve şiddeti,
• Hastalığın şiddeti, akut veya kronik safhada oluşu,
• Eşlik eden başka bir hastalık varlığı egzersizin yükünün artmasına veya daha fazla
algılanmasına neden olur.
Bu nedenle, kişiye aktivite önerilirken, egzersiz test bulguları, iklim, çevre koşulları,
entellektüel talepleri, besin alımı, ruhsal durumu göz önüne alınmalıdır.
Egzersiz sırasında,
• Güvenli kan şekeri düzeyi sağlanmalı,
• Uygun sıvı alımı sağlanmalı,
• İyi bir ayak bakımı sağlanmalı,
• Uygun bir spor ayakkabısı seçilmeli,
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• Vücut hijyenine dikkat edilmelidir.
Tip 2 diyabeti olan kişi gençse ve komplikasyonsuz ise iskemik kalp hastalığı,
hipertansiyon, hiperlipoproteinemisi yoksa yoğunluğu gittikçe artan aerobik egzersiz eğitim
programları rahatlıkla uygulanabilir.
Hipoglisemi riski oluşmaması için:
• Diyabetli bireylerin aç karnına egzersiz yapması önerilmez, egzersizden yarım – bir
saat önce karbonhidrat içeren ara öğün almalıdır.
• Egzersizin uzaması durumunda aktivite sırasında ek karbonhidrat alımı genellikle
gerekir.
• Yoğun egzersiz öncesinde, sırasında ve sonrasında ek karbonhidrat alımı gerekebilir.
• Hipoglisemi, aktivite sonrası 24-36 saat sonrasına kadar gelişebilir.
• İnsülin ihtiyacı egzersiz sonrası ve öncesi azalabilir.
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Uygulama Soruları

1. Diyabet neden oluşur ve tipleri nelerdir?
2. Açlık ve tokluk kan şekerinin normal değerleri nedir?
3. Diyabet için risk faktörleri nelerdir?
4. Diyabet kontrolünde fiziksel aktivite/egzersizin önemi nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Diyabet hastalığı ve oluş mekanizmaları nelerdir, diyabeti oluşturan risk faktörleri, diyabet
hastalarının sorunları nelerdir. Egzersizin diyabet üzerine olan etkileri ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1) “Midenin arkasında karın içine yerleşmiş bir organ olup vücut için önemli enzimleri ve
hormonları üretir. İnsülin de bunlardan biridir.”
Yukarıda yeri ve görevi hakkında bilgi verilen organımız aşağıdakilerden hangisidir?
a) Böbrek
b) Mide
c) Pankreas
d) İnce Bağırsak
e) Kalp
2) “Vücutta enerji dengesini kontrol eden bir hormondur. Görevi kandaki şekerin hücre içine
girmesini sağlamaktır. Hücre içine giren glukoz, enerji kaynağı olarak kullanılır. Böylece
kanda şekerin yükselmesi de önlenir.”
Vücudumuz tarafından salgılanan ve yukarıda bilgisi verilen hormonun adı nedir?
a) Östrojen
b) Progesteron
c) Antidiüretik hormon
d) İnsülin
e) Oksitosin
3) “Yemeğe başladıktan 2 saat sonra bakılan kan şekerine tokluk kan şekeri denir ve
…….mg/dl’nin altında olması gerekir.”
a)
b)
c)
d)
e)

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
50
80
200
220
140

4) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Diyabet hastalığının belirtilerinden değildir?
IÇok fazla su içme ve içme isteği.
IIİştahın açılması ve fazla yemek yeme.
IIIÇok sık idrara çıkmak ve geceleri bunun için sık sık uyanmak.
IVYaraların çabuk iyileşmesi.
a) I ve II
b) III ve IV
c) I, II ve III
d) Yalnız IV
e) I, II, III ve IV
1. 5) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri diyabet Tedavisinin bileşenleridir?
ISağlıklı beslenmek gereklidir.
IIİdeal vücut ağırlığının korunması gereklidir.
IIIFiziksel aktivitenin azaltılması gereklidir.
IVSigara ve alkol tüketiminin diyabete bir etkisi yoktur.
a) I ve II
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b)
c)
d)
e)

II ve III
II ve IV
I, II ve III
II, III ve IV

6) Glikoz insan vücudunda glikojen olarak depolanır. Başlıca glikojen deposu olan
yerler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

Beyin,böbrek
Beyin, karaciğer
Karaciğer, böbrek
Karaciğer, kas dokusu
Kas Dokusu, beyin

7) Tip 1 diyabet için hangisi yanlıştır?
a)
Pankreasta insülin yapan beta hücreleri hasarı kaynaklı hasta insülin üretemez
veya az üretir.
b) Hasta aşırı kilo alır.
c)
Karaciğerde enerji ve kolesterol yapımı için yağ kullanımı artar.
d)
Vücut proteinleri azalır
e)
Başlama yaşı 20 den küçüktür.

8) ………………….; vücutta kas hareketinin olduğu her hangi bir aktiviteyi tanımlar.
………………......; bir amaca uygun olarak planlanmış, tekrarlı olarak yapılan fiziksel
aktivitedir.
Yukarıda verilen ifadelerdeki boşluklara sırasıyla gelmesi gereken kelimeler hangi
şıkta doğru verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

Rijidite- Tremor
Bradikinezi-Hipokinezi
Spastisite-Tremor
Fiziksel aktivite- Egzersiz
kontraktür-sarkopeni

9) Aşağıda verilenlerden hangisi şeker hastası olan bir bireyin yapması gerekenlerden
değildir?
a)
b)
c)
d)

Yılda en az bir kez göz ve böbrek muayenesine gitmelidir.
Sigara ve alkolden sakınmalıdır.
Sıkıntı ve stresten uzak durmalıdır.
Sadece karbonhidrat içerikli besinler tüketmelidir.
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e)

Ayak bakımına dikkat etmelidir.

10) Diyabetik bir hastada egzersiz öncesi kan şekeri hangi sınırlarda arasında olmalıdır?
a)
b)
c)
d)
e)

70-90 mg/dl
90-110 mg/dl
100-250 mg/dl
200-350 mg/dl
> 350 mg/dl
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8. YAŞLILARDA ROMATİZMAL HASTALIKLAR-1
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde romatizmal hastalıkların neden farklı bir başlık altında ele alındığı
hakkında bilgiler verilecektir. Romatizmal hastalıkların ortak veya ayırt edici bulguları, spesifik
tanılama kriterleri ve tedavi seçenekleri hakkında bilgiler ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.
5.

Romatizmal hastalık nedir?
Romatizmal hastalıklarda görülen ağrı türleri nelerdir?
Romatizmal hastalıklarda tedavi seçenekleri ve yaklaşımları nelerdir?
Yaşlılık ve romatizmal hastalıklar ilişkisi
Sık görülen romatizmal hastalıklar hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Romatizmal hastalıklar

Romatizmanın
yapabilme

Romatizmal
ağrı

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
tanımını Ders
notlarının
ve
kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

hastalıklarda Romatizmal hastalıklar da Ders
notlarının
ve
ağrı türlerini ayırt edebilme
kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Romatizmal
hastalıklarda Hastalar
için
tedavi Ders
notlarının
ve
tedavi seçenekleri
seçenekleri hakkında bilgi kaynakçada
verilen
sahibi olma
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
Yaygın görülen romatizmal Romatizmal
hastalıklar
bulgulara
tanımlayabilme

hastalıkları Ders
notlarının
ve
göre kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Romatizmal hastalıklar
Romatizmal hastalıklar ve egzersiz
Romatoid artrit (RA)
Romatodi artritte tedavi
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Giriş
Yaşlıların önemli sorunlarından biri de eklem ağrılarıdır. Yaşlanma sürecinde eklem
kıkırdaklarındaki yıkımdan dolayı oluşan romatizmal sorunlar, tıpta farklı isimlerle
adlandırılıyor. Bilinen en yaygın hastalıklardan olan bu problemler , her yaşlıda az veya çok
görülüyor. Fazla kilolu olmak, eklem üzerine travma almak, eklemi destekleyen kas ve
sinirlerde hasar yaşamak gibi durumlarda şiddetleniyor. Her eklemde görülebilen bu sorun
genellikle kalça, diz ve bel kemiği eklemlerinde olduğunda daha ciddi bir problem haline
geliyor. Bu bölümde yaşlılarda sık görülen romatizmal hastalıları ele alacağız.
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8.1. Romatizmal Hastalıklar
Özellikle lokomotor sistemde ağrı, şişlik ve hareket kısıtlanması yapan ve bazen iç
organlarda da bozukluklara neden olan, vücuttaki doku ve organların çoğunu tutan sistemik
hastalıklardır. En çok tutulan organlar eklemler ve yumuşak dokulardır (deri, deri altı dokusu,
bursalar, tendonlar, tendon kılıfları ve ligamentler).
Sıklıkla eklem yakınmaları romatizma olarak algılanır. Ancak eklem ağrısı dışında da
birçok belirtiler romatizmanın işareti olabilir. Ayrıca her eklem ağrısı romatizmal bir nedenden
kaynaklanmayabilir. Bazen bir başka hastalığın belirtisi romatizmal hastalığı taklit edebilir.
Örneğin Brusella, Hepatit B ve C gibi enfeksiyon hastalıkları, tiroit (Guatr Bezi) hastalıkları,
hatta kanserler kendini romatizmal hastalık gibi gösterebilir. Vaskülit (damar iltihabı) denilen
bir çeşit romatizmal hastalıklarda ise eklemlere ait hiç bir bulgu olmayabilir ve deri, böbrek,
akciğer gibi organların tutulumuna bağlı belirtilerle hastalık ortaya çıkabilir. O nedenlerle
ağrılar ve romatizma belirtileri ciddiye alınmalıdır.
Romatizmal hastalığı düşündüren başlıca şikâyetler:
•

Eklemlerde ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığı,

•

Sabah eklemlerde sertlik olması,

•

Özellikle sabahları daha belirgin bel ağrısı ve tutukluk hali,

•

El parmaklarında soğukta beyazlaşma, morarma,

•

Cilt altında bezeler,

•

Güneşte ciltte aşırı duyarlılık ve yaralar gelişmesi,

•

Ellerde veya vücudun herhangi bir yerinde deride sertlik,

•

Güçsüzlük, merdiven inip çıkamama, oturup kalkamama ve kaslarında ağrı,

•

Ağızda yara çıkması, genital bölgede yara,

•

Gözlerinde sık sık iltihaplanma (Üveit),

•

Tekrarlayan karın ağrıları,

•

Ağız-Göz Kuruluğu,

•

Açıklanamayan Ateş,

•

Açıklanamayan Kilo Kaybı,

•

Açıklanamayan Deri Döküntüleri.
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Romatizmal hastalıklar yerleştikleri dokulara göre 4'e ayrılır:
1 - Eklem romatizmaları
2 - Yumuşak doku romatizmaları
3 - İç organların romatizmaları
4 - Bunların birlikte olduğu "karışık" tipler

8.1.1. Romatizmal Hastalıklarda Ağrının Özellikleri
Ağrı, romatizmal sistem hastalıklarının çoğunda en önemli semptomdur. Sübjektif bir
semptom olduğundan doğru değerlendirebilmek için ağrının çeşitli özelliklerinin belirlenmesi
gerekir. Bu amaçla hastaya mutlaka ağrının lokalizasyonu, ne zaman başladığı, başlangıcının
ani ya da tedricen oluşu, sürekli mi yoksa zaman zaman mı ortaya çıktığı, ne kadar sürdüğü,
analjezik ve antiinflamatuar ilaçlara yanıtı, şiddeti ve şiddetini arttıran faktörler gibi sorular
sorulmalıdır. Özellikle ağrının hareketle ilişkisi önem taşır.
Ağrı olan bölgede bir değişikliğin olup olmadığı da sorgulanmalıdır. Ağrı sırasında deri
renginde değişiklik (morarma, döküntü), isi artısı, eklem üzerinde veya çevresinde sislik ve
kızarıklık olup olmadığı ağrı yorumu açısından çok önemlidir. Ayrıca ağrıya eşlik eden,
sistemik ateş, titreme, üşüme, zayıflama, depresyon, uyku bozuklukları gibi sistemik
semptomların sorgulanması da önemlidir.
Lokomotor sistem ağrıları 3'e ayrılır
1- Lokal ağrılar: Artrit gibi lokomotor sistem yapılarının organik bozukluklarından
kaynaklanan ve iyi lokalize edilen ağrılardır.
2- Yayılan ağrılar: Bu ağrılar kas-kemik ilişkili ağrılar, radiküler ağrılar ve visseral
kökenli ağrılar olmak üzere 3 tiptir. Yayılan ağrılar da lokal ağrılar gibi hasta tarafından iyi
lokalize edilirler.
3- Yaygın (diffüz) ağrılar: Psikojenik ağrılar ve fibromiyalji gibi lokomotor sistemin
organik bozukluğuna bağlı olmayan ve iyi lokalize edilemeyen ağrılardır.

8.1.2. Romatizmal Hastalıklarda Ağrı Çeşitleri
Eklem ağrıları (Artralji)
Ağrı artritlerin ana semptomudur. Nadiren ağrısız artropatiler de görülebilir (Charcot
eklemi). Ağrı daha çok hasta olan eklemde görülür ve distale doğru yayılabilir. Eklem
ağrılarını iki tipi vardır:
1 - Mekanik ağrılar: Eklemin hareketi ile ortaya çıkar. İstirahatla azalır.
2 - İltihabi ağrılar: Özellikle iltihaplı artritlerde ağrı, eklemin istirahatı sırasında da
vardır ve hatta istirahatta artabilir; bazen hareketle biraz azalır. Ağrının özellikleri
belirlendikten sonra klinik muayeneyle eklemin sislik, sıcaklık artısı ve kızarıklık gibi diğer
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objektif bulgularının ortaya konması gerekir. Bu objektif bulgular saptanırsa bunun iltihabi
veya dejeneratif olup olmadığını ayırabilmek gerekir. İltihabi eklem hastalıklarında eklem
şiştir. Sinovyal sıvı artısı, sinovyal zarda hipertrofi, periartiküler ödem, eklem kapsülünde
kalınlaşma olabilir. Eklem üzerinde kızarıklık ve ısı artışı vardır ve hareketler ağrılıdır.
Dejeneratif eklem hastalığı olan osteoartrozda kıkırdak ve kemik hipertrofisi, yeni kemik
oluşumları ve kemik irileşmeleri saptanır.
Yumuşak doku ağrıları
Tendonlar, tendon kılıfları, ligamentler, fasyalar, bursalar, eklem kapsülü ve derialtı
dokusu gibi dokular eklem dışı yumuşak dokular adini alır ve bunların iltihabi ve dejeneratif
değişiklikleri yumuşak doku romatizması baslığı altında toplanır. Bu dokuların patolojilerinde
değişken şiddette, lokal, palpasyonla şiddeti artan ağrılar ortaya çıkar.
Kas ağrıları (miyalji)
Ağrı genellikle miyozitlerin en önemli semptomudur. Kas gücünde azalma ağrıya eslik
eder. Özellikle polimiyozitte ağrıyla birlikte yaygın kas zaafı bulunur. Miyozitlerden başka
yumuşak doku romatizmalarında da kas tutulmalarına bağlı kas ağrıları ortaya çıkar. Bu ağrılara
kasların yapışma yerlerindeki tendopati ağrıları da eklenir.
Kemik ağrıları (osteoalji)
Kemik hastalıklarının çoğunda hastalığın tipine göre değişen şiddette ağrılar bulunur.
Kemik ağrıları genellikle geceleri ve mekanik aktiviteyle artar. Akut ağrılara örnek, kirik ve
osteomiyelit; kronik ağrılara örnek, tüberküloz, osteosarkom, miyelom, osteomalazi ve Paget
hastalığıdır.
Romatizmalı bir hastanın tek çeşit ağrı yerine birkaç çeşit ağrıyı birlikte hissetmesi
mümkündür. Eklem, kas ve yumuşak doku ağrıları aynı anda duyulabilir.

8.1.3. Romatolojide Tedavi Olanakları
Romatizmal hastalıkların tedavisinde çeşitli yöntemler söz konusu olup bunlar
hastalığın türü, yaygınlık derecesi bulunduğu aşama ve akut belirtileri ve aynı zamanda hastanın
genel durumu, yaşı ve mevcut diğer hastalıkları dikkate alınarak uygulanmalıdır.
Tedavinin dört temel direğinin (ilaç tedavisi, psikoterapi, fizik tedavi, cerrahi tedavi)
yanı sıra gözden uzak tutulmaması gereken, diyet, giyim tarzı, beslenme vs. ile ek olarak kaplıca
tedavisi gibi tamamlayıcı olanaklarda mevcuttur. Aynı zamanda hastanın sosyal çevresinin de
olumlu ya da olumsuz etkileri göz önünde bulundurulmalıdır.
Romatizmalı hastalar genellikle ayaktan tedavi edilir. Ancak hastanın ıstırabının çok
fazla olduğu, hareket kapasitesinin önemli ölçüde kısıtlandığı, hastalığın önemli ölçüde
ilerlediği vakalarda ya da sorunlu bazı tedavi süreçlerinde yatarak tedavi gerekebilir.
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Tedavinin çok yönlü olması nedeniyle çeşitli meslek grupları tedavi sürecinde işbirliği
içinde olmalıdır.
-

Ortopedist
Romatolog
Fizyoterapist
Ergoterapist
Meslek danışmanı

-

Psikiatrist
Psikolog
Hemşire
Sosyal Danışman
Aile Hekimi

Romatizmal hastalık tedavi edilmese bile, hastanın gerek sosyal gerekse iş çevresiyle
yeniden bütünleşmesini sağlamaktır. Romatizmal hastalıkların çoğunluğunda iyileşmr mümkün
değildir. Buna karşılık, jimnastik ve çeşitli spor türleri, giyim tarzı, diyet v.s. gibi koroyucu
önlemler, romatizmal ağrıların ve hastalıkların önlenmesinde çok yararlıdır.

8.1.4. Romatizmal Hastalıkların Yaşla İlişkisi
Romatizmal hastalıkların tedavisinde hastanın yaşı daima dikkate alınmalıdır. Bu durum
uygulanabilecek tüm tedavi yöntemlerini etkileyebilir. Özellikle ileri yaşlardaki hastalarda bu
durumdan dolayı önemli sorunlar ortaya çıkabilmektedir.
İlaç tedavisi
İleri yaşlardaki hastalara reçete yazılırken, önce bazı soruların cevaplandırılması
gereklidir:
1. Tedavi gerçekten gerekli mi?
2. Hasta ilacı gerektiği şekilde kullanabilecek mi ?
3. İlacın hangi etkileri hasta için tehlikeye yol açabilir?
Fizik tedavi
Fizik tedavinin de hastanın yaşına uyarlanarak planlanması gereklidir. İleri yaşlarda
fizyoterapi uygulamaları hasta açısından sorunlara yol açabilir.
1. Gerekli fizik tedavi ile hastanın toleransı arasında (kardiyak açıdan) ters orantı
vardır.
2. Hastalarda mevcut olan yaşlılığa bağlı diğer hastalıklar nedeniyle fizik tedavi
olanakları sınırlıdır.
3. Fizik tedavinin ayaktan uygulanamaması fakat aynı zamanda klinikte tedavi
edilememesi
4. Hastaların çoğunda temel hastalığın çok fazla ilerlemiş olması nedeniyle tedavi
etkinliğinin zayıf kalması
5. Hastalığın ağırlığı veya mental sorunlar nedeniyle hastaya hareketlilik
kazandırmanın mümkün olmayışı
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Operasyonlar
Hareket sistemiyle ilgili cerrahi girişimlerde hastanın yaşı ve durumunun operasyona
elverişli olup olmadığı önem kazanır. Ancak modern narkoz yöntemleri ve modern cerrahi
teknikleri sayesinde günümüzde kalça ve diz eklemi operasyonları gibi oldukça büyük çaplı
operasyonlar ileri yaşlarda yapılabilmekte ve hastaların hareket kapasitelerini kaybetmeleri
önlenebilmektedir.

8.1.5. Romatolojik Hastalıklar Ve Egzersiz
İnsan vücudunun dokuları terapatik egzersizler ile olumlu yönde etkilenebilir. (örneğin
osteoporoz ve artroz vakalarında). Hastalık sürecinin etkilenmesine bağlı olarak ağrılar da
azalır. Hedeflerden hangisine öncelik verileceği söz konusu hastalık tablosunun bireysel
özelliklerine bağlı olarak değişir.
Hasta egzersizinin genel amaçları:
1. Güçlendirrne. stabilizasyon (örneğin quadriseps'in çalıştırılması sırt kaslannın
stabilizasyonu).
2. Eklemlerin hareketliliğini arttırmaya yönelik hareketlilik egzersizleri(örneğin
artiküler ve periartiküler süreçlerde)
3. Kas tutukluklarında gevşetici ve esnetici egzersizler
4. Kondisyon çalışması (fizik kapasitenin özellikle uzun süren yatak istirahatinden
sonra, genel anlamda yükseltilmesi için).
5. Koordinasyon çalışması (orneğin yürüme egzersizleri)
Hasta egzersizleri, çok yönlü etkilere sahip olmaları nedeniyle romatizmal hastalıkların
hemen hemen tümü için vazgeçilmez bir tedavi yöntemidir. Bunlar, çoğunlukla hastalığın erken
aşamalarında endike olan, en önemli fizik tedavi yöntemleri olup, başka hiçbir terapötik yöntem
bunların yerini alamaz.

8.1.5.1. Romatizmal Hastalıklarda Endikasyonların Belirlenmesi ve
Tedavi İlkeleri
- Hasta jimnastiğj, genel anlamdaki jimnastikle veya sportif jimnastikle eş
tutulmamalıdır, Ancak, bu konuda modern fizyolojik çalışmaların deneyimlerinden de
yararlanıldığını belirtmek gerekir.
- Hasta jimnastiğinin uygulanmasına karar vermek ve uygulanan tedaviyi titizlikle
izlemek hekimin görevidir. Söz konusu vakanın özelliklerine göre tedavinin hedeflerini belirler
ve egzersizlerin sıklığı ve süresi konusunda görevlilere talimat verir, Tedavinin yürütülmesi ve
doğru yöntemlerin seçiminden hasta jimnastiği uzmanları veya fizyoterapistler sorumludur.
- Tedavinin hedefleri ve yöntemleri, mevcut romatizmal hastalığın türüne. aktivite
düzeyine, ne tip bir seyir izlediğine, hastayı hangi yönlerden engellediğine, güncel fonksiyon
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kayıplarına ve ağrı semptomlarına göre büyük farklılıklar gösterir Hasta jimnastiği, tedavi
hedeflerinin zaman zaman yeniden tanımlanmasının gerekliği dinamik bir süreçtir.
- Hasta jimnastiğinde sadece patolojik bir bulgunun iyileşmesi hedef alınmamalı, insan
bir bütün olarak ele alınmalıdır Gerçekten de organizmanın tümü bir eklemi kullanabilecek
kapasiteden yoksunsa, enflamasyonlu bir diz ekleminin tedavi edilmesinin hiçbir yararı yoktur.
- Hasla jimnastiğinin fonksiyonları sadece terapötik amaçlarla sınırlı olmayıp, önleme
ve rehabilitasyon konularına da yöneliktir. Hastaya "eklemlerin korunması” ve 'Sırt disiplini"
ile günlük yaşamda dikkat etmesi gereken konularda bilgi vermek de terapistin görevleri
arasındadır.
- Hasta jimnastiği titizlikled enetlenmelidir, bu konu özelliklev de uygulanan egzersizp
rogramlarında önem kazanır. Fizyoterapistlerin bu konuda hastalara gereken açıklamaları
yapmaları gerekir, zira ancak egzersizler surekli olarak tekrarlandığı takdirde, hasta jimnastiği
hedeflerine ulaşabilir.

8.1.5.2. Romatolojide Egzersiz Uygulamaları ve Hedefler
Hasta jimnastiğinde uygulanan hareketler hastanın durumuna ve hastalığın aktivite
düzeyine bağlı olarak değişir. Romatizmal hastalıklarda hasta jimnastiği ile tedaviye
başlamadan önce tedavi hedefleri net olarak saptanmalıdır.
Tedaviden önce hasta egzersiziyle ilgili bulguların saptanması
Hastanın duruş pozisyonunun değerlendirilmesi
Eklemlerle eklem çevrelerinin ve omurganın gözlem ve dokunma muayenesi
Gövde ve ekstremite kaslarının kontrolü (tutukluluklar, felçler vs.)
Hareketlerin ne ölçüde yapıldığının kontrolü ve gereken durumlarda ölçülmesi,
hastanın yaparken ağrı duyduğu hareketlerin belirlenmesi
Günlük hareketlerin ve "belirli ihtiyaçları karşılamak için” yapılan hareketlerin
incelenmesi
Belirli deformasyonların, bağlardaki gevşemelerin, duruş ve pozisyon
bozukluklarının, instabilitelerinin incelenmesi
Temell hastalığın, mevcutsa tedaviyi gerektirenbelirli sonuçlarının (felçlerle
birlikte seyredenn nöropatiler, İç organlardaki bozukluklar, sekonder artrozlar v.s.) ve aynı
zamanda mevcut diğer hastalıkların saptanması.
Egzersiz tedavisinin fonksiyonları ve hedefleri
Hastalık kapsamındaki eklemlerin ve omurganın fonksiyonlarının korunması ve
mümkünse düzeltilmesi, ayrıca ağrıların giderilmesi
Henüz normal durumdaki komşu eklemlerin ve omurga yapı fonksiyonlarını
korunması.
Kasların güçlendirilmesi veya gevşetilmesi
Kontraktürlerin önlenmesi
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Yürüme fonksiyonunun korunması, gereken vakalarda yeniden kazandırılması,
Stabilizasyon ve eklemlerin korunması
Eklemlerin dolaşımdan yararlanma koşullarının düzeltilmesi
Hastaların bireysel koşullarına uygun, yurümeye yardımcı araçlarla yürüme
egzersizleri yaptırılması v duruş bozukluklarının düzeltilmesi
Hastaların başkasına gereksinim duymadan yerine getirebildiği fonksiyonların
devam ettirilmesi, yerine getiremediklerinin yeniden öğretilmesi
Egzersizlerin uygulanışı sırasında dikkate alınacak noktalar
Bütün egzersiz şekillerinde hastanın ağrı duymaya başladığı sınıra dikkat
edilmelidir
Sarsıntılı ve yaylanmalı hareketlerden kaçınılmalıdır.
Komşu eklemler de egzersiz programı kapsamına alınmalıdır.
Gevşetici egzersizlerle güçlendirici egzersizler dönüşümlü olarak yapılmalı, aşırı
zorlanmalardan kaçınılmalıdır.
Eksik veya hatalı yapılan hareketler düzeltilmelidir.
Pozisyonun doğru olmasına genel statik duruma (yürüme şekli, hareketlerin
baştan sona yapılış şekli). Eklemin korunmasına dikkat edilmelidir.
Belirli hedefler, hatta kısmi hedefler saptanarak, bunlara bireysel uyum
sağlanmaya çalışılmalı, hatta gerekli hallerde revize hareketler yapılmalıdır.
İleri derecede deformasyonlarda sadece kaslar güçlendirilmelidir.
Hastanın yaşı ve mevcut diğer hastalıkları da göz önünde tutulmalıdır.

8.1.5.3. Enflamasyonlu Eklem Ve Omurga Hastalıklarında Hareket
Tedavisinin Fonksiyonları Ve Beklenen Terapötik Etkiler
Enflamasyonlu eklem hastalıklarının tedavisinde evde uygulanan egzersiz programları
büyük bir önem taşır. Ancak bunların hekimin veya deneyimli bir hasta jimnastikçisinin sıkı
denetimi altında yürütülmesi şarttır.
Eklemlerin omurganın ve boynun hareketliliğinin korunması ve düzeltilmesi
Eklemlerdeki ve omurgadaki duruş bozukluklarının ve hatalı pozisyonların
tedavisi.
Zayıf kasların güçlendirilmesi ve katılaşan kasların gevşetilmesi.
Fonksiyonların düzeltilmesi duruş ve yürümenin öğretilmesi.
Eklemlerin ve omurganın aşırı yüklenmeden korunması,
Cerrahi girişimlerden sonra eklemlerin ve omurganın fonksiyonlarının
iyileştirilmesi veya yeniden kazandırılması.
Kardiovasküler kapasitenin yükseltilmesi
Koordinasyon ve beceriyi geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılması
Mevcut diğer hastalıklarla, romatizmal süreçlere bağlı olarak ortaya çıkan
hastalıkların etkilenmesi.
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Artrozlarda hareket tedavisinin fonksiyonları ve beklenen terapötik etkiler
-

Dolaşımdan yararlanma koşullarımn düzeltilmesi,
Hareketliliğin düzeltilmesi (Yük hafifletilerek yapılan hareket”).
Basıncın azaltılması.
Kontraktürlerın giderilmesi.
Kasların güçlendirilmesi ve stabilizasyonu.
Kaslann gevşetilmesi (tendomiyozlarda).
Fonksiyonların düzeltilmesi.
Duruş ve yürüyüş öğretilmesi.
Postoperatif tedavi.

8.2. Sık Görülen Romatizmal Hastalıklar
Romatizma kelimesi, Yunanca "rheuma" kökünden gelir. Bu kelime "akma"yı dolayısı
ile "hareket"i ifade eder. Romatizma oldukça genel bir terimdir ve kemik, kas ve eklemlerin
etrafındaki ağrı veya acıyı ifade etmek için kullanılır. Romatizma deyince tek bir hastalık
anlaşılmaz. 100'den fazla hastalığı içerir. Bazıları sık bazıları ise oldukça nadir görülür. Artritin
kelime anlamı vücuttaki bir veya daha fazla eklemde görülen yangıdır. Artrit çocuklar da dahil
olmak üzere herkesi her yaşda etkileyebilir, bununla beraber kadınlarda erkeklere göre bu
hastalıklara yakalanma şansı daha fazladır.
Kaç Tip Romatizma Vardır?
Temel olarak 2 tip romatizma vardır:
-

İltihabı olanlar
İltihabı olmayanlar.

1) İltihabı olanlar: Romatizmal iltihap 3 çeşittir:
a) Mikropların eklemde oturmasıyla ortaya çıkan mikrobik romatizmalar: Stafilokok,
streptokok ve tüberküloz basili gibi çeşitli mikroplar bu romatizmaya neden olur.
b) Bağışıklık sisteminin bozuk oluşu sonucu gelişen mikropsuz iltihap: Bu tip iltihabın
neden olduğu romatizmaların en önemlileri romatoid artrit (RA), ankilozan spondilit (AS) ve
yaygın bağ doku iltihabı yapan hastalıklar (kollajen hastalıklar)'dır. Bu son grubun en iyi bilinen
örneği de sistemik lupus eritematozus (SLE)'dur.
c) Diğer bir iltihap tipi de başta ürik asit olmak üzere diğer kristallerin eklemlerde ve
çeşitli dokularda oturarak yaptığı tahriş sonucu ortaya çıkan iltihaptır. Gut ve yalancı gut
hastalığında bu tip iltihap vardır.
2) İltihabı olmayan romatizmalar:
Bu romatizmaların en önemlisi artroz (kireçlenme)'dur. Artrozda eklemde iltihap
yoktur. Buna karşılık aşınma vardır. Eklemin içindeki kıkırdak incelir ve kaybolur, eklemlerin
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kenarlarında kemik çıkıntıları oluşur. Travmalar (kaza, darbe) mekanik nedenler, metabolik ve
psikolojik bozukluklar iltihabı olmayan romatizmaların en önemli nedenleridir.
Sık Görülen Romatizmal Hastalıklar Şunlardır:
Artroz (Kireçlenme)
Yumuşak doku romatizmaları (Fibromyalji, bel, boyun ağrıları)
Romatoid artrit
Spondiloartropatiler ve ankilozan spondilit
Vaskülitler ve Behçet hastalığı
Gut Hastalığı
Ailevi Akdeniz ateşi
Akut eklem romatizması
Reaktif artritler
Kristal artritleri
İnfeksiyöz artritler
Bağ dokusu hastalıkları; SLE, polimiyozit- dermatomiyozit, skleroderma, mixt
bağ dokusu hastalığı
Juvenil artrit
Bursitis, tendinitis

8.2.1. Romatoid Artrit (Kronik Poliartrit)
Romatoid artrit, birçok eklemi aynı anda tutabilen, kronik seyirli, etiyolojisi bilinmeyen,
sistemik iltihabi bir otoimmün hastalıktır. Eklem tutulumu, şekil bozukluğu yaparak zaman
içinde önemli sakatlıklara yol açabilmektedir. Vücuttaki diğer organları da etkileyebilmesi
nedeni ile bu hastalığı saf bir eklem rahatsızlığı olarak görmek doğru değildir. Klinik seyri,
hastadan hastaya büyük değişiklikler gösterir. Bazı hastalarda az sayıda, hafif seyirli ve kısa
süreli eklem tutulmaları görülürken, bir grup hastada ise, tedavi ne kadar yoğun olursa olsun,
kısa sürede sakatlıklar ve önemli organ hasarları gelişebilmektedir. Sıklığı, binde sekiz
kadardır. Sadece küçük eklem tutulumu ile kalmayıp diz, kalça, omuz gibi büyük eklemleri de
tutabilir. Dünyada en sık görülen iltahaplı romatizmaların başında gelir ve eklemlerde en fazla
tahribata ve şekil bozukluğuna (deformite) yol açan romatizmalardan biridir.
Nedeni bilinmemektedir. Genetik yatkınlık önemli olmakla birlikte bu her hastada
geçerli değildir. Yani genetik yatkınlığı olan her bireyde RA gelişmediği gibi genetik yatkınlığı
olmadığı halde hastalık ortaya çıkabilmektedir. Genetik yatkınlık sadece bu kişilerde görülme
şansının daha fazla olduğunu ifade eder. Bugün için bilmediğimiz çevresel ve bedensel bazı
faktörler de hastalığın ortaya çıkmasında muhtemelen rol oynamaktadır veya tetikleyici
olmaktadır. Nedeni konusunda günümüzde söylenebilecek şey özetle şudur: RA, genetik
yatkınlığı olan bireylerde bilinmeyen bir takım çevresel ve bedensel başka faktörlerin de
devreye girmesiyle ortaya çıkabilen bir rahatsızlıktır. Bazen hastalığı tetikleyen faktör büyük
bir üzüntü, stres, mikrobik faktörler ve diğer nedenler olabilmekte bazen ise hiçbir tetikleyici
unsur bulunamamaktadır. Bulaşıcı bir hastalık değildir.
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Her yaşta görülebilmekle birlikte en çok 20-50 yaşları arasında başlar. Kadınlarda
görülme sıklığı 2-3 kat daha fazladır. Her ülke ve her ırkta görülebilir. Görülme sıklığı bazı
ırklarda daha fazla bazılarında daha az olabilir. Örneğin, Güney Afrika yerlilerinde bu oran
binde 1 iken, bazı Kızılderili toplumlarında yüzde 5'e kadar çıkmaktadır. Türkiye'nin de dahil
olduğu yedi Avrupa ülkesinde son zamanlarda RA görülme sıklığı araştırması sürmektedir.
Müzmin gidişli her hastalıkta (şeker hastalığı, hipertansiyon..vb) olduğu gibi tedavi edilmediği
takdirde, RA'de de zamanla bazı iç organlar etkilenebilir. Tutulumların sadece hastalığın
özelliklerine mi bağlı olduğu, yoksa kronik ilaç kullanımından mı kaynaklandığı veya giderek
hareketsiz yaşamaya mahkum olan bu hastalarda başka bozuklukların ortaya çıkmasının mı
kolaylaştığı konusu yeterince açık değildir. Muhtemelen tüm bunlar birlikte etki etmektedir.
Ancak hastalığı bir iç organ hastalığı gibi kabul etmek yanlıştır. RA, öncelikli olarak bir kasiskelet sistemi hastalığıdır ve özellikle yaşlı hastalarda çoğu kez bulunan başka hastalıklar da
uygulanan antiromatizmal tedavide değişiklikler yapılmasını gerektirebilir.

8.2.1.1. RA’da Eklem Bulguları
Romatoid artritin tuttuğu eklemlerde ağrı ve şişlik dışında bir miktar sıcaklık olabilir
ancak iltihabın diğer belirtisi olan kızarıklık yoktur. Bu nedenle romatoid artritli bir hastada
görülebilecek kırmızı ve sıcak bir eklem karşısında septik artrit düşünülmelidir. el ve ayak
eklemleri gibi daha çok küçük eklemleri simetrik yani karşılıklı olarak tutan müzmin seyirli
iltahaplı bir romatizmadır. El ve el bilekleri, ayaklar, dirsek ve diz eklemleri en çok tutulan,
parmak uç eklemleri ve sakroiliak eklemleri en az veya hiç tutulmayan eklemlerdir. boyun
omurgası dışında kalan omurga da genel olarak tutulmaz.

Resim 8.1. RA’de el deformiteleri
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Eller: En zengin ve karakteristik değişikliklerini el ve el bileklerini simetrik tutması
sonucu yapar. Erken dönemde, tenosinovitler, proksimal interfalangeal eklemlerin iğ şeklinde
(fusiform) şişmeleri, el bileği çevresinin şişmesi ile bu bölgenin düzleşmesi görülür. Bir diğer
erken dönem bulgusu, karpal tünel sendromudur (parmaklarda yanma, karıncalanma).
Hastalığın ilerlemesi sonucu klasik geç dönem deformiteleri gelişir. Bunlar; el sırtının kas
atrofisi sonucu iç bükey bir görünüm kazanması, metokarpofalangeal eklemlerde
subluksasyonu, parmakların metokarpofalangeal eklemlerden itibaren serçe parmağı tarafına
doğru çarpılmaları (ulnar deviasyon), proksimal interfalangeal eklemlerde hiperekstansiyon ve
distal interfalangeal eklemlerde fleksiyon ile kendini belli eden kuğu boynu deformitesi veya
bunun tam tersi olan düğme iliği deformitesi ve başparmakta Z deformitesi olarak tanımlanan
şekil bozukluklarıdır. Ayrıca ekstansör tendonlarda gevşeme ve/veya kopma sonucu düşük
parmaklar görülebilir.
Dirsekler: Sık tutulan bu eklemlerde ağrı ve şişlik dışında ekstansiyon kusuru ilk
belirtilerden biridir. Ancak fleksiyon kusuru eşlik etmedikçe günlük aktivitelerde bir azalma
görülmez. Bu bölgenin muayenesi sırasında romatoid nodüllerin aranması unutulmamalıdır.
Dizler: Sık tutuldukları gibi hastaların %15 kadarında ilk tutulan eklemlerdir ve bu
hastaların büyük kısmı da tanıdan önce bir menüsküs operasyonu geçirmiş olurlar. Romatoid
artrit, dizlerin her iki kompartımanını tutması ile sadece medial bölümü tutan osteoartrozdan
ayrılır. Diz tutulmasında karşılaşabilecek bir durum, sinovyal sıvının popliteal fossaya doğru
uzanması sonucu gelişen Baker kistidir. Diz arkasında sert bir şişlikle kendisini belli eden bu
kist, diz içi basıncının artışı sonucu rüptüre olabilir. Sinovyal sıvının bu şekilde açığa çıkarak
bacağın aşağılarına doğru ilerlemesi ile tromboflebit andıran bir durum gelişebilir. Eklem içine
uygulanacak bir kortizon enjeksiyonu ile kolayca tedavi edilebilecek bu komplikasyon,
tromboflebit geçirdiğinden şüphe edilen artritli hastalarda düşünülmelidir. Ultrasonografi,
ayırıcı tanıda oldukça yararlıdır.
Ayaklar: Ayaklar, hastaların %20'sinde ilk tutulan eklemlerdir. Yük taşımaları nedeni
ile bu eklemlerin tutulması üst taraf eklemlerine göre daha fazla ağrı ve hareket kısıtlılığına yol
açar. Metatarsal eklemlerin tutulması sonucu ayak ön kısmında genişleme, hallux valgus ve
çekiç parmak şeklinde deformiteleri geç dönem belirtileridir. Ayak statiğinin bozulması sonucu
gelişen kallus, bunyon ve kronik fistüller yürümeyi oldukça zorlaştırır.
Boyun omurgası: Romatoid artritli hastaların üçte birinde görülen boyun omurgası
tutulumu, korkutucu komplikasyonlara yol açabilmesi açısından önem taşır. En sık atlanto
aksiyel (C1-C2) eklem tutulumu görülür.

8.2.1.2. RA’de Eklem Dışı Bulgular
Romatoid artrit eklem dışı organlarda farklı bulgular gösterebilir veya yayılabilir. Bu
nedenle bu tür vakalarda tedavi daha kombine sürdürülmeli ve diğer organlar üzerine olası
etkiler göz önünde bulundurulmalıdır.
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Başlıca diğer bulgular şöyledir:
o
o
o
o
o
o

Akciğer tutulumu
Kalp tutulumu
Lenf düğümleri etkilenir
Merkezi sinir sitemi etkilenir
Böbrek tutulumu
Dalak tutulumu

o
o
o
o

Bağırsak tutulumu
Kaslar
Deri lezyonları
Periferik sinir tutulumu

8.2.1.3. RA’da Tanı
Hastalığın erken dönemlerinde tanı, çoğunlukla diğer hastalıkların dışlanması ile konur.
Her ne kadar simetrik eklem tutulumu ve romatoid faktör pozitifliği ayırıcı tanıda yarımcı
olsalar da, sistemik lupus eritematozus, sedef artriti gibi hastalıklar, romatoid artrit ile
karışabilir. Bu nedenle belirti ve bulgular en az 6-8 hafta sürmedikçe kesin tanı için ihtiyatlı
konuşmak uygundur. Amerikan Romatizma Koleji’nin (ACR) 1987 yılında yayınladığı tanı
kriterleri, tek bir hastaya tanı koymaktan ziyade klinik çalışmalarda benzer özellikler taşıyan
hastaları bir araya getirme amacı ile geliştirilmiş olsa da, bu gün için, romatoid artriti en iyi
tanımlayan bir araç olarak adlandırılabilir.
1.

Sabah tutukluğu

Eklemler ve çevrelerinde ve en az 1 saat
süreli 3 aydan fazla süren

2.

Üç veya daha fazla eklemde artrit

Bir hekim tarafından tespit edilen, en az 6
haftadır süregelen eklem şişliği veya sıvısı

3.

El eklemlerinde artrit

El bileği, MCF ve PİF eklemlerinde en az 6
haftadır süregelen şişlik

4.

Simetrik artrit

Vücudun her iki yanındaki eklemlerde
simetri gösteren ve en az 6 haftadır süren
tutulma (Bilateral P‹F, MCF ve MTF
tutulumu simetri göstermese de kabul
edilir)

5.

Romatoid nodül

Eklem kenarlar› ve temas bölgelerinde bir
hekim tarafından tespit edilen deri alt›
nodülleri

6.

Romatoid faktör

Normal kontrollerde %5’den daha az
pozitif
Bulunan bir yöntemle bakılmalıdır

7.

Radyolojik değişiklikler

Ön-arka planda
grafiklerinde

çekilmiş

düz

el

158

görülen erozyonlar
osteoporoz

ve

periartiküler

Tablo 8.1. Romatoid artrit tanı kriterleri
Tanı için en az dört koşulun bir arada bulunması gereklidir. Başka klinik tanısı olan
hastalar dışlanmaz

8.2.1.4. RA’da Tedavi Seçenekleri
Erken teşhis ve erken başlanan tedavi çok önemlidir. Bu açıdan ne kadar geç kalınırsa
sonrasında hastayı kontrol altına almak o derece zor olabilir veya hasta geriye dönüşümsüz
hasarlar edinmiş olabilir. Son yıllarda piyasaya sürülen bazı ilaçlar (biyolojik ajanlar) hastaların
önemli bir kısmında belirgin iyilik durumu sağlamıştır ve her geçen yıl yeni tedaviler
gelmektedir. Ancak unutulmaması gereken husus tüm bu tedavilerin hastalığı ortadan
kaldırmadığı, sadece kullanıldığı sürece etkili olan bir iyilik sağladığıdır. Yani, RA tedavisini
hipertansiyon veya şeker hastalığı tedavisi gibi düşünmek gerekir. Daha açık bir ifade ile,
hastalık devam ettiği sürece ilaç tedavisi de devam eder. Ancak bu durum hastayı "hastalığım
hiç geçmeyecek, benimle birlikte devam edecek" karamsarlığına düşürmemelidir. Burada
tedaviden amaç hastalığın hasar yapmasına mani olarak hastanın normal veya normale en yakın
bir yaşantıyı sürdürmesini sağlamaktır ve günümüzde bu mümkündür. Tedavi konusunda
bilinmesi gereken diğer bir husus, tedavinin her hasta için aynı özellikte olmamasıdır. Hastanın
durumuna veya hastalığın şiddetine göre farklı tedaviler uygulanacaktır.
Tedavisiz kalmak nasıl zarar verici ise verilen ilaç tedavilerinin yan etkileri de ayrı bir
sorundur. Ancak bu, mutlaka her hastada ilacın yan etkisi olacak anlamına da gelmez. İyi bir
hekim-hasta işbirliği sayesinde bir çok yan etki önlenebilir. Burada esas problem hastanın
bilinçsiz ve kontrolsüz bir şekilde rastgele ilaç kullanması veya verilen tedavi ve kontrol
şemasına uymamasıdır. İlaç dozlarına mutlaka hekimin öngördürdüğü şekilde uyulmalı,
ülkemizde sıkça görüldüğü gibi, hasta kendi başına değişikliğe gitmemelidir.
Hasta ve hasta yakınlarının eğitimi, beslenme durumu, çevresel kasların
güçlendirilmesi, deforme olacağı düşünülen eklemin ortez olarak isimlendirilen cihazlarla
korunması, bazı fizik tedavi yöntemleri ile ilaç kullanım ihtiyacının azaltılması, gerekli bazı
egzersizlerin yapılması, psikolojik destek, ev ve iş yerinde eklemleri koruyucu veya hareketleri
kolaylaştırıcı önlemler almak, sosyal ve ekonomik rehabilitasyon gibi bir çok faktör tedaviyi
şekillendirecektir.
RA’de terapötik hedefler
•
•
•
•

Ağrıların hafifletilmesi
Enflamasyonun önlenmesi
Sistemik aktivitelerin önlenmesi
Eklemlerin korunması
2

•
•
•
•
•

Gerekli operasyonlarla (koruyucu veya onarıcı) destekleme
Psikoterapi desteği
Ortezlerle destekleme
Hastanın hastalığı konusunda bilgilendirilmesi
İlaç tedavisi
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Bölüm Soruları
1) “Özellikle lokomotor sistemde ağrı, şişlik ve hareket kısıtlanması yapan ve bazen iç
organlarda da bozukluklara neden olan, vücuttaki doku ve organların çoğunu tutan sistemik
hastalıklardır. En çok tutulan organlar eklemler ve yumuşak dokulardır (deri, deri altı dokusu,
bursalar, tendonlar, tendon kılıfları ve ligamentler).”
Yukarıda tanımı verilen hastalığın adı nedir?
a)

Romatizmal Hastalıklar

b)

İnme (Serebrovasküler Hastalık)

c)

Carpal Tünel Sendromu

d)

Alzheimer Hastalığı

e)

Demans

2) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri romatizmal hastalığı düşündüren şikayetlerdir?
I-

Baş Ağrısı

II-

Hipotansiyon

III-

Eklemlerde ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığı

IV- Özellikle sabahları daha belirgin bel ağrısı ve tutukluk hali
a)

I ve II

b)

III ve IV

c)

II, III ve IV

d)

I, II ve IV

e)

I, II, III ve IV

3) “Tendonlar, tendon kılıfları, ligamentler, fasyalar, bursalar, eklem kapsülü ve
derialtı dokusu gibi dokular eklem dışı yapıların iltihabi ve dejeneratif değişiklikleri
………………………………….. başlığı altında toplanır.”
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)

Eklem Romatizması

b)

Yumuşak doku romatizması

c)

İç organların romatizması
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d)

Karışık tip romatizma

e)

Brusella

4) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri akut kemik ağrılarına (osteoalji) örnektir.
I-

Kemik kırığı

II-

Osteomiyelit

III-

Tüberküloz

IV- Osteosarkom
a)

I ve II

b)

III ve IV

c)

II ve III

d)

I ve IV

e)

I, II ve III

5) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri romatizmal hastalıklarda tedavi sürecinde görev
alan meslek gruplarındandır?
I-

Diş Hekimi

II-

Romatolog

III-

Fizyoterapist

IV- Hemşire
a)

I ve II

b)

II ve III

c)

II ve IV

d)

I, II ve III

e)

II, III ve IV

6) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri romatizmal hastalıklarda egzersizlerin uygulanışı
sırasında dikkate alınacak durumlardır?
IBütün egzersiz şekillerinde hastanın ağrı duymaya başladığı sınıra dikkat
edilmelidir.

161

II-

Hastanın yaşı ve mevcut diğer hastalıkları da göz önünde tutulmalıdır.

III-

Sarsıntılı ve yaylanmalı hareketler tercih edilmelidir.

IV- Gevşetici egzersizlerle güçlendirici egzersizler dönüşümlü olarak yapılmalı ve
aşırı zorlanmalıdır.
a)

I ve II

b)

III ve IV

c)

I ve III

d)

I, II ve IV

e)

I, II ve III

7) Romatizma
hastalığı düşündüren başlıca şikâyetlerden olmayan seçenek
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Eklemlerde ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığı
b) Sabah eklemlerde sertlik olması
c) Özellikle sabahları daha belirgin bel ağrısı ve tutukluk hali
d) Ellerde veya vücudun herhangi bir yerinde ve deride normal görünüm
e) Güçsüzlük, merdiven inip çıkamama, oturup kalkamama ve kaslarında ağrı
8) Artralji nedir?
a) Eklem ağrıları

b) İştahsızlık

d) Hormon bozukluğu

e) İnkontinans

c) Konstipasyon

9) aşağıdakilerden hangisi veya hangileriHasta egzersizinin genel amaçlarındandır?
I.

Güçlendirrne

II.

Stabilizasyon

III.

Kondisyon çalışması
a) yalnız I

b) yalnız II

c) II ve III

d) I ve III

e) I,II ve III

10) Aşağıdakilerden hangisi Enflamasyonlu eklem ve omurga hastalıklarında hareket
tedavisinin fonksiyonları ve beklenen terapötik etkiler için yanlış bir ifadedir?
a)

Eklemlerin omurganın ve boynun hareketliliğinin korunması
162

b)

Zayıf kasların güçlendirilmesi

c)

Kardiovasküler kapasitenin azaltılması

d)

Koordinasyon ve beceriyi geliştirme

e)

eklemlerin ve omurganın fonksiyonlarının iyileştirilmesi
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9. YAŞLILARDA ROMATİZMAL HASTALIKLAR-2
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Romatoojik hastalıklar bölümünün devamında , Ankilozan spondilit, gut hastalığı fibromiyalji
gibi diğer sık görülen romatizmal hastalıklar ve fizik tedavi ajanlarınının uygulanması ile ilgili
bilgiler yer alamaktadır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Anlikozan spondilit nedir? Belirtileri nelerdir?
2. Gut hastalığı ve belirtileri nelerdir?
3. Fibromiyalji nedir bulguları nelerdir?
4. Fizik tedavi de sıcak ve soğuk ajanların romatizmal hastalıklarda kullanım şekilleri
nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ankilozan spondilit (AS)

Ankilozan spondilit
hastalığının tanımı ve
bulgular ve tedavileri
öğrenilecektir

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Gut

Gut hastalığının tanımı ve
bulgular ve tedavileri
öğrenilecektir

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Fibromiyalji

Fibromiyaljinin tanımı ve
bulgular ve tedavileri
öğrenilecektir

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Fizik tedavide seçenekleri

Fizik tedavi ajanlarının
romatizmal hastalıklarda
kullanımı öğrenilecektir

Ders notlarının ve
kaynakçada verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Ankilozan spondilit

•

Gut hastalığı

•

Fibromiyalji

•

Sıcak ve soğuk tedavinin etkileri
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9.1. Ankilozan Spondilit (AS)
Ankilozan Spondilit (AS) özellikle omurgayı etkileyen, ağrılı, kronik, ilerleyici, sebebi
bilinmeyen romatizmal bir hastalıktır. AS’de ağrı hareketle azalır, hatta yok olabilir, uzun süre
oturmakla, istirahatle artar. Hastalar sabahları daha çok ağrılıdır ve özellikle omurga hareketleri
kısıtlıdır, günün ilerleyen saatlerinde ağrı ve kısıtlılık azalır.
AS'de ilk belirtiler bel, kalça ve topuk ağrısı olabilir. Hastalık gerektiği gibi tedavi
edilmezse ileri dönemlerde omurga deformiteleri, kamburluk ortaya çıkar. Sırt ağrılarıyla
karakterize bir hastada laboratuvar bulgusu olarak HLA-B27 belirlenmesi çoğunlukla bu
hastalığın bir kanıtı olarak kabul edilmektedir.
Genetik yatkınlık AS'nin bilinen özelliklerindendir. HLA-B27 doku antijeni beyaz ırkta
% 95, Afrikalı siyahlarda % 50 pozitiftir. HLA B27 pozitif AS'li babanın HLA-B27 pozitif olan
çocuğunda AS gelişme riski %25 dir. Yani ailede birden fazla AS’li olabilir.
Görülme sıklığı genellikle % 0.1-1.4 arasında değişir. Japonlarda % 0.04, Haida
kızılderililerinde % 6 oranında görülür. Türkiye'deki sıklık oranı bilinmemekle birlikte
ortalama % 0.5 sıklıkta olduğunu düşünürsek ülkemizde yaklaşık 300-350 bin AS'li olduğu
söylenebilir. Erkeklerde kadınlara göre 3 kat daha fazla görülmektedir. İklim ve çevre
şartlarının semptomları (ağrı, hareket kısıtlılığı gibi) etkileyebileceği söylenir ama bunlar
AS'nin sebebi değildir. Tamamen iyileşmesi mümkün değildir. Mevcut tedavi yöntemleriyle
hastalık aktivitesi azaltılıp gelişimi yavaşlatılabilir. Erken tanı Tedavide steroid olmayan
antienflamatuar (anti romatizmal) ilaçlar mutlaka kullanılmalıdır.
Ankilozan spondilit, kemiklerin aşırı büyümesine neden olabilir, bu da “kemik füzyonu”
olarak adlandırılan kemiklerin anormal şekilde birleşmesine yol açabilir. Hastalığın ileri
evrelerinde, omurga kemikleri tamamen birbirleriyle kaynayıp esnekliğini kaybedebilir ve
bambu omurgaya dönüşebilir. Boyun, sırt veya kalça kemiklerini etkileyen füzyon, bir kişinin
rutin aktivitelerini gerçekleştirme yeteneğini zayıflatabilir. Kaburgaların omurga veya göğüs
kemiğine füzyonu, bir kişinin derin bir nefes alırken göğsünü genişletme yeteneğini
sınırlayabilir.

Resim 8.2. Ankilozan spondilit
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Tablo8.2. Ankilozan spondilit roma tanı koyma kriterleri
İltihabi sürecin sürekli olarak tekrarlanmasıyla daha fazla kemik oluşumu gerçekleşir
ve sırtı oluşturan omurga kemikleri aşağı belden boyuna kadar birbiriyle tamamen kaynaşır
Çoğunlukla ilk olarak leğen kemiği (pelvis) etkilenir.

Resim 8.3. yıllara göre ankilozan spondilit gelişimi
Gözler, akciğerler, barsaklar ve kalpte de hastalığa ait etkilenme olabilir. Hayatı tehdit
eden bir hastalık değildir.
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AS’de Eklem dışı tutulum
•
•
•
•
•
•

Gözler
Kalp
Akciğerler
Böbrek sistemi
Gastrointestinal sistem
Sinir sistemi (tüm vücutta)

AS’de Kas-iskelet sistemi bulguları
•
İlk semptomlar genellikle omurga veya kalçada ağrı ve tutukluktur.
•
Ağrı ve tutukluk sabahları ve hareketsiz kaldıktan sonra artar.
•
Birkaç hafta ya da ay içinde yavaş yavaş ortaya çıkabilir
•
Ağrı tek taraflı başlar birkaç ay içinde genellikle süregen hale gelir ve iki taraflı
hissedilir.
•
Ağrı genellikle künttür. ve lokalize etmesi zordur.
•
Tutukluk hareketle düzelebilir ve hareketsizlikten sonra yeniden ortaya çıkabilir.
•
Hemen bütün AS vakaları akut, ağrılı alevlenmelerin ardından semptomların
hafiflediği geçici remisyon dönemleriyle ortaya çıkar.
•
Aylar ya da yıllar içinde ağrı ve tutukluk omurgada yukarı doğru ve boyuna
yayılabilir.
•
Ağrı; kaburgalara, kürek kemiklerine, kalçalara, uyluklara ve topuklara da
yayılabilir.

9.2.1. AS’de Tedavi
Ankilozan spondilitin tedavisi yoktur, ancak rahatsızlığı azaltan ve işlevi artıran
tedaviler vardır. Tedavinin amacı ağrı ve tutukluğu azaltmak, iyi bir duruş sağlamak, şekil
bozukluğunu önlemek ve normal aktiviteler gerçekleştirme yeteneğini korumaktır. Düzgün
tedavi edildiğinde, ankilozan spondilitli kişiler normal yaşamlarına devam edebilir. İdeal
koşullar altında, spondilit tedavisinde bir ekip yaklaşımı önerilir. Tedavi ekibinin üyeleri tipik
olarak hasta, doktor, fizyoterapist ve mesleki terapisti içerir.
AS tedavisinde, özellikle omurganın şeklini ve hareketliliğini korumak açısından egzersiz
ön planda yer alır. Özelikle gece ağrısı belirgindir. Hastanın rahat uyumasını sağlamak gerekir.
Teraopötik ısı ajanları (kaplıca, hot-pack, termal havuzlar vs.) ankilozan spondilit tedavisinde
yaygın olarak kullanılır.
AS’ de terapötik hedefler:
•

Kısa dönem hedefler
• Enflamasyonun önlenmesi
• Ağrıların azaltılması
• Hareketlerin kısıtlanmasının önlenmesi
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•

•

Uzun dönem hedefler
• Sırtta kamburluğun artmasını ve kemiklerde birleşmelerin önlenmesi
• Sırt hijyeni (hatalı duruş ve yatış pozisyonlarından kaçınma)
Hasta eğitimi
1. Günde en az 15-20 dakika yüzükoyun yatma
2. İnce yastık kullanma
3. Otururken dik postürü koruma
4. Ayaktayken düzgün duruş
5. Yüzme, yürüyüş gibi travmatik olmayan sportif faliyetleri önerme
6. İşte- masa başında uzun süre öne eğik pozisyonda oturmama

9.3. Gut Hastalığı
Eklemlerde aniden gelişen ağrı, kızarıklık, şişlik ve hassasiyetle kendini belli eden gut
hastalığı, bir çeşit eklem iltihabıdır. Halk arasında 'Padişah Hastalığı' olarak bilinen iltihaplı
romatizma hastalığı gutun gelişmesinde, çok fazla et tüketiminde alınan protein önemli bir rol
üstleniyor.
Gut hastalığı sebep olduğu durumlar dikkate alındığında romatizma hastalığı
sayılmasına rağmen aslında bir metabolizma hastalığıdır. Sağlıklı bir vücutta, vücuttan atılması
gereken maddeler, ürik aside dönüştürülerek vücuttan uzaklaştırılmaktadır. Özellikle protein
yapısındaki maddelerin vücuttan atılım şekli olan ürik asitlerin atılmasında bir sorun varsa ya
da çok fazla üretimi söz konusu ise vücutta birikir ve kanda oranı artar. Ürik asidin eklemlerde
birikmesi sonucu iltihaplanmalar oluşur; bu soruna “gut hastalığı” denir. Çok fazla miktarda
ürik asit, vücutta özellikle eklemlerde bazen de böbreklerde birikmektedir. Böbrekte birikmesi,
taş hastalığına yol açabilir ya da taş oluşturmadan da böbrekleri harap edebilmektedir.

9.3.1. Gut Hastalığı Belirtileri Ve Tetikleyen Nedenler Nelerdir?
•
•
•
•
•

Gut hastalığı genellikle sabaha karşı eklem ağrıları ile kendini göstermektedir. En sık
görülen gut hastalığı belirtileri ise şöyle sıralanabilir.
Eklemler şişer ve ağrılar başlar. Genellikle sabaha karşı vücutta asit iyonları
biriktiğinde meydana gelir.
Gece, ağrılar sebebi ile uyanmalar yaşanabilir.
Eğer böbreklerden kaynaklanan bir gut hastalığı var ise; karın ve bel ağrıları, idrarda
kan, taş gibi belirtiler de olabilir.
Ağrıların kronikleşmesi, sürekli şişen eklemlerde deformeler yaratabilir.
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Gut ataklarını tetikleyen nedenleri şu şekilde sıralayabiliriz:
•
•
•
•
•
•
•

Aşırı alkol tüketimi
Hatalı ve aşırı beslenme (aşırı kırmızı et tüketimi)
Ani, şiddetli hastalık halleri
Yanlış diyet uygulanması
Eklem travmaları
İlaç tedavileri (aspirin, idrar söktürücü ilaçlar)
Geçirilen cerrahi operasyonlar

9.3.2. Gut Hastalığı Evreleri Nelerdir?
Gut hastalığının akut atak, interkritik dönem, kronik gut, tofüslü gut gibi evreleri
bulunmaktadır. Bu evrelerin özellikleri şöyledir;
•
Akut atak: Eklemde ani başlayan sıklıkla 5-10 gün süren şişme ve ağrı.
•
İnterkritik dönem: Şikâyetlerin olmadığı tamamen iyileşmenin olduğu bir dönem
ve bunun ardından tekrar şiddetli alevlenme.
•
Kronik gut: Pek çok alevlenmeden sonra, hastalık içinde tedavi edilmediği
takdirde kronikleşir ve bir veya daha fazla eklemde kalıcı ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığı
oluşur. Romatoid artrit denilen iltihaplı eklem romatizması ile karışabilir.
•
Toflüsü gut: Tofüs denilen ürik asit kristallerinin bir araya toplanarak cilt altında
ya da dokularda çökmesi ile oluşan birikintilerin olduğu dönem.
Gut hastalığı ilerledikçe ürik asit kristalleri eklem ve eklemlerin çevresindeki dokularda
birikim yapmaktadır. Bu kristallerin aşırı birikimlerine ”tofüs” denilmektedir. Özellikle ayak
başparmağının birinci tarak kemiğinde sık görülür. Bunun dışında el, dirseklerin yanında,
parmakların üstünde, büyük eklemlerde de ortaya çıkabilmektedir.
Gut herkesi aynı şekilde etkilemez. Bazı insanlar hayatları boyunca bir tek atak
geçirirler ve bundan başka hiçbir problem oluşmaz. Bazılarında ise zamanla eklemlerde hasara
ve ağrıya yol açan şiddetli kronik ataklar görülür. Gutun kesin kür sağlanan bir tedavisi yoktur
ancak iyi bir tedavi ile tamamen hastalık önlenebilir.

9.3.3. Gut Hastalığı Tedavisi Nasıl Olur?
Gut hastalığı ilerledikçe ürik asit kristalleri eklem ve eklemlerin çevresindeki dokularda
birikim yaparak deri altında şişlikler oluşturur. Gut hastalığının tedavisi yapılmazsa eklemlerde
hasar oluşturabilir. Bu şişlikler genellikle hasta eklemlerin içinde veya çevresinde, dirseklerin
yanında, parmakların üstünde, ayak başparmağında ve kulak kıvrımında oluşmaktadır.
Gut hastalığı tedavi edilmezse hastalık ilerledikçe ürik asit kristalleri eklem
çerçevesindeki dokularda birikim yapmaya başlar.
Gut hastalığının tedavisi akut ataklar sırasında ve ataklar arasında ayrı şekillerde yapılır.
Ağrılı durumlarında; yani akut atak zamanlarında “antienflamatuar” ilaçlar kullanılır. Gut
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hastalığında kullanılan ilaç tedavisi kişinin hastalık seyrine göre ayarlanmaktadır. Eğer ürik asit
seviyeleri oldukça yüksekse idrarla atılmalarını sağlayan ilaçlar da verilebilmektedir.
Aşırı yorgunluk atakları tetikleyebilir. Ağrılı dönemlerde zaten spor yapamaz; ama
kronikleşmiş hastalığı varsa kendini çok yoran sporlar yapmamalıdır. Ağrılı dönemde istirahate
ihtiyaç duyabilirler. Gut hastalığında tuz kristallerinin çözünmesi arttırması açısından su
tüketimi de önemlidir. Böylece böbrek taşı oluşmasının da önüne geçilir.
İltihaplı eklemlere buz koymak; ağrı ve şişliğin azalmasında etkili olabilir; ancak bunun dışında
tedavi edici bir etkisi yoktur. Gut tedavisi mutlaka doktor kontrolünde yapılmalıdır. İltihaplar
için doktor tavsiyesi dışında asla ilaç kullanılmamalıdır.

9.4. Fibromiyalji Sendromu (Yumuşak Doku Romatizması)
Fibromiyalji sendromu (FMS), yaygın vücut ağrısı ve belirli anatomik bölgelerde hassas
noktaların varlığı ile karakterize etyolojisi bilinmeyen bir romatizmal hastalıktır. Fibromiyalji
sendromunda ağrıya yorgunluk, sabah tutukluğu, depresyon, uyku bozukluğu başta olmak üzere
çeşitli somatik ve psikolojik semptomlar eşlik etmektedir. Fibromiyalji toplumun %1-2’sini
etkiler ve çoğunluğu 40-55 yaş arası kadın hastalar oluşturur . Yapılan araştırmalar FMS’de
nöroendokrin, otonom ve immünolojik mekanizmaların rol oynadığını ve genetik olarak yatkın
kişilerde çevresel, fizyolojik ve psikolojik faktörler gibi bazı stresörlerle hastalığın geliştiğini
ortaya koymaktadır.
Fibromiyalji sendromu, duygu durum bozuklukları ve uyku bozukluklarının sıklıkla
ağrıya eşlik etmesi nedeniyle uzun yıllar psikolojik bir hastalık olarak düşünülmüştür.
Psikolojik faktörler başta kronik ağrı olmak üzere her türlü ağrının önemli bir bileşenidir ve
kısır döngü içinde birbirlerini besleyen bir etkileşim oluştururlar.
Fibromiyaljiye neyin yol açtığı henüz tam olarak saptanamamıştır. Fakat uzun yıllar
süren araştırmalar neticesinde bazı faktörlerin hastalığı tetiklediği anlaşılmıştır. Bu faktörler
arasında şunlar bulunur:
Enfeksiyonlar: Daha önceden geçirilmiş çeşitli enfeksiyon hastalıkları fibromiyaljiyi
tetikleyebilir veya belirtileri kötüleştirebilir.
Genetik faktörler: Fibromiyalji sıklıkla aile üyeleri arasında daha sıktır. Araştırmacılar,
bazı genetik mutasyonların fibromiyalji gelişiminde rol oynayabileceğini düşünmektedir. Fakat
hastalıkla ilgili genler henüz tanımlanmamıştır.
Travma: Fiziksel ya da duygusal travma yaşayan insanlarda fibromiyalji ortaya
çıkabilir. Rahatsızlık travma sonrası stres bozukluğu ile ilişkili bulunmuştur.
Stres: Fiziksel ya da duygusal travma gibi bir stres kaynağı vücutta aylar veya yıllar
boyunca devam eden uzun süreli etkilere yol açabilir. Stres, fibromiyaljiye katkıda
bulunabilecek hormonal bozukluklarla ilişkili bulunmuştur.
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Kişilik yapısı: Daha çok hassas yapılı, mükemmeliyetçi ve olaylardan çabuk etkilenen
kişilik yapısına sahip bireylerde görülür.
Nedenler net olmasa da, fibromiyalji atakları stres, fiziksel travma veya grip benzeri
alakasız sistemik bir hastalığın sonucu olabilir. Beyin ve sinir sisteminin normal ağrı
sinyallerini yanlış yorumlayarak aşırı tepki göstermesi beyindeki bir kimyasal maddedeki
dengesizlikten kaynaklanabilir.

9.4.1. Fibromiyaljide Belirti ve Bulgular
Klinik belirtileri kas-iskelet sistemine ait olanlar, kas-iskelet sistemi dışı olanlar ve eşlik
eden belirtiler olarak üçe ayırmak mümkündür.
A- Kas İskelet Sistemine Ait Belirtiler: Ağrı, tutukluk, yumuşak dokularda şişlik hissi
olarak sıralanabilir.
B- Kas İskelet Sistemi Dışı Belirtiler: Yorgunluk, sabah tutukluğu, uyku bozukluğu,
uyuşukluklar, kas iskelet sistemi dışındaki belirtileri oluşturmaktadır.
C-Eşlik Eden Belirtiler: Duygusal değişkenlik, baş ağrısı, adet dönemi ağrıları, ishal ve
kabızlık, kuru göz belirtileri, raynaud fenomeni (el ve ayaklarda soğukta oluşan renk
değişikliği)
Fibromiyalji teşhisinin konulması çok da kolay değildir; çünkü hastalığa özgü bir
laboratuvar testi yoktur. Benzer şikayetleri yapabilecek başka bir hastalığın olmadığından emin
olmak gerekir. Hasta hekim tarafından dikkatlice muayene edilmeli, gerekiyorsa biyokimya ve
kan tahlilleri istenmeli ve tiroid fonksiyon testleri yaptırılmalıdır. Genelde uzun süren kasiskelet sistemi ağrısı ile birlikte yorgunluk ve vücudun belirli bölgelerindeki hassas noktaların
varlığı ile fibromiyalji sendromu tanısı konulur.
Eski yönteme göre bilinen 18 tetik noktasının en az 11'inde yaygın ağrı ve hassasiyet
varsa kişiye fibromiyalji tanısı konur. Tetik noktalarından bazıları şunları içerir:
•
•
•
•
•
•

Başın arkası
Omuz üstleri
Üst göğüs
Kalçalar
Dizler
Dirsekler

Fibromiyalji noktaları artık tanı için odak nokta değildir. Bunun yerine, üç aydan fazla
bir süredir devam eden yaygın ağrı varsa ve ağrıyı açıklayabilecek teşhis edilebilir bir tıbbi
durum yoksa fibromiyalji tanısı konabilir.
İnsanların fibromiyalji sendromunda kronik yaygın ağrılar yaşamalarına neden olan
faktörler de halen tam olarak anlaşılamamıştır. Bazı teoriler çeşitli faktörlere bağlı olarak
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beynin ağrı eşiğini düşürdüğünü ve önceden acı vermeyen bir şeyin zaman içinde çok acı verici
hale geldiğini belirtmektedir. Bir başka teoriye göre, vücuttaki sinirler ve reseptörler uyarılara
daha duyarlı hale gelir. Bu bireylerin ağrı sinyallerine aşırı tepki verebilecekleri ve gereksiz ya
da abartılı acılar hissetmeleri anlamına gelir.
Nedenler net olmasa da, fibromiyalji atakları stres, fiziksel travma veya grip benzeri
alakasız sistemik bir hastalığın sonucu olabilir. Beyin ve sinir sisteminin normal ağrı
sinyallerini yanlış yorumlayarak aşırı tepki göstermesi beyindeki bir kimyasal maddedeki
dengesizlikten kaynaklanabilir.
Yukarıda sözü edilen hassas noktalarda ağrı dışında fibromiyaljide görülen başka
belirtiler de vardır. Fibromiyalji belirtileri aşağıda sıralanmıştır:
•
•
•
zorlanmak
•
•
•
•
•
•
•
•

Yorgunluk
Uyku problemleri
Uzun süre uykuya rağmen dinlenmiş hissetmemek ve yataktan kalkmakta
Baş ağrısı
Depresif ruh hali
Kaygı
Odaklanmada veya dikkat vermede zorluk
Alt karın bölgesinde ağrı
Nefes almada zorlanma
Kulaklarda çınlama
Egzersize karşı dirençsizlik ve çabuk yorulma

9.4.2. Fibromiyaljide Tedavi Seçenekleri
Fizik tedavi uygulamalarında ise sıcak paketler, derin ısıtıcılar ve ağrı kesici özelliği
olan elektriksel stimülasyon ile olumlu sonuçlar alınmaktadır. Egzersiz hastalıkta en önemli
tedavi ve korunma yöntemidir. Özellikle gevşeme ve germe egzersizleri, yürüyüş, yüzme ve
bisiklete binme oldukça etkilidir. Egzersiz tipi ve şiddeti hastaya göre ayarlanmalıdır. Kas
gerginliklerinin azaltılmasında masaj gevşeme ve basınç teknikleri olumlu etkiler sağlar.
Hastalara ayrıca kendilerine ve sağlıklarına daha çok zaman ayırmaları, yoğun çalışma
sırasında sık sık ara vermeleri, günlük işlerinde kendilerini fazla zorlamamaları önerilmelidir.
Hasta eğitimi
-

Hasta, fazla çalışma, anksiyete, stres, depresyon, fiziksel şartların bozuk olması, kötü
postür, obesite gibi ağrıyı arttırıcı faktörlerden uzaklaşmalıdır.
Lokal ısı ve germe egzersizleri gibi rahatlatıcı faktörleri kullanmaya teşvik edilmelidir.
Bazı hastalar psikiyatrik danışmaya ihtiyaç gösterebilirler.
Haftada her gün 15 dk lık yürüyüş ile başlanmalı, tolere ettikçe arttırarak 1 saate çıkarmalı
ve bisiklet, yüzme gibi tedavilere yönlendirilmelidir
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9.5. Romatolojik Hastalıklarda Fizik Tedavinin Fonksiyonları ve
Önemi
Romatizmal hastalıklarda, fizik tedavi modaliteleri ve seçenekleri tedavinin önemli bir
bölümünü oluşturur. Bunlar çoğunlukla tedavinin başlangıç aşamasında uygulanması gerekip,
başka tedavi yöntemleri birlikte uygulanması genellikle mümkün değildir.

9.5.1. Fiziksel Tedavi Yöntemleri
l. Mekanik enerji kullanımı
- Mekanoterapi (hareket tedavisi. hasta jimnastiği, Ergoterapi, tedavi sporu
manuel tıp. Masaj, ultrason)
2.Termik enerji kullanımı
- Sıcak veya soğukla tedavi
3. Elektrik enerjisi kullanımı
- Elektroterapi (düşük orta veya yüksek frekans tedavisi)
4. Elektro-manyetik şık kullanımı
- Işık tedavisi (görünen ışık ultraviyole, enfraruj)
5. Faktörlerin kombine halde kullanımı
- Enhalasyon tedavisi, şifalı bölgelerde uygulanan kürler kapsamında kaplıca
tedavisi, belirli iklim koşullarında ve deniz kenarında uygulanan tedaviler.
Tedavi yöntemlerinin etki mekanizmaları
l. Kısa süreli reaksiyonlar gözlenir (hemen görülen etkiler)
2. Etkileri uzun süre devam eden regülasyon süreçleri gerçekleşir ("Adaptasyon” )
Fonksiyon Alanı
1. Akut vakalarda ve "perioperatif" tedavide destekleyici tedavi yöntemi
2. Kronik hastalıkların önlenmesi, erken tedavisi ve uzun süreli tedavisi
3. Rehabilitasyon
Romatizmal hastalıklarda fizik tedavi olanakları aşağıdaki etkenler tarafından
kısıtlanabilir:
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1. Hastaya Yüklenme kapasitesinin sınırlı olması,
2. Hastalığın belirli özellikler göstermesi
•
Enflamasyon aktivitesinin yüksek olması (aynı zamanda immünolojik
aktivitenin de),
•
Hastalığın ilerlemiş olması,
•
Tedavi yönünden olumsuz bir vaka örneği oluşturması
•
Ayrıca organlar ve damarlarda da patolojik süreçlerin mevcut olması,
3. Aynı zamanda başka hastalıkların da mevcut olması,
4. Hastanın yaşının ilerlemiş bulunması.
5. Hastalık sürecinin ilaçlarla yeterli ölçüde kontrol altına alınamaması,
6. Fizyoterapinin yan etkilere yol açması.
Fizik tedavinin temel fonksiyonları
I. Ağrının dindirilmesi
2. Kaslann gevşetilmesi
3. Dolaşımın olumlu yönde etkilenmesi
4. Enflamasyonun gerilemesi
5. fiziksel destek
a.
hareketliliğin artırılması
b.
güç kazandırma
c.
koordinasyonun desteklenmesi
d.
özürlü organların uyumunun sağlanrnası sonucu fonksiyonların
iyileştirilmesi
6. Hastanın daha az ilaca ihtiyaç duyması
7. Cerrahi-ortopedik girişimlerden önce ve sonra uygulanan tedavi
8. Pozisyon bozukluklarının önlenmesi ve düzeltilmesi
9. Reaksiyondurumunun düzeltilmesi ("Reaksiyon tedavısi”)
10. Koruma
11. Rehabilitasyon
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9.5.2. Fizik Tedaviye Karar Verilirken Uyulması Gereken İlkeler
1. Fizik tedavi ayrı bir tedavi yöntemi olup, kendine özgü endikasyonları ve
kontrendikasyonları vardır.
2. Uygulanan fizik tedavi, hastalığın türüne ve aktivite durumuna hastanın yaşına ve
kardiovasküler yüklenme kapasitesine göre dikkatle belirlenmeli. Ayrıca hastada başka
hastalıklar da mevcutsa bunlar da dikkate alınmalıdır.
3. Uygulanan fizik tedavi ilgili terapist ile sıkı temas kurularak titizlikle izlenmelidir.
4. Enflamasyonlu-romatizmal hastalıklar çok çabuk uyanlabilen karakterde
olduklarından, fizik tedavi uygun dozlardau ygulanmadığı takdirde istenmeyen “Yan etkilere”
neden olabilir.
5. Fizik tedavi etki ve tepki ilişkisine dayanan bir tedavi türü olduğundan, primer
yüklenme yaratmaktadır. Bu durum özellikle diğer tedavi yöntemleriyle kombinasyona
gidilmesi halinde dikkate alınmalıdır.
İleri yaşlardaki hastalarda aşağıdaki ilkeler özellikle göz önünde tutulmalıdır:
Bu yöntemler yaşlı hastalarda ağır ve riskli olup, çoğunlukla kontraendikedir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Yoğun sualtı hareketleri.
Yoğun kardiyak yüklenmeye neden olun hasta jimnastiği;
Yoğun ısı uygulamalırı
Hipertermi (ısı artışı)
Aşırı uyarıcı kaplıca tedavisi
Mekanik aygıtlarla traksiyonlar
Manipülasyon (özellikle boyun- omurlarında)

9.5.3. Romatolojik Hastalıklarda Soğuk Tedavi
Soğuk tedavisi (Kriyoterapi) uygulama şekline göre ağrıları dindirmeye ve
enflamasyonu önlemeye yönelik olduğu gibi dolaşımı hızlandırıcı ve kas tonusunu düşürücü
etkiler de gösterebilir. Bu nedenle geniş bir uygulama alanına sahiptir.
Lokal soğuk uygulamaların dolaşım üzerine yükleri, genellikle sıcak uygulamalardan
daha azdır. Çoğunlukla iyi tolore edilir. Soğuğun çoğu kez şaşırtıcı derecede ağrı kesici etkisi,
çeşitli mekanizmalara bağlıdır. Soğuk uygulama en ucuz ve temini kolay olan çok yönlü bir
uygulamadır.
Lokal soğuk uygulamalarda beklenen terapötik etkiler:
1. Ağrıların hafiflemesi
2. Antienflamatuvar etki (özellikle akut enflamasyonlarda)
3. Kas tonusunun düşürülmesi
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4. Anthemorajik etki (kanama önleyici)
5. Ödemleri önleyici etki
6. Kısa sureli aplikasyonda geçici kanlanma
Soğuk uygulamanın kesin endike olduğu vakalar:
-

Tüm akut artritler
Akut gut nöbeti
Aktif artrozlar
Eklem çevresi ağrıları
Akut bursitler

Soğuk uygulamanın kesin kontraendike olduğu vakalar:
-

Damar iltihabı
Soğuğa karşı duyarlılık
Ağır kalp dolaşım hastalıkları
Böbrek ve mesane rahatsızlıkları

9.5.4. Romatolojik Hastalıklarda Sıcak Tedavi
Lokal ısıtıcı uygulamalar öncelikle ağrıları hafifletici, dolaşımı artırıcı ve kas gevşetici
etkiler gösterir. Kronik enflamasyonlarda direkt etkilidirler. Diğer fizik tedavi yöntemleriyle
rahatça kombine edilebilirler.
Lokal sıcak uygulamalar, çok sayıda tedavi edici etkilerinin yanısıra belirli koşullarda
bazı olumsuz etkiler de gösterebilirler. Akut iltihsbi durumlar sıcağın etikisyle daima
kötüleşirler. Bu nedenle iltihabi romatizmalarda, ısı tedavisinin hastalığın aktivitesine uygun
dozlarda uygulanması büyük bir önem taşır. Ayrıca her türlü sıcak uygulama kalp ve dolaşım
için daima bir yüklenme olouşturduğu unutulmamalıdır.
Romatizmal hastalıklarda uygulanan sıcak uygulamaların istenen ve istenmeyen
terapötik etkileri
İstenen etkiler
-

İstenmeyen etkiler
Ağrının azalması
Koronik
durumlarda
enflmasyonun azalması
Kas tonusunun düşmesi
Bağ doku esnekliğinin artması
Dolaşımın düzelmesi

-

Ödemlerin artması
Kanamaların şiddetlenmesi
Kalp
ve
dolaşıma
yüklenilmesi
İnflamasyonun ilerlemesi

Lokal sıcak uygulamalar özellikle ankilozan spondilit vakalarında genel olarak
uygulanmaktadır. Isı ile hareket tedavisi kombinasyonu (sıcak su içinde egzersizler gibi)
olumlu sonuçlar vermektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Romatizmal hastlığın tanımı, ve farklılıları, romatizmal hastalıkların hangi sistemleri
etkilediği, romatizmal hastalıklar arasındaki farklar tanı kriterleri hakkında bilgiler ele
alınmıştır.

181

Bölüm Soruları
1) Ankilozan spondilitli hasta tedavisinde bulunmayan seçenek aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Günün en az 16 saatinde sırtüstü yatma
İnce yastık kullanma
Otururken dik postürü koruma
Yüzme, yürüyüş gibi travmatik olmayan sportif faaliyetleri önerme
İşte masa başında uzun süre öne eğik pozisyonda oturmama

2) ilk belirtileri bel, kalça ve topuk ağrısı olan romatizmal hastalık hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Gut
Romatoid artrit
Fibromiyalji
Behçet hastalığı
Ankilozan spondilit

3) Eklemlerde aniden gelişen ağrı, kızarıklık, şişlik ve hassasiyetle kendini belli eden
hastalık hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Gut
Romatoid artrit
Fibromiyalji
Behçet hastalığı
Ankilozan spondilit

4) yaygın vücut ağrısı ve belirli anatomik bölgelerde hassas noktaların varlığı ile
karakterize hastalık hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Gut
Romatoid artrit
Fibromiyalji
Behçet hastalığı
Ankilozan spondilit

5) Gut ataklarını tetikleyen nedenler ararsında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a)
b)
c)
d)
e)

Aşırı alkol tüketimi
Dengeli ve düzenli beslenme
Eklem travmaları
Geçirilen cerrahi operasyonlar
Yanlış diyet uygulanması

6) hangisi veya hangileri ankilozan spondilitin kısa dönem hedeflerinden değildir?
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I.
II.
III.

Enflamasyonun önlenmesi
Ağrıların azaltılması
Sırt hijyeni
a) yalnız III

b) IIve III

c) yalnız III d) I ve III

e) I,II ve III

7) fibromiyalji ile ilgili aşağıda verilen ifaddlerden hangisi yanlıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

yaygın vücut ağrısı görülür
çeşitli somatik ve psikolojik semptomlar eşlik etmektedir
uzun yıllar psikolojik bir hastalık olarak düşünülmüştür
eklem tutulumu önceliklidir
Fibromiyaljiye neyin yol açtığı henüz tam olarak saptanamamıştır.

8) hangisi fizik tedavide kullanılan mekanik yöntemlerden değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

hareket tedavisi.
hasta jimnastiği,
ultraviyole
tedavi sporu
manuel tıp

9) aşaşğıdakilerden hangisi veya hangileri fizik tedavinin fonksiyon alanlarındandır?
I.
II.
III.

Akut vakalarda ve "perioperatif" tedavide destekleyici tedavi yöntemi
Kronik hastalıkların önlenmesi, erken tedavisi ve uzun süreli tedavisi
Rehabilitasyon
a) yalnız III

b) IIve III

c) yalnız III

d) I ve III

e) I,II ve III

10) Soğuk uygulamanın kesin endike olduğu vakalardan değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Tüm akut artritler
Akut gut nöbeti
Aktif artrozlar
Eklem çevresi ağrıları
Damar iltihabı
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10. KARDİYAK PROBLEMLER VE REHABİLİTASYONU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde kalbin yapısı ve çalışma şekli hakkında bilgiler verilecek, kalp ve damar
hastalıklarının genel tanımlamaları, kalp damar sistemi rahatsızlıklarında uygulanan
rehabilitasyon programının içeriği ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.

Kalbin yapısı ve çalışma şekli nasıldır?
Vücudta kan dolaşım sistemi nasıl işler?
Kalp problemleri nelerdir?
Kardiyak rehabilitasyon nedir? Nasıl uygulanır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kalbin yapısı ve çalışması

notlarının
ve
Kalbin çalışma biçimi ve Ders
kanın vücutta dolaşımını kaynakçada
verilen
açıklayabilir
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Kalp problemleri

Sık görülen kalp damar Ders
notlarının
ve
problemlerini tanımlar
kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Kardiyak rehabilitasyon

Kardiyak
rehabilitasyon Ders
notlarının
ve
hakkında bilgi sahibi olur
kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Kardiyak rehabilitasyonda Kardiyak
rehabilitasyon
dikkat edilecek hususlar
hastalarında nelere dikkat
edilmesi gerektiği hakkında
bilgi sahibi olur

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Ders
notlarının
ve
kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Kalbin yapısı
Kalbin çalışması
Kalp hastalıkları
Kardiyak rehabilitasyon
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Giriş
Kardiyak rehabilitasyon kavramı ortaya çıkana kadar geçmiş yıllarda kalpproblemi
yaşayan hastalar ortalama iki ay yatak istirahtine alınmakta ve bu şekilde zaten azalmış olan
kalp aktivitesi iyice gerilemekteydi. Bu süreçte tıbbi olarak yatak istirahati sorgulanmaya
başladı. 1940’lı yıllardan beri bu hastalarda erken hareketlenmenin önemi giderek artmaya
başladı. Çalışma sonuçları da bunu doğrular nitelikte olmaya başladıkça kardiyak
rehabilitasyon kavramı hem yaşlılarda hem de kalp hastaları için tedavi sürecinin önemli bir
unsuru haline gelmiştir. Bu bölümde hem kalbin yapısı çalışma şekli ve karşılaşılan sorunlara
yaklaşımları ele alacağız.
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10.1. Kalp ve Dolaşım Sisteminin Yapısı
Kalp insanın göğüs boşluğunda iki akciğer arasında olan yumruk büyüklüğündeki bir
organımızdır.Vücudun orta hattının sol tarafında olacak şekilde yan yatmış pozisyonda bulunur.
Vücudumuzdaki kanın damarlar içinde dolaşmasını sağlayan kaslı organa kalp denir. Kalp, kalp
kasından oluşmuştur. Kasılıp gevşeyerek vücudumuza kan pompalar.
Kalbin yapısında;
•

Kaslar

•

Sinirler

•

Kapakçıklar

•

Kan damarları

•

Koruyucu zar

•

Kaygan sıvı bulunur.

Resim 9.1. Kalbin yapısı
Kalbin içinde, kirli karbondioksitli kanı akciğerlere; akciğerlerden gelen temiz kanı tüm
vücudumuzda pompalayan iki ayrı pompa sistemi bulunmaktadır: sağ kalp ve sol kalp. Bu
pompalar arasında kan geçişleri olurken kanın geri kaçmasını önlemek için akış yönüne doğru
açılan tek taraflı kapakçıklar vardır. Kalbin kulakçığı ile karıncığı arasında mitral kapak
açıldığında kan, yukarıdan aşağıya, yani büyük pompanın içerisine doğru dolar ve karıncık
kasıldığında kan ana damara gitmesi fakat tekrar yukarıya kaçmaması gerekir. Bunun için
burada mitral kapak hemen kapanır. Aynı şekilde benzer kapak kalbin sağ yarısında da vardır.
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Kalbin sağ yarısına gelen kanın, akciğerlere gitmek için kalp kasıldığında kulakçığa geri
kaçmasını engellemek için de triküspit kapak kapanır. Kapakçıklar, kalbin içerisindeki dört
odanın birbirleriyle ve ana damarlarla bağlantısını sağlar ve aynı zamanda basınç farkları
oluşturarak kanın belirli bir düzen ve organizasyon içerisinde kanın bir tarafa doğru akmasını
sağlar.
Temiz kan kalbin sol karıncığından pompalanarak aort atardamarı ile vücuda gönderilir.
Vücut hücreleri tarafından kullanılan kan, oksijence fakirleşir karbondioksit miktarı artar, yani
kirlenir. Kirlenen kan vücut toplardamarlarıyla ( alt ve üst ana toplardamarlar) kalbin sağ
kulakçığına gelir. Sağ kulakçığın kasılmasıyla kan sağ karıncığa geçer. Kirli kan sağ
karıncıktan pompalanarak akciğer atardamarı ile temizlenmek üzere akciğere gönderilir.
Akciğerde temizlenen kan akciğer toplardamarı ile kalbin sol kulakçığına gelir. Buradan tekrar
sağ karıncığa geçer ve tekrar vücuda gönderilir.

10.1.2. Kalbin Çalışması
Kalp, sürekli kasılıp gevşeyerek çalışır.
•

Kalbin kasılmasına sistol, gevşemesine diastol denir.

•

Kalpte her iki atrium ve her iki ventrikül birlikte kasılır ve gevşer.

•
oluşturur.
•

Atriumlar ve ventriküllerin kasılıp gevşemesi kanın hareketi için itici bir güç

Bu kasılıp gevşeme birbirine zıttır.

•
Atriumların her ikisi aynı anda sistol durumundayken ventriküller diastol
durumuna geçer.
•

Kalp atımı yetişkin bir insanda dakikada 60-80 ortalama 70 dir.

•

Çocuklarda bu sayı dakikada 90-140 arasındadır.

•

Kalbin çalışması otonom sinir sisteminin denetimi altındadır.

•
Sempatik sinirler kalbin ritmik kasılma ve gevşeme hareketlerini hızlandırırken,
parasempatik sinirler yavaşlatılmasını sağlar.
•

Atriumlar diastolde iken kanla dolar.

•

Kanla doluktan 0,1 saniye içinde sistol dönemi başlar.

•
Bu dönemde ventriküller diastol halinde olup basıncın etkisiyle sağ atrium ve
sağ ventrikül arasındaki triküspit, sol atrium ve sol ventrikül arasındaki mitral kapakçıklar
açılır.
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•
Böylece atriumlardaki kan atrioventriküler deliklerden ventriküllere geçer ve
ventriküller kanla dolar.
•
kapanır.
•

Ventriküllerin sistolünde artan basıncın etkisiyle triküspit ve mitral kapaklar

Böylece kanın atriumlara geri dönüşü engellenir.

•
Sağ ventriküldeki venöz kan a. Pulmonalis girişindeki semilunar kapakçıkların
açılmasıyla akciğerlere,
•
Sol ventriküldeki arteriyal kan ise aort girişindeki valvula aortun açılmasıyla
aorta, oradan da tüm vücut dokularına dağılır.
•
Ventriküllerin diyastolünde, akciğer atardamarı ve ana atardamar ağzındaki
semilunar kapakçık kapanarak kanın geri dönüşü önlenir.
•
Bu esnada, ana atardamarın başlangıcındaki küçük delikler açılır ve bir miktar
kan kalbin kendi dokusunu besleyen koroner damarlara geçer.

10.2. Kardiyovasküler Problemler
10.2.1. Kalp Yetmezlikleri
Kalbin herhangi bir nedenle dokuların ihtiyacı olan miktardaki kan
pompalayamamasıdır. Akut olursa ani olarak gelişir ve ölümle sonuçlanabilir. Romatizmal kalp
kapak hastalıklarına, hipertansiyona, iskemik kalp hastalıklarına, kardiyomiyopatilere (kalp
kasını tutan herhangi bir hastalık) ,kronik obstrüktif akciğer hastalıklarına ve diğer bazı
hastalıklara bağlı olarak ortaya kronik kalp yetmezlikleri ortaya çıkar.
BELİRTİLER: Solunum güçlüğü(nefes darlığı)
,çarpıntı, iştahsızlık, kabızlık,
yorgunluk, halsizlik, uykusuzluk bunu takip eden belirtilerdir.
•

•

Sol ventrikül yetmezliğinde, yeterince pompalanmayan kan, sol artrium, pulmoner
venlerde ve akciğerde göllenir. Akciğerlerin kılcal damarlarında basınç artar ve sıvı akciğer
damarlarından alveollere (hava kesecikleri) sızar ve böylece alveollere dolar. Akciğer
ödemi oluşur. Hasta öksürürken, alveollerde biriken kanlı sıvıyı, köpüklü balgam olarak
dışarı atar.
Sağ ventrikül yetmezliğinde, yeterince pompalanmayan kan sağ artrium ve büyük venlerde
göllenir. Bu durumda boyun venleri dolgunlaşır. Karaciğer büyür, bacaklarda ödem olur.
Karında sıvı birikebilir.
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Kalp yetmezliğinde bakım
•
•
•
•
•

Hastanın aldığı ve çıkardığı sıvı kontrol ve kayıt edilmelidir.
Hayati belirtiler kontrol edilmelidir.
Hasta her gün aynı saatte aç karnına tartılmalıdır.
Ödemli hastalarda cilt bakımı yapılmalıdır.
Hastaya rahat pozisyona (ortopne, fowler pozisyonu) getirilmelidir.

10.2.2. Kalp Kapak Hastalıkları
Kalp kapak hastalıkları; mitral stenoz, mitral yetmezliği, triküspit stenozu, triküspit
yetmezliği, aort stenozu, aort yetmezliği, fallot tetroloisidir.
Kalp kapak hastalığında; kapakta hem yetmezlik hem de stenoz(daralma)görülür. Kapak
hastalıklarının nedeni: bakteriyel endokardit, akut eklem romatizması, arterioskleroz ve
konjenital olabilir.
•
Mitral stenoz: Sol kalp kulakçığı ile sol kalp karıncığı arasında oluşan
daralmadır. Nefes darlığı, çarpıntı, yorgunluk, emboli, hemoptizi semptomlarıdır.
•
Mitral yetmezliği: Sistolde kan, sol karıncıktan sol kulakçığa geri kaçar. Uzun
süre belirti göstermez. Sonra birden bire kalp yetmezliği gelişir.
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•
Triküspit stenozu: Sağ artriyum ile sağ ventrikül arasındaki darlıktır.
•
Triküspit yetmezliği: Sağ ventrikülden sağ artriuma sistolde kan kaçar.
•
Aort stenozu: Aortun sol kalp karıncığından çıkış yerinde olan daralmasıdır.
•
Aort yetmezliği: aort kapağının tam olarak kapanmaması sonucu diastolde
kanın bir kısmı aorttan sol karıncığa(ventrikül) geri dönmesidir.

10.2.3. Koroner Damar Hastalıkları
Anjina pektoris
Kalbi besleyen koroner arterlerin kalınlaşması ve aterom plakları denilen oluşumlarla
damarlarının daralması sonucu meydana gelen kalp hastalığıdır. Hızlı yürümek, merdiven
çıkmak gibi eforlar sırasında kalbin çalışması ve oksijen gereksinimi artar. Koroner kan akımı
kalp kasını yeterince besleyemediğinde hasta göğsünde kramp şeklinde batıcı-sıkıştırıcı
şeklinde künt bir ağrı oluşur. Bu ağrıya anjina pektoris adı verilir.
Myokard enfarktüsü
Myokard enfarktüsünde en önemli etken trombozdur. Tromboz, kan damarlarında bir
pıhtı oluşmasıdır. Kan pıhtısı, bir koroner arteri tıkayarak kan akımını engelleyebilir ve
myokard enfarktüsü gelişir.
Özetlenirse, myokard enfarktüsü; myokardın belirli bir bölgesine gelen kan akımının
azalması veya kesilmesi sonucunda bu damarın beslediği myokard dokusunda önce iskemi,
sonra nekroz gelişmesi ile kendini gösterir.

10.2.4. Kalp Dokusunu Etkileyen Hastalıklar
Akut eklem romatizması ve romatizmal kalp hastalıkları
Akut eklem romatizması A grubu B hemolitik streptokok enfeksiyonlarının neden
olduğu boğaz enfeksiyonları ve anjinlerden sonra görülmektedir. Akut eklem romatizması
kalbin tüm tabakalarını etkileyebilir. Romatizmal kalp hastalıkları akut eklem romatizmasının
bir komplikasyonudur.
Bakteriyel endokardit
Kalbin iç tabakasının (endokardiyum) bakteri, fungus, riketsiyalar ile oluşan ciddi bir
enfeksiyon hastalığıdır.
Hastalarda ateş(titreme ile çıkan, terleme ile düşen remittant ateş şeklinde), halsizlik,
kilo kaybı, iştahsızlık, taşikardi, splenomegali(dalak büyümesi), eklemlerde şişlik, kalpte
üfürüm sesleri duyulmaktadır.
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Myokardit
Kalbin myokard tabakasının(kas tabakasının) iltihaplanmasıdır. Bakteriyel
myokarditler arasında difteri, tüberküloz, kızıl ve tifo sayılabilirler. Viral myokarditle arasında
polimyelit sayılabilir. Romatizmaya bağlı olarak da gelişebilir.
Perikardit
Kalbin dış tabakası olan perikarda ait iki yaprakta(visseral ve paryatal)görülen iltihabı
hastalıktır. Travmaya bağlı olarak gelişebilir. Romatizma ve myokard enfarktüsünden sonra da
görülebilir.

10.3. Kardiyak Rehabilitasyon
Kardiyak Rehabilitasyon; bir kalp hastasının fiziksel, psikolojik ve sosyal
fonksiyonlarını en iyi duruma getirmek, bunun yanı sıra, altta yatan aterosklerotik süreci
stabilize etmek, yavaşlatmak, hatta geriye döndürmek ve böylece morbidite ve mortaliteyi
azaltmak amacıyla uygulanan düzenli ve multidisipliner çalışmalardır.
Kardiyovasküler hastalıklar günümüzde halen en sık ölüm nedenleri arasındadır.
Kardiyak rehabilitasyon (KR), başlangıçta kardiyovasküler problemi olan hastaların basit
egzersiz monitörizasyonu şeklinde ortaya çıkmıştır. Morbidite ve mortalite üzerinde olumlu
etkileri kanıtlanınca, mültidisipliner bir yapı da kazanarak klinik yönergelerde tedavinin
olmazsa olmazı konumuna erişmiştir. Maliyet-etkin tedavilerin ön plana çıktığı günümüz
dünyasında, araştırmalarda bu niteliğinin de ortaya konduğu bilinmektedir. Yurdumuzda da
1970’li yıllardan itibaren kardiyak rehabilitasyon faaliyetleri başlamasına karşın, düzeyi,
özellikle hasta eğitimi açısından, olması gerekenin altındadır.
Kardiyak rehabilitasyon;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hastanın değerlendirilmesi,
beslenme danışlmanlığı,
lipid tedavisi,
hipertansiyon tedavisi,
sigaranın bıraktırılması,
kilo verilmesi,
diyabet tedavisi,
psikososyal tedavi,
fiziksel aktivite konusunda danışmanlık
egzersiz eğitimi

olmak üzere on ana bileşenden oluşur.
Bu bileşenlerin tümünde hasta eğitiminin önemi büyüktür. Hasta eğitiminde hastanın
erişkin olduğu, öğrenim gereksinimleri, öğrenim tipi, öğrenmeye hazırlık ve davranış
değişikliğinin evresi dikkate alınmalıdır.
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Bununla birlikte, kardiyak rehabilitasyon sürecinin önemli yapıtaşı olan aerobik
egzersizler, günümüzde birçok hastalığın tedavi sürecinde de önerilmektedir. Bu egzersizlerin;
kalp, akciğer ve iskelet kaslarının koordineli çalışması ile uygulanıyor olması, birçok fizyolojik
yararı da beraberinde getirmektedir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında kalp hastalıklarına
ek olarak; omurilik yaralanması, inme, serebral palsi, travmatik beyin yaralanması gibi birçok
nörolojik hastalıkta da, etkilenen kardiyopulmoner fonksiyonların korunması ya da
restorasyonu için kardiyopulmoner rehabilitasyon uygulanmaktadır. Aynı şekilde, yaşlanma
süreci, fibromiyalji, kronik ağrı, osteoartrit ve obesite gibi, mutlak kardiyak hastalık tanısı
olmayan birçok durumda da aerobik egzersizlerin yararının kanıtlanması, fizik tedavi ve
rehabilitasyon hekiminin bu egzersizlere reçetesinde mutlaka yer vermesi gerekliliğini
getirmiştir.

10.3.1. Kardiyak Rehabilitasyon Endikasyonları
Temel KR endikasyonları şunlardır:
•Akut miyokard infarktüsü
•Stabil anjina pektoris
•Koroner arter by-pass operasyonu
•Kapak tamir ve replasmanları
•Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti
•Kalp nakli

10.3.2. Kardiyak Rehabilitasyonun Kontrendikasyonları
Kontrendikasyonlar artık bir bütün olan multidisipliner yaklaşımlı KR programının
sadece egzersiz komponenti ile ilgilidir. Tüm diğer multidisipliner yaklaşımlara da bu
kontrendikasyonlar uygulanmalıdır. Başlıca KR kontrendikasyonları şunlardır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anstabil anjina pektoris
Dekompanse kalp yetmezliği
Kompleks ventriküler aritmi
Kontrolsüz hipertansiyon, Pulmoner arteriyel hipertansiyon (>60 mmHg)
İntrakaviter trombüs
Pulmoner embolinin eşlik ettiği/etmediği yeni geçirilmiş tromboflebit
Şiddetli obstrüktif kardiyomiyopati
Şiddetli veya semptomatik aort stenozu
Kontrol altına alınmamış enflamasyon veya enfeksiyon ile ilgili patoloji
Fiziksel egzersiz yapmaya engel sportif yaralanma Egzersize uyumu güçleştiren ritm
problemleri
Perikardit
196

•
•
•
•
•

Aritmiye zemin hazırlaması kuvvetle muhtemel metabolik bozukluklar
Uygunsuz sinusal taşikardi
Egzersizle artan, yaşamı tehdit eden aritmiler
Tromboflebit
Ateşli hastalıklar

10.4. Kardiyak Rehabilitasyonun Basamakları
KR dört evrede ele alınır:
•Faz 1: Hastanede yatış evresi;
•Faz 2: Taburculuk sonrası erken dönem evresi;
•Faz 3: Bireye uygun yapılandırılmış olan, gözetim altında uygulanan egzersiz
programına katılınan evre;
•Faz 4: Egzersizin gözetimsiz yapıldığı ve diğer değiştirilebilir sağlık risklerinin tedavi,
rehabilitasyon ve eğitimle optimize ve modifiye edilerek, program hedeflerinin yaşam tarzı
haline dönüştürülmesinin devam ettiği, hayat boyu süren evre.
•
Faz 1, hastalara KR’nin tanıtılması ve KR programlarının daha çok hastaya
ulaştırılması için oldukça iyi bir olanaktır. Faz 1’deki amaç hastanın ayrıntılı
değerlendirmesinin yapılması, eğitim verilmesi ve erken mobilizasyonun sağlanması olmalıdır.
Kişinin yaşı, tanısı, komplikasyonların varlığı gibi birçok faktöre bağlı olarak hastanede kalış
süresi değişebilmektedir.
•
Faz 2, Faz 1’deki hedeflerin gerçekleştirildiği ve değiştirilebilir sağlık risklerinin
optimize ve modifiye edilmeye başlandığı taburculuk sonrası ortalama 4-6 haftalık dönemi
kapsar. Kişiye uygun yürüme programı bu evrede başlatılmalı, mümkünse pedometre ile
aktivite düzeyi monitörize edilmelidir. Bu dönem sonunda prognoz ve fonksiyonel kapasitenin
değerlendirilmesi amaçlı semptom-sınırlı veya submaksimal efor testi yapılabilir. Efor testi
yapılırken, aynı zamanda her basamağın algılanan zorluk derecesi de uygun bir skala ile (Ör.
Borg algılanan zorluk derecesi skalası) ölçülmelidir. Bu değerlendirmeler daha sonraki egzersiz
reçetelenmelerinde önemli ölçüde yol gösterici olacaktır.
•
Faz 3’te bir yandan gözetim altında egzersiz yaptırılırken, diğer yandan önceki
fazlarda başlatılmış olan eğitim ve destek programları da yoğun olarak sürdürülmelidir. Bu evre
ortalama 6-12 haftalık bir süreci kapsar . Seans sayısı için farklı yaklaşımlar olsa da, 25 seans
ve üzeri KR programına katılmak, amaçlanan yararlar göz önüne alındığında daha uygun
görünmektedir. Hastanın tanısına ve klinik durumuna göre, kişiye uygun bireyselleştirilmiş
egzersiz tedavisi planlanmalıdır. Miyokard enfarktüsü sonrası önerilebilir örnek egzersiz
reçetesi aşağıda sunulmaktadır.
Aerobik egzersiz: Haftada üç veya daha sık, 11-16/20 Borg algılanan zorluk
derecesi şiddetinde, her seans 5-10 dk ısınma ve 5-10 dk soğuma egzersizleri yapmak
koşuluyla, 20-60 dk’lık setler halinde bisiklet veya yürüyüş egzersizi.
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Direnç egzersizi: Haftada iki veya üç seans, her biri 12-15 tekrarlı, 2-4 setten
oluşan, büyük kas gruplarını hedef alan, 8-10 egzersizden oluşan, maksimum bir tekrar
ağırlığının üst ekstremite için %30-40’ı, alt ekstremite için %50-60’ı ile yapılan direnç
egzersizleri.
Esneklik egzersizi: Haftada 2-3 gün ve her biri 20-30" uygulanacak statik germe
egzersizleri.
Faz 4’e geçen hasta kontrollere çağrılarak iletişim devam ettirilmeli, yaşam tarzı ve
davranış değişiklikleri ile KR programı kazanımlarının ömür boyu sürdürülmesi sağlanmalıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kalbin yapısı ve çalışması ele alındı. Kalp ve damar sistemlerinde görülen hatalıkların tanımları
yapıldı. Kardiyak rehabilitasyon hakkında bilgiler ve dikkat edilecek hususlar konusunda
bilgiler ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Kalp atım hızı dakika da yetişkilerden yaklaşık olarak kaçtır?
a) 10- 20

b) 20 - 40

c) 60 - 80

d) 100 - 120 e) 140 - 160

2) Kalbin çalışması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

Kalpte her iki atrium ve her iki ventrikül birlikte kasılır ve gevşer
Atriumlar diastolde iken kanla dolar.
Ventriküllerin sistolünde artan basıncın etkisiyle triküspit ve mitral kapaklar kapanır
Kalbin çalışması otonom sinir sisteminin denetimi altındadır
Çocuklarda kalp atım sayısı dakikada yaklaşık 20 - 40 arasındadır

3) Kalp yetmezliğinde bakım şartlarından olmayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Hastanın aldığı ve çıkardığı sıvı kontrol ve kayıt edilmelidir
Hayati belirtiler kontrol edilmelidir
Hasta her gün aynı saatte aç karnına tartılmalıdır
Ödemli hastalarda cilt bakımı yapılmalıdır
Hastaya rahat pozisyona getirmek için sürekli ayaklar yukarda baş aşağıda
tutulmalıdır

4) Kan damarlarında pıhtı oluşmasına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tromboz b) Cildin pembeleşmesi

c) Hemofili

d) Kanama

e) Taşikardi

5) Bir kalp hastasının fiziksel, psikolojik ve sosyal fonksiyonlarını en iyi duruma getirmek,
bunun yanı sıra, altta yatan aterosklerotik süreci stabilize etmek, yavaşlatmak, hatta geriye
döndürmek ve böylece morbidite ve mortaliteyi azaltmak amacıyla uygulanan düzenli ve
multidisipliner çalışmalara verilen isim aşğıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kardiyak rehabilitasyon
Engelli rehabilitasyonu
Ortezleme rehabilitasyonu
Protezleme rehabilitasyonu
Diz güçlendirme rehabilitasyonu

6) Kalbin çalışması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?
IIIIIIIV-

Kalpte her iki atrium ve her iki ventrikül birlikte kasılır ve gevşer.
Atriumlar ve ventriküllerin kasılıp gevşemesi kanın hareketi için itici bir güç oluşturur.
Kalbin çalışması somatik sinir sisteminin denetimi altındadır.
Sempatik sinirler kalbin ritmik kasılma ve gevşeme hareketlerini hızlandırırken,
parasempatik sinirler yavaşlatılmasını sağlar.
a) I ve II
b) III ve IV
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c) I, II ve IV
d) II, III ve IV
e) I, II, III ve I
7) “Sol kalp kulakçığı ile sol kalp karıncığı arasında oluşan daralmadır. Nefes darlığı, çarpıntı,
yorgunluk, emboli, hemoptizi semptomlarıdır.”
a)
b)
c)
d)
e)

Yukarıda tanımı yapılan Kalp Kapak Hastalığının adı nedir?
Mitral stenoz
Triküspit stenozu
Aort stenozu
Triküspit yetmezliği
Aort yetmezliği

8) “Sağ ventrikülden sağ artriuma sistolde kan kaçmasıdır.”
a)
b)
c)
d)
e)

Yukarıda tanımı yapılan Kalp Kapak Hastalığının adı nedir?
Aort stenozu
Aort yetmezliği
Mitral yetmezliği
Triküspit stenozu
Triküspit yetmezliği

9) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Kardiyak rehabilitasyon endikasyonlarındandır?
IIIIIIIVa)
b)
c)
d)
e)

Akut miyokard infarktüsü
Stabil anjina pektoris
Koroner arter by-pass operasyonu
Kalça artroplastisi
I ve II
III ve IV
I, II ve III
II, III ve IV
I, II, III ve IV

10) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Kardiyak rehabilitasyonun basamaklarındandır?
IIIIIIIVa)
b)
c)
d)
e)

Hastanın ayrıntılı değerlendirmesinin yapılması
Erken mobilizasyonun sağlanması
Kişiye uygun yürüme programı başlatılması
Hastanın tanısına ve klinik durumuna göre, kişiye uygun bireyselleştirilmiş
egzersiz tedavisi planlanması
I ve II
III ve IV
I, II ve III
II, III ve IV
I, II, III ve IV
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11. PULMONER PROBLEMLER VE REHABİLİTASYONU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, solunum sisteminin yapısı ve işleyişi hakkında bilgiler, normal bir
solunum da vücutta meydana gelen olaylar ile birlikte patolojik solunum belirtilerinin neler
olduğu, ayrıca solunum sistemi hastalıkları ve solunum rehabilitasyonu ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Solunum sistemini oluşturan yapılar nelerdir?
Solunum sistemi nasıl çalışır?
Solunum sistemi hastalıklarında bulgular nelerdir?
Solunum sistemi hastalıklarındaki farklılıklar nelerdir?
Pulmoner rehabilitasyon nedir? Kimlere uygulanır?
Pulmoner rehabilitasyonda uygulanabilecek aktiviteler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Solunum sisteminin yapısı

Solunum işlevini yerine Ders
notlarının
ve
getiren organları tanımlar
kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Solunum sisteminin işleyişi

Solunum esnasında vücutta Ders
notlarının
ve
solunuma katılan yapılarda kaynakçada
verilen
oluşan tepkileri açıklar
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Solunum sistemi hastalıkları

Solunum
hastalıklarını
ayırt eder

sistemi Ders
notlarının
ve
tanımlar ve kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Pulmoner
rehabilitasyon Pulmoner rehabilitasyonun Ders
notlarının
ve
uygulamaları
uygulanışı hakkında bilgi kaynakçada
verilen
sahibi olmak
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Solunum sisteminin yapısı
Solunum sisteminin işleyişi
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)
Pulmoner rehabilitasyon
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Giriş
Solunum sistemi hastalıkları, insanlık tarihinin bilinen en eski hastlıklarının başında
gelir. Yaşlanma ile birlikte ortaya çıkan komplikasyonların en başında solunum sistemi
komplikasyonları yani pulmoner komplikasyonlar gelir. Günümüzde pulmoner
komplikasyonlara yönelik çeşitli rehabilitasyon çalışmaları yaygın bir şekilde uygulanmakta ve
başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Bu bölümde solunum sistemi ve komplikasyonları ile
rehabilitasyonu konuları ele alınacaktır.
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11.1. Solunum (Pulmoner) Sisteminin Yapısı ve İşleyişi
Vücuttaki hücrelerin ihtiyacı olan oksijenin dış ortamdan alınması için solunum
sistemine gereksinim duyulur. Bu sistemle aynı zamanda hücrelerin üretmiş olduğu metabolik
atık olan karbondioksit de dışarı atılır. Solunum gazları adı verilen bu gazlar, dolaşım sistemi
sayesinde taşınır. Solunum, dış solunum ve iç solunum olmak üzere iki aşamalıdır. Akciğerdeki
alveoller ve bunları saran kılcal damarlarla solunum gazlarının difüzyonu dış solunum olarak
adlandırılır. Doku kılcallarıyla doku hücreleri arasındaki gazların difüzyonuna ise iç solunum
adı verilir.
İnsanlarda bir kanal şeklinde olan solunum sistemi ağız, burun, yutak, soluk borusu,
bronşlar, akciğerler, diyafram ve göğüs kaslarından oluşur(Resim 10.1).

Resim 10.1. solunum sisteminin yapısı
Ağız ve Burun: Solunum sisteminin dış ortam ile bağlantılı yapılarıdır. Burun havanın
nemlenmesini, ısıtılmasını ve temizlenmesini sağladığından havanın burun yoluyla alınması
sağlık açısından önemlidir. Burun içi, epitel dokudan oluşan ve mukus salgılayan mukoza
tabakası ile kaplıdır. Mukus solunan havayı nemlendirir ve burun kıllarıyla beraber havadaki
toz parçalarının tutularak havanın temizlenmesini sağlar. Aynı zamanda mukoza tabakasının
altında yer alan kılcal damarlar alınan havayı ısıtır. Burun ile ağız boşluğunun arka bölümüne
geniz denir. Burada yumuşak doku olan geniz etleri bulunur.
Yutak ve Gırtlak: Ağız ve burun yoluyla alınan hava yutağa oradan da gırtlağa
geçer. Yutak, ağız ve burun boşluğunun açıldığı kısımda yer alır. Soluk borusu ile yemek
borusunun kesiştiği yerde, tüp şeklindeki yapıdır. Yutak, büzücü kaslarla çevrilmiştir. Yutak
kaslarına sempatik sinirler, dil ve yutak sinirleri dağılmıştır. Yutak çevresinde lenf düğümleri
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olan bademcikler bulunur. Gırtlak, kıkırdak yapıda olup dil kökü ile bağlantılıdır. Giriş
bölümünde gırtlak kapağı (epiglottis) bulunur. Gırtlak kapağı yutkunma sırasında soluk
borusunun önünü kapatarak besinin yemek borusuna geçmesini sağlar. Gırtlakta bulunan ses
tellerinin akciğerlerden gelen hava ile çarpışmasıyla meydana gelen titreşimler sesi oluşturur.
Soluk Borusu: Gırtlakla bağlantılı olan kısımdır. 10-12 cm uzunluğunda, 2-2,5 cm
çapında olan soluk borusunun yapısında “C” şeklinde kıkırdak halkalar bulunur. Kıkırdak
halkalar, soluk borusunun daralmasını ve çökmesini önleyerek direnç kazandırır. Soluk
borusunun kıkırdak içermeyen ve düz kaslardan oluşan arka yüzünde yemek borusu yer
alır. Soluk borusunun iç yüzeyi silli epitel hücreleri ile örtülüdür. Siller, alınan havanın tersi
yönünde dalgalanarak içeri giren tozu ve mikroorganizmaları tutar. Epitel hücreleri arasında
bulunan goblet hücreleri, mukus üreterek iç yüzeyin daima nemli kalmasını sağlar. Soluk
borusunun dış kısmı ise bağ dokudan oluşmuştur. Soluk borusu, akciğerlere girerken bronş
denilen iki kola ayrılır. Bronşlarda kıkırdak halkalar tamdır fakat daha küçüktür. Bronşlar
akciğere girdikleri yerde pek çok kola ayrılarak ağaç görünümü oluşturur. Bu kolların her birine
bronşçuk denir. Bronşçuklarda kıkırdak halkalar bulunmaz. Bronşçukların uçlarında kılcal
damarların çevrelediği alveol denilen hava keseleri bulunur. Parasempatik sinirler bronş ve
bronşçukları daraltırken, sempatik sinirler genişletir.

Resim 10.2. alveol yapısı
Akciğerler: Göğüs boşluğunda bulunan akciğerler, sağ ve sol akciğer olmak üzere bir
çifttir. Sağ akciğer 3 loplu, sol akciğer 2 lopludur. Sol akciğerin küçük olmasının nedeni
yanında kalbin bulunmasıdır. Akciğerler pembe renkli, esnek, sünger görünümlü organlardır.
Yapılarında yaklaşık olarak 300 milyon alveol bulunur. Alveoller üzüm salkımı biçimindedir
ve akciğerlerin içinde geniş bir solunum yüzeyi oluşturur. Her bir alveol tek katlı yassı epitel
dokudan oluşmuştur. Alveollerin etrafı bir file gibi kılcal damar ağı ile sarılıdır.(Resim 10.2).
Gaz değişimi, alveollerdeki hava ile onları çevreleyen kılcal damarlar arasında difüzyonla
gerçekleşir. Akciğerlerin etrafında plevra denilen çift katlı zar bulunur. İç zar, akciğer dokusuna
tamamen yapışıktır. Dış zar ise göğüs kafesinin ve altta diyaframın üst yüzüne yapışmıştır. İki
zar arasındaki boşluğa plevra boşluğu denir ve içi lenf sıvısı ile doludur. Bu sıvı, akciğerlerin
nemli kalmasını ve soluk alıp verme sırasında rahat hareket etmesini sağlar. Bronşların, kan
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damarlarının ve sinirlerin akciğerlere girdiği yerlerde plevra zarı bulunmaz. Akciğerler, iç hava
basıncı nedeniyle gergin konumdadır. Göğüste bir yaralanma sonucu plevra boşluğuna hava
girerse akciğerler söner. Buna pnömotoraks denir. Mikroorganizmaların kan yolu ile plevra
boşluğuna girmesi sonucu plevra zarının iltihaplanmasına ise plörezi (plevra efüzyonu) adı
verilir.
Solunum sisteminin çalışması istemsiz ve ritimsel olup omurilik soğanı tarafından
yönetilir. Bir insan dakikada 12-15 kez nefes alıp verebilir. Solunum sisteminin çalışmasında 2
temel olay gerçekleşir.
a.
b.

Soluk alma olayı
Soluk verme olayı

a. Soluk Alma (inspirasyon)
Akciğerlerin temiz hava ile dolması sonucu oksijenin kana karbondioksitin dışarıya
geçtiği olaydır.Soluk alıp vermede kaburga kasları ve diyafram etkilidir. Diyafram göğüs
boşluğu ve karın boşluğunu birbirinden ayıran kaslı yapıdır. Soluk alıp verme işlemi, göğüs
boşluğu hacminin genişlemesi ve daralması sonucu oluşan basınç değişiminden kaynaklanır.
Soluk almada kaburga kasları kasılarak göğüs boşluğunu öne doğru genişletir. Aynı zamanda
diyafram kasılarak düzleşir ve göğüs boşluğu genişler. Akciğerlerin hacmi artar ve iç basınç
azalır. Hava, atmosfer basıncı akciğer basıncından daha büyük duruma geldiği için burun ve
ağızdan girerek alveollere ulaşır. Bu olay, kasların kasılmasıyla gerçekleştiğinden enerji
harcanır (Resim 10.3.).

Resim 10.3. soluk alıp verme
b. Soluk verme (Ekspirasyon)
Akciğerdeki kirli havanın dışarı verilmesidir.Soluk vermede kaburga kasları ve
diyafram kası gevşer. Diyafram kubbeleşir. Böylece göğüs boşluğunun hacmi daralır. Hava,
göğüs boşluğundaki iç basınç dış basınçtan daha yüksek duruma geldiği için akciğerlerden dışa
doğru hareket eder. Akciğer yapısındaki elastik liflerden ve plevra sıvısının yüzey geriliminden
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dolayı genişlemiş akciğer eski hâline dönmek ister. Buna geri yaylanma basıncı denir.
Akciğerlerin geri yaylanma basıncı da soluk vermeyi kolaylaştırır. Soluk verme pasif bir
hareket olduğundan vücutta soluk alma kadar enerji harcanmaz, kaslar gevşerken de enerji
harcanır (Resim 10.3). Özellikle boyun, sırt, göğüs ve karın kasları gibi kaslar da egzersiz
sırasında solunuma yardımcı olur. Yetişkin bir birey dakikada 14-20 kez soluk alıp verir. Bu
sayı aktiviteye bağlı olarak enerji ve oksijen ihtiyacının artması gibi durumlarda artar.

11.2. Solunum Sistemi Değişiklikleri
Solunum yolları, göğüs boşluğunda yer alıp almamasına göre üst ve alt solunum yolları
olarak ikiye ayrılır. Üst solunum yolları burun, yutak (farenks), gırtlak (larenksten); alt solunum
yolları ise trakea (soluk borusu), bronşlar, bronşioller ve alveollerden oluşmaktadır. Solunum
sistemi hastalıklarının başlıca nedenleri arasında sigara kullanımı, hava kirliliği, kalabalık
ortamlarda bulunma ve uzun süreli yatak istirahti yer almaktadır.

11.2.1. Solunum Sistemi Hastalıklarının Genel Belirtileri
Solunum sistemi hastalıklarında genel belirtiler şunlardır:
•
•
•
•
•
•
•

Balgam çıkarma
Öksürük
Nefes darlığı
Göğüs ağrısı
Hemoptizi (kanlı balgam çıkarama)
Ses kısıklığı
Stridor (tırmalayıcı, yüksek dereceli
inspirasyon, solunum yolu tıkanıklığı)

•
•
•
•
•
•

Wheezing (ekspirasyonla ıslık sesine
benzer hırıltılı solunum)
Stertorous breathing (hırıltılı solunum)
Snoring (horlama)
Eklem şikâyetleri Siyanoz (morarma)
Şuur bozukluğu ve uyku hâli
Ateş, terleme ve zayıflama

11.2.2. Patolojik Solunum Tipleri
Normal solunum az eforlu ve sakindir. Solunum sistemi hastalıklarının yanı sıra birçok
hastalıkta solunumun hızı, volümü ve ritminde değişiklikler meydana gelebilir. Patolojik
solunum tipleri şunlardır;
Takipne / taşipne: Sonunum hızının normalin üzerinde olmasıdır. Solunum hızlı ve
yüzeyeldir. Fakat düzenlidir. Daha çok korku durumlarında ortaya çıkar. Böyle bir durum tespit
edildiğinde hastanın anksiyetesinin giderilmesi gereklidir.
Bradipne: Solunum hızının normalin altına inmesidir. Solunumun derinliği normal ve
düzenlidir. Bu durum bazı ilaçların ve hastalıkların yan etkisi olarak ortaya çıkabilir.
Apne: Solunumun geçici bir süre durmasıdır. Kalıcı olarak solunumun durması
solunum arresti olarak adlandırılır.
Hiperventilasyon: Solunumun hızı ve derinliği artmıştır. Sadece solunumun
derinliğinin artması hiperpne olarak tanımlanır. Aşırı fiziksel güç sonucu ortaya çıkar. Böyle
durumlarda hasta dinlendirilmelidir.
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Dispne: Soluk alıp verme sırasındaki solunum güçlüğüdür. Dispne, hastalar tarafından
yeterli hava alamamak veya boğulma hissi olarak tanımlanmaktadır. Hasta veya yaralı soluk
alıp verme sırasında sıkıntı çeker ve aşırı efor sarfeder. Bunun sonucunda kanın oksijenlenmesi
bozulur. Solunum sırasında çok çaba harcandığından burun kanatları solunuma katılır ve yüz
kırmızıdır. Dispneli hastanın stresli bir görüntüsü vardır.

11.3. Yaşlılarda Solunum Sistemi Problemleri
Yaşlılarda bir kalp ve/veya akciğer hastalığı yoksa akciğerlerdeki yaşlanmaya bağlı
değişiklikler sadece rezerv kapasiteleri etkiler. Kişinin fonksiyonlarını pek etkilemez.
Yaşlılarda göğüs kafesindeki uyum güçlüğü nedeniyle dakika solunum sayısı yükselir. Hava
yollarının temizlenme yeteneği (muko-silier aktivite) azalır ve bronşit, zatürre gibi
enfeksiyonlar sık görülür.
Hava yollarında bir tıkanma (obstrüksiyon) veya kas gücünde ve göğüs kafesinin
elastikiyetinde azalma (restriksiyon) varsa solunum bozulur. Kas hastalıkları, omurilik felçleri,
kemik erimesi, romatizma, kireçlenme gibi omurga hareketlerini kısıtlayan durumlarda
"Restriktif Akciğer Hastalığı ortaya çıkar.
Solunum sıklığı normalde dakikada 14-20 arasında değişir. Artması veya azalması
(uyku dışında) normal değildir. Nefes darlığı (dispne) varsa, hasta solunum sıkıntısı çeker ve
yardımcı solunum kasları solunuma katılır Akciğer hastalıklarında sağ ve sol göğüs kafesleri
solunuma eşit katılmayabilir, öksürük ve aşırı balgam çıkarma gözlenebilir ve nefes alıp
verirken normal olmayan sesler duyulabilir.

11.3.1. Pnömoni
Pnömoni akciğer dokusunun iltihabıdır. Halk arasında bilinen adıyla Zatürree(pnömoni)
yaşlılıkta kalp hastalıklarından sonra 2. önemli ölüm nedenidir. En önemli sebepleri bakteri ve
virüs olarak adlandırılan mikroplardır. Etken mikroplar akciğere yerleşerek alveol adını
verdiğimiz hava boşluklarında enfeksiyona yol açarlar. Böylece zatürree tablosu ortaya
çıkar.Yenidoğan ve 65 yaş üstünde, bağışıklığı baskılanmış kişilerde sık olmakla beraber bütün
yaş gruplarında pnömoni görülebilir.
Zatürre Gelişimini Kolaylaştıran Hastalıklar ve Ağırlaştırıcı Risk Faktörleri
•
•
•
•
•
•

Altmış beş yaş üzeri,
Kalp yetmezliği,
Kalp damar hastalıkları,
Altta yatan akciğer
(KOAH, Astım vb.)
Böbrek yetmezliği
Şeker hastalığı

•

hastalıkları

•
•
•
•
•
•

Nörolojik hastalıklar (soluk borusuna
kaçırma riski nedeniyle
(aspirasyon),
Kanserler
Bağışıklık yetmezliği
Beslenme bozukluğu (malnütrisyon)
Sigara ve alkol kullanımı,
Huzurevi veya bakımevinde yaşama

200

Pnömoni belirtileri
•
•
•
•

•

Ani başlayan ateş ve titreme
Göğüs ağrısı
Balgamlı öksürük
özellikleyaşlılarda ateş, kuru öksürük, baş ağrısı ve kas ağrısı gibi üst
solunum yolu belirtileri hafif görülmekle birlikte hastalık daha ağır
seyreder
bulantı kusma ve ishal

11.3.2. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ( KOAH)
İlerleyici ve geri dönüşü olmayan bir akciğer hastalığıdır. En sık görülen tipi kronik
bronşit ve amfizeme bağlı olarak gelişen hava yolu tıkanıklığıdır. Amfizem; bronşiyollerin
distalindeki hava yollarındaki duvar yapısının bozulmasına bağlı olarak meydana gelen
genişlemedir. Kronik bronşit ve amfizemden dolayı akciğerlere giren ve akciğerlerden çıkan
hava nefes darlığına neden olacak derecede kısıtlanır. Akciğerlerdeki değişiklikler sonucunda
akciğerin elastiki özelliği bozulur.
Hava yolu obstrüksiyonu genel olarak ilerleyicidir. İlerleyici hava yolu hastalığı
nedeniyle özellikle hastalığın şiddeti arttıkça fonksiyon kaybı belirginleşir. KOAH’lı hastalar
yılda yaklaşık 1-4 kez akut ataklar görülebilir.
KOAH gelişiminde rol oynayan çevresel risk faktörleri
1. Sigara içimi

2.
3.

4.
5.

• Aktif sigara içimi
• Pasif sigara içimi
Mesleki karşılaşmalar
Hava kirliliği
• Dış ortam
• İç ortam
Sosyoekonomik Faktörler/Yoksulluk
Diyetle ilgili faktörler
• Yüksek tuzlu diyet
• Diyette antioksidan
vitaminlerin azlığı

6. Enfeksiyonlar
7. Kişisel risk faktörleri
• Genetik faktörler
• Aile öyküsü
• Etnik faktörler
• Yaş
• Hava yolu aşırı duyarlılığı
• Allerji öyküsü (atopi)

11.3.3. Astım
Astım, havayollarında iltihabi durumun sonucu olarak düz kasların kasılması sonucu
ortaya çıkan öksürük, hışıltılı solunum, nefes darlığı ve göğüste sıkışma hissi ile karakterize
geri dönüşümlü hava yolu darlığı ile seyreden bir hastalıktır. Sıklığı ülkeler ve ırklara göre
değişmekle birlikte %5- 10, yaşlılarda ise %7-8 olarak bildirilmektedir. Yaşlılarda eşlik eden
201

hastalıklar nedeni ile astım belirtileri fark edilmeyebilmekte ve bu nedenle astım tanısında
zorluklar yaşanmaktadır.
Astımda Risk Faktörleri
•
•
•
•
•
•
•
•

Genetik yatkınlık
Atopi (alerjik bünyeye sahip olma)
İç ve dış ortam allerjenleri
Sigara
İç ve dış ortam hava kirliliği
Irk (siyahlarda daha sık)
Obezite
Sık viral alt solunum yolu infeksiyonuna maruziyet

11.4. Pulmoner Rehabilitasyon
Rehabilitasyon programının temel öğesi eğitimdir ve beslenme şekli, hava yolu hijyeni
gibi birçok konu eğitim programında yer almalıdır. Aile eğitiminin de birey eğitimi kadar
önemli olduğu unutulmamalıdır. Hastalığın seyri, hastaya nasıl yardımcı olunacağı aileye
öğretilmelidir. Ayrıca hasta ve aile; yüksek ateş, boğaz ağrısı, balgam miktarında artma, balgam
rengi ve yoğunluğunda değişiklik, gece terlemeleri, titreme, aktivite toleransında azalma, iştah
kaybı, oksijen ihtiyacında artma, kalp atımlarında değişiklik gibi durumlarda en yakın sağlık
kuruluşuna başvurmaları konusunda bilgilendirilir.
Hastaya yazılı ve sözlü rehberler verilmelidir. Hasta özellikle ilaç ve oksijen kullanımı,
tedavide kullanılan araçlar konusunda ayrıntılı olarak bilgilendirilmelidir. Hastaların düzenli
rehabilitasyon programına alınması, hastaneye başvuru sayısını azaltacağı gibi gereksiz ilaç
tüketimini de engelleyerek ekonomik kaybı azaltacaktır. Hastalara ve ailesine solunum
egzersizleri, gevşeme egzersizleri, kontrollü solunum gibi yöntemler öğretilmelidir.

Pulmoner rehabilitasyonun endikasyonları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amfizem
Bronşial astım
Kistik fibrozis
Bronşektazi
Kronik bronşit
Kronik solunum yetmezliği bulunan hastalarda gelişen akut solunum yetmezlikleri
Nöromuskuler ve göğüs duvarı hastalıkları
Pulmoner fibrozis, pnomokonyozis ve diğer interstisyel hastalıklar
Ameliyat öncesi ve sonrası
Uyku solunum bozuklukları
Akciğer transplantasyonu
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11.4.1. Restriktif Akciğer Hastalıklarında Rehabilitasyon
Restriktif hastalıklarda akciğerlerin genişleme kapasitesi sınırlanır. Zorlu solunumla
alınan hava (Vital kapasite) miktarı olması gereken değerin %80'inden daha düşüktür. Bu
nedenle dakikadaki solunum sayısı sık (taşipne) ve solunum yüzeyeldir. Nefes vermedeki
sıkıntıdan dolayı öksürük yetersizdir. Hava yolları iyi temizlenemez ve oluşan mukus tıkaçlar
(balgam) bronşları tıkayabilir. Bu nedenle mukus tıkaçları engellenmeli, oluşmuşsa derhal
temizlenmeli veya entübe edilerek pnömoni (zatürre) riski azaltılmalıdır. Solunum kapasitesi
çok azalırsa kan oksijen seviyesi düşer (hipoksi) ve başağrısı, yorgunluk, uyku bozukluğu,
konsantrasyon güçlüğü ve bilinç bulanıklığı gibi bulgular ortaya çıkar. Vital kapasitesi düşük
yaşlılarda aşırı beslenme ve şişmanlıkl fazla sıcak ve nemli ortamı şiddetli yorgunlulç
enfeksiyon ve sedatif kullanımı varsa dikkatli olunmalı, yeterli sıvı alımına ve dengeli
beslenmeye dikkat edilmelidir.
Bu hastalar için en iyi rehabilitasyon yöntemi solunum egzersizleridir. Kısa süreli zorlu
(rezistif) soğurma ve üfleme şeklindeki egzersizler solunum kaslarının güç ve enduransını
artırır. Diğer yandan esneme şeklinde sık sık akciğerlerin şişirilmesi veya derin derin soluma,
kısıtlı dokular için yapılan ROM egzersizlerine benzer. Göğüs kafesinin esnekliğini artırır.
Yetersiz öksürme (öksürememe) nedeniyle enfeksiyon sonrası hava yolları tıkanabilir.
Bu durumda ilaç tedavisine ilave olarak yardımlı öksürme, göğüs kafesinin perküsyonu ve yer
çekimi etkisine dayanan postüral drenaj yöntemlerine başvurmak gerekir. Bu amaçla eğitimli
bir yaşlı bakım personelinden veya bir fizyoterapistten destek alınmalıdır.

11.4.2. Obstrüktif Akciğer Hastalıklarında Rehabilitasyon
Normalde nefes verirken akciğerlerdeki havanın %80'i ilk 1 sn'de verilir. KOAH'Iı
hastalarda Vital kapasite normaldir. Ancak solunum yolu tıkandığı için nefes vermek zorlaşır
ve ilk 1 sn'de verilen hava miktarı azalır. Tıkanma alt hava yollarında ise ekspirasyon zamanı,
üst hava yollarında ise inspirasyon zamanı uzamıştır. Obstrüktif hastalıkların gaz değişim
yüzeyi büyük ölçüde azalır. Hızlı ve zorlu solunuma (hiperventilasyon) rağmen kan oksijen
seviyesi düşüktür (hipoksi). Bu hastalar kirli hava, polen, aerosol, aşırı nem, stres ve
enfeksiyonlardan korunmalı, yeterli sıvı alımı ile iyi bir hidrasyon sağlanmalıdır. Sigara kesin
bırakılmalıdır. Şişkinliğe ve solunum sıkıntısına yol açmamak için yemek küçük lokmalar
halinde, yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek yenmelidir. Korku ve panik solunum sıkıntısını daha
da kötüleştirir. Gevşeme egzersizleri stres ve anksiyeteyi azaltabilir. Dudakları büzerek yapılan
karın solunumu gevşemeyi kolaylaştırır. Bu solunum şekli aynı zamanda, solunum yollarının
direncini azaltır ve nefes vermeyi kolaylaştırır. Bunun için burundan nefes alınmalıdır.
Bu hastalarda solunum yolları yatmadan önce ve sabah kalkınca yardımlı öksürtme ve
postural drenajla temizlenmelidir.
Yaşlanma yaşamın bir parçası olduğu gibi demans da yaşlanmanın bir parçasıdır.
Kademeli olarak gelişir ve tüm organ sistemlerinde olduğu gibi akciğer fonksiyonlarında da
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ilerleyici bir azalma meydana gelir. Solunum fonksiyonlarında meydana gelen bu azalmaları
organ sistemlerinde meydana gelen yaşlanmayla oluşan değişiklerden kaynaklanır.
Solunum fonksiyon testi (SFT) parametrelerinden özellikle akciğer kapasitesi,
maksimum istemli ventilasyon, peak ekspiratuar akım hızı, zorlu ekspiratuar volüm
değerlerinde azalmalar meydana gelir. İlerleyen yaşla birlikte azalmış kardiyak outputdan
dolayı maksimum oksijen alımı azalır, göğüs duvarının ön-arka çapı artar. Kostokondral
kıkırdağın kalsifikasyonu ve interkostal, karın kasların zayıflaması, daha az esneyen ve daha
rijit olan bir göğüs duvarına neden olur.
Özellikle kaslardaki tip 2 ve tip 1 fibrillerde zamanla sayıca ve miktarca azalmaya bağlı
olarak solunum kaslarında atrofi meydana gelir. Osteoporoz (kemik erimesi) nedeniyle oluşan
kifozun da solunum kapasitesinin azalmasında etkisi mevcuttur.
Sonuçta akciğer ve göğüs duvarı fonksiyonlarındaki bu yaşla ilişkin azalmalar, solunum
işleminde soluk verme ve soluk alma kaslarında daha fazla efora ihtiyaç duyar. Azalmış olan
solunum kas enduransı terapötik egzersizlerle kuvvetlendirilebilir
Pulmoner rehabilitasyonda multidisipliner olarak amaç;
•
•
•
•
•
•
•
•

Ventilasyonu düzenli şekilde sağlamak ve devamlılığını korumak
Vital kapasiteyi korumak, sağlıklı difüzyonu sağlamak
Mevcut fonksiyonel yeteneği artırmak.
Kişinin solunum sıkıntılarını gidermek için solunum kontrolünü öğretmek
gevşemeyi sağlayarak solunumu kolaylaştırmak
Sekresyonların azaltılmasına yönelik yardımcı teknikleri uygulayarak kişinin
fiziksel kapasite ve kondisyonlarını arttırmak
Postüral düzgünlük ve mobiliteyi sağlamak (özellikle dik postürde yapılan aktiviteler
ve egzersizler ile akciğerdeki gaz değişimi daha iyi yapılır).

Solunum sistemini lokomotor sistemden bağımsız olarak düşünmek mümkün değildir.
Çünkü istenilen kalitede bir hareketin elde edilebilmesi ve eforun sürdürülebilmesi için yeterli
performans ve sağlam bir lokomotor sisteme ihtiyaç duyulur.

11.4.3. Pulmoner Rehabilitasyonda Uygulamalar
1. Solunum Egzersizleri
a- Diyafragmatik solunum
Diyafragma en önemli solunum kasıdır. Bu solunum egzersizi yapıldığında hem bu kas
kuvvetlenmiş olur hem de solunum hızının azalması akciğerlerin daha iyi havalanmasını sağlar.
Kişi diyafragmatik solunumla daha az enerji harcadığı için solunum işi de kolaylaşmış olur.
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b- Pursed-/ip solunum (Büzük dudak solunumu)
Bu teknik demanslı kişi yorulduğunda veya solunum sıkıntısı olduğunda, nefesi tekrar
kontrol altına almada yardımcı olacak bir tekniktir. Özellikle KOAH'Iı hastalarda kullanılan
pursed-lip solunumu hızlı soluk alıp vermeyi azaltmak için kullanılan bir tekniktir. Burundan
yavaş olarak nefes alıp, dudaklar büzülüyken nefes verilir. (Mum üfleme, Islık çalma, Rüzgâr
gülü çevirme)
c- Segmenta/ solunum egzersizleri
Atelektaziı pnömoni, skolyoz, kifoz gibi hastalığı olan kişilerde derin bir solunumda
göğüsün belli bir alanının daha havalanmasını sağlar. Ayrıca göğüs hareketliliğinin gelişmesini,
akciğerlerde balgam birikiminin önlenmesini sağlamaktadır.

2. Alt ve üst ekstremite egzersizleri
Üst ekstremiteye yönelik dumbel, theraband, theraband topu ile alt ekstremiteye yönelik
kum torbasıyla egzersiz verilir
3. Mobilizasyon ve postür egzersizleri
Akciğerlerin daha iyi havalanması için kişinin postürü de (dik duruş) son derece
önemlidir. Özellikle dik postürde yapılan aktiviteler ve egzersizler ile akciğerlerdeki gaz
değişimi daha iyi bir şekilde yapılabilir. Aşamalı olarak hastanın ayakta durma toleransı ve
yürüme mesafesi arttırılmaya çalışılır.
4. Gevşeme teknikleri
Yatarken ya da otururken uygulanabilir.
5. Postüral drenaj (Bronşiyal drenaj)
Kişiyi uygun pozisyonlara yerleştirerek yerçekiminin yardımıyla akciğerlerin özel
bölgelerinin sekresyonlardan temizlenmesi tekniğidir. Sekresyonları atmada oldukça etkili bir
yöntemdir. Yaşlılarda kafa içi basıncının arttığı, kardiyak debinin azaldığı, hava yolu iletiminin
azaldığı pulmoner hemoraji riskinin olduğu durumlarda postüral drenaj uygulanması halinde
problemler daha da artabilir. Kişi postüral drenaj için pozisyonlandıktan sonra bronşlardaki
sekresyonun atılımını kolaylaştırmak için manüel destek sağlayan perküsyon ve vibrasyon da
uygulanabilir.
6. Solunum rehabilitasyonu aktiviteleri
• Sırt Üstü Yatarak Nefes Alıp Verme
• Triflo (Top Döndürme)
• Burun Aç — Burun Kapat
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Çiçek Koklama
Şarkı Söyleme
Balon Şişirme
Pamuk Uçurma
Mum Söndürme
Rüzgâr Gülü Çevirme
Segmental Solunum Egzersizi
Thera Band Solunum Egzersizi
Yemek Sonrası Yürüyüşler
Mobilizasyon Egzersizleri
Yastık Kavgası
Sabah Jimnastiği
Sıcak —Soğuk Uygulaması
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Uygulamalar
-

Nefes alıp verirken vücudumuzdaki mekanizmaları gözlemleme
Pulmoner rehabilitasyon aktivitlerini uygulama
Pulmoner rehabilitasyona yardımcı aktivite örnekleri bulma
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde solunum sisteminin yapısı ve işleyişini, pulmoner sistem hastalıklar ve
belirtilerini, pulmoner rehabilitasyon kavramı ve uygulamaları ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1) “İnsanlarda bir kanal şeklinde olan solunum sistemi ağız, burun, yutak, …………………..,
bronşlar, ………………., diyafram ve göğüs kaslarından oluşur.”
a)
b)
c)
d)
e)

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Yemek borusu, kalp
Soluk borusu, karaciğer
Mide, kalp
Soluk borusu, akciğerler
Karaciğer, kalp

2) “Solunum sisteminin dış ortam ile bağlantılı yapılarıdır. Havanın nemlenmesini,
ısıtılmasını ve temizlenmesini sağladığından havanın bu yolla alınması sağlık açısından
önemlidir.”
a)
b)
c)
d)
e)

Yukarıda tanımı ve bilgisi verilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Burun
Ağız
Yutak
Gırtlak
Soluk borusu

3) “Solunum sisteminin çalışması istemsiz ve ritimsel olup ……………………. tarafından
yönetilir.”
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Omurilik soğanı
Pons
Beyincik
Hipotalamus
Talamus

4) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri alt solunum yolu bölümlerindendir?
IIIIIIIVa)
b)
c)
d)
e)

Bronşlar
Bronşioller
Yutak
Gırtlak
I ve II
III ve IV
I, II ve III
II, III ve IV
I, II, III ve IV

5) “Sonunum hızının normalin üzerinde olmasıdır. Solunum hızlı ve yüzeyeldir. Fakat
düzenlidir. Daha çok korku durumlarında ortaya çıkar. Böyle bir durum tespit edildiğinde
hastanın anksiyetesinin giderilmesi gereklidir.”
Yukarıda tanımı yapılan Patolojik Solunum Tipi aşağıdakilerden hangisidir?
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a)
b)
c)
d)
e)

Bradipne
Takipne / taşipne
Apne
Hiperventilasyon
Dispne

6) Pulmoner ne demektir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kalp ve kalp ile ilgili
Akciğer ve akciğer ile ilgili
Kemik ve kemik ile ilgili
Kas ve kas ile ilgili
Beyin ve beyin ile ilgili

7) Zatürre gelişimini kolaylaştıran hastalıklar ve ağırlaştırıcı risk faktörlerinden olmayan
seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Böbrek yetmezliği
Şeker hastalığı
Bağışıklık yetmezliği
Düzenli spor aktiviteleri
Sigara ve alkol kullanımı

8) Normalde nefes verirken akciğerlerdeki havanın ilk 1 saniye de yüzde kaçı verilir?
a) % 25

b) % 40

c) % 50

d) % 80

e) % 100

9) Hipoksi ne demektir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kanda oksijen seviyesi düşmesi
Kanda oksijen seviyesinin yükselmesi
Hormonal bozukluk
İdrar tutamama
Kabızlık

10) Obstrüksiyon ne demektir?
a)
b)
c)
d)
e)

Hava yollarında bir tıkanma
Hava yollarında açılma
Kalbin hızlı atması
Kalbin yavaş atması
Şiddetli kanama
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12. KAPLICA TEDAVİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Balneoterapinin kapsamlı tanımı ile birlikte balneoterapinin bir uygulama alanı olan kaplıca
tedavisi nedir? Kaplıca tedavisi nasıl uygulanmalı ve uygulamalarda nelere dikkat edileceği
konusunda bilgiler verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Balneoterapi nedir?
Balneoterapi uygulama türleri nelerdir?
Balneoterapinin etkileri nelerdir?
Kaplıca tedavisi nedir?
Kaplıca tedavileri kimlere uygulanır, kimlere uygulanmaz?
Kaplıca kürü nasıl olmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Balneoterapi nedir?

notlarının
ve
Balneoterapiyi tanımlar ve Ders
kapsamı hakkında bigi sahibi kaynakçada
verilen
olur
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Balneoterapinin
sistemler Balneoterapinin
sistemler Ders
notlarının
ve
üzerindeki etkileri
üzerindeki etkileri hakkında kaynakçada
verilen
bilgi sahibi olma
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
Kaplıca tedavileri ve etkileri

Kaplıca
tedavilerini
ve Ders
notlarının
ve
uygulama
şekillerini kaynakçada
verilen
öğrenme
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Kaplıca kürü

Kaplıca kürünün uygulanış Ders
notlarının
ve
biçimi hakkında bilgi sahibi kaynakçada
verilen
olma
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•

Balneoterapi
Balneoterapinin etkileri
Kaplıca tedavisi
Kaplıca tedavisinin etkileri
Yaşlılık ve balneoterapi
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Giriş
Kaplıca tedavilerinin şifa verici etkisinden faydalanılması tarih öncesi çağlara kadar
uzanır. Günümüzde tıpta geleneksel bir tedavi yöntemi olarak da kabul görmektedir.
Balneoterapi yüzyıllardır yoğun bir şekilde kullanılıyor ve etkileri gelişen modern tıp ile birlikte
detaylı bir şekilde incelenmiştir. Bugün artık kaplıca tedavileri ilgili uzman hekimler tarafından
içerdiği mineral, sıcaklık derecesi, gibi özelliklerine göre hastalara reçete edilmekte ve faydaları
görülmektedir. Bu bölümde kaplıca tedavileri ile ilgili genel bilgiler ve yaşlılarda kullanım
alanları ele alınacaktır.
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12.1. Balneoterapi Nedir?
Suyun değişik biçimlerde terapötik kullanımı hidroterapi kavramı ile ifade edilir ve
uygarlığın başlangıcına kadar geri gider. Hidroterapi, suyun, üç halinin sıvı buz ve buhar olarak,
sıcak veya soğuk uygulamalar şeklinde sağlığı koruma ve hastalıkları tedavi etme amacıyla
kullanımı diye genel olarak tanımlanır. Başlıca hidroterapi yöntemleri tam vücut veya lokal ve
oturma banyoları, buhar banyoları, kolon irrigasyonu ve sıcak ve/veya soğuk kompres ve buz
uygulamalarıdır.
Balneoterapi, ise mineralli ve termal sular (şifalı sular), peloidler (şifalı çamurlar) ve
gazlar gibi doğal unsurların banyo, içme ve inhalasyon yöntemleriyle kullanılması ile yapılan
bir tedavi yöntemidir.
Tarihte ilk defa Roma hamamları ün yapmış ve kendine özgü bir kaplıca-hamam
mimarisi geliştirmişlerdir. "Romalılar hamama 'thermea' derlerdi. Bu ifade binlerce yıl içinde
çok az değişerek Türkçe'ye de girmiştir. Romalılarda sınıf farkı olduğu için, hamamlarda
kölelerle asillerin giriş kapıları ve yıkandıkları yerler ayrılmıştı. Roma hamamlarında ayrıca
buhar banyosu yeri, soğuk ve sıcak su havuzları da vardı.
1900’lü yıllarda Dünya Savaşları’ndan sonra Avrupa’da Kür Tedavileri kavramı
gelişmiştir. Her türlü hastalığın akut evresinden sonra eğer vücutta sakatlık ya da fonksiyonel
kayıp kalmış ise hastalar kür tedavilerine alınarak rehabilitasyon uygulanır. Bir gelenek olarak
kür klinikleri kaplıca-sıcak su kaynaklarını olduğu bölgelerde kurulurlar. Sağlık sistemi içinde
yer aldığı için bu tip tedaviler büyük bir turizm hareketliliği de oluşturmaktadır.
Türkiye’de geleneksel olarak kaplıca kültürü çok yaygındır. Yurdumuzun dört bir
köşesinde sıcak su kaynakları ve tesisler bulunmaktadır. Modern anlamda ilk kaplıca ve kür
tesisi, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün talimatı ve gözetiminde, “geleceğin su şehri”
benzetmesiyle Yalova Termal’de kuruldu ve yöneticiliğine Prof. Dr. Nihat Reşat Belger
getirildi. Son yıllarda da başta Afyon olmak üzere ülkemizde modern tedavi tesisleri hizmet
vermeye başladı. Kaplıca tesislerinin Sağlık Bakanlığı’ndan işletme ruhsatı alması gereklidir.
Bunun için gerekli olan altyapı ve personel niteliği, “Kaplıca Yönetmeliği” nde belirtilmektedir.
Uzman hekimler tarafından düzenlenen sağlık kuruluna dayanarak kaplıca tedavisi uygun
görülen hastalarda yapılan masrafların bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumları tarafından
ödenmektedir.
Balneoterapi, kaplıca ve kür merkezlerinde özgün tedavi modalitesi olarak kullanılmak
tadır. Klima terapi, iklim selfaktörlerin sistematik kullanımıyla gerçekleştirilen bir tedavi yön
temidir. Talasso terapi ise bir deniz kıyı şeridinde ve tıbbi denetim kontrol altında prevensiyon
veya tedavi amacıyla uygulanan özel bir klima terapi yöntemidir; deniz ortamının yani deniz
iklimi, güneş, deniz suyu, deniz çamuru, deniz yosunu, deniz kumu ve denizden elde edilen
bazı diğer maddelerin değişik yöntemlerle kombine kullanımıdır. Balneoterapi ve talasso terapi
hemen tümsistem hastalıkların da, özellikle de kronik seyirli olanlar da konvensiyonel tedavi
yöntemle rini tamamlayıcı ve destekleyici anlamda günümüz de endikasyon bulabilmektedir.
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Kaplıca tedavisi yada kaplıca kürü ise, balneoterapinin başka tedavi yöntemleriyle birlikte,
kompleks bir kür programı çerçevesin de kullanılmasını ifade eder.
Diğer yandan, son zamanlarda yabancı bir sözcük yada kavram yaygınlaştı; “spa ” ya
da daha sık kullanıldığı şekliyle “SPA ”. Spa İngiliz ce bir sözcük ve tam karşılığı kaplıcadır.
SPA’ nın Latince “Salus Per Aquas” (“Su ile Sağlık”) deyimi nin baş harflerinden
oluştuğu öne sürülmüş, bu açıklama hemen kabul görüp çok hızlı yaygınlaşmıştır. Giderek bu
sözcük, klasik ve geleneksel Avrupa kaplıcalarına alternatif Kuzey Amerika’dan gelen bir “kap
lıca ” kavramını karşılar olmuştur. Burada doğal kaplıca ortamlarından ziyade şehirler de
kurulan tesisler söz konusudur. Doğal balneolojik kaynaklar yeri ne normal çeşme suyu ve
paketlenmiş SPA ürünleri (çamur, yosun ve mineral tuzları gibi) kullanılmaktadır.
Balneoterapi uygulamaları içine;
•
•
•

Termal banyo uygulamaları,
doğal mineralli sularla yapılan içme kürleri,
inhelasyon uygulamaları ve gazlar girer

Balneoterapinin çeşitli hastalıklarda endikasyon ve kontraendikasyonlarını inceleyen
bilim dalına balneoloji adı verilir. Balneoloji banyoların bilimi anlamına gelmektedir. Banyo
vücudun tamamının veya bir kısmının fiziksel yada kimyasal etki altına tutulmasıdır. Kısaca
balneoterapi doğal kaynakların tedavi amacıyla kullanımıdır. Balneoterapi kür tarzında yapılır.
Kaplıca tedavisi ise doğal balneolojik etkenlerin bulunduğu yerlerde yapılan balneoterapi
uygulamalarıdır.

12.1.1. Balneoterapi Yöntemleri
12.1.1.1. Kaplıca Banyosu
Banyolar soğuk (hipotermal; 34ºC'nin altında), ılık (izotermal; 34-35ºC sıcaklıkta),
sıcak (termal; 36-40ºC sıcaklıklarda) ve aşırı sıcaklık (hipertermal; 40-42ºC sıcaklıkta) olarak
sınıflandırılmaktadır. Banyo süresi genellikle 20 dakikadır. Banyo uygulamaları tam, yarım, ve
oturma banyoları şeklinde yapılmaktadır. Banyolar genellikle 2-4 hafta süreyle, ya her gün
(haftada bir gün banyosuz geçer) yada gün aşırı bir kez yapılmaktadır. Banyo alma sıklığı
kaplıca doktoru tarafından ayarlanmaktadır. Bir kaplıca küründeki banyo sayısı 15-20
arasındadır.
Kaplıca banyosu uygulama birimleri termal tedavi havuz/havuzlar, sıra banyoları, lokal
banyo aygıtları (yarım, oturma banyoları vb.), tedavi duşları ve egzersiz havuzundan
oluşmaktadır. Termal tedavi havuzlarında derinlik en fazla 150 cm olmalıdır. Havuz çevresinde
devamlı su değişimini sağlayan su taşırma olukları yer alır. Havuz suyu kullanıcı başına saatte
1500 mililitre yenilenecek biçiminde havuza verilir. Havuza girilmeden önce duş ve ayak
dezenfeksiyon kanalından geçilmesi sağlanır. Sıra banyoları biriminde banyo odasının alanı en
az 5 m² olmalıdır. Banyo odasında sadece tedavi amacına uygun banyo küveti ve donanımı yer
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almaktadır. Küvetlerde kullanılan su her hastadan sonra değiştirilir ve usulüne uygun küvet
temizliğinin yapılmasının ardından bir sonraki hastanın kullanımına sunulmaktadır.

12.1.1.2. Çamur (Peloid) Uygulamaları
Peloidler banyolar şeklinde (tam, yarım ve oturma banyoları) ya da daha çok paketler
şeklinde kullanılmaktadır. Paket tarzında uygulama en sık kullanılan peloidterapi yöntemidir.
Çamur banyosu uygulamalarında mineralli bataklar, deniz ve delta balçıkları ve termomineral
suyla karıştırılmış şifalı topraklar kullanılmaktadır. Paketler vücudun belli bölgelerine
uygulanmaktadır. Sıcaklıkları 50 ºC'ye kadar olabilen çamurların uygulama süresi genellikle
30-40 dakikadır. Uygulama sıklığı da iki veya üç günde bir olup bir kürde ortalama 15-18
uygulama yapılmaktadır.
Çamurların banyo şeklinde kullanımı daha çok turbalarla sınırlıdır. Tam çamur banyosu
uygulamalarında suyun sıcaklığı 39 – 40 ºC arasında tutulmakta olup banyo süresi 15-20
dakikadır. Bu tür banyolar haftada 2-3 kez olmak üzere bir kürde 8-10 defa uygulanmaktadır.
Yarım banyo uygulamalarında suyun sıcaklığı 38 – 42 ºC arasında tutulmakta olup banyo süresi
10-25 dakikadır. Bu tür banyolar haftada 2-3 kez olmak üzere bir kürde 10-12 defa
uygulanmaktadır. Oturma banyosu uygulamalarında ise suyun sıcaklığı 39-44 ºC arasında
tutulmakta olup banyo süresi 15-30 dakikadır. Bu tür banyolar haftada 3-4 kez olmak üzere bir
kürde 12-16 defa uygulanmaktadır.
Uygulamalardan sonra ılık bir duş ile vücut çamurdan temizlenmektedir. Çamurun
temizlenmesinden sonra hasta kurulanır ve 30-60 dakika süreyle dinlenir. Bu tedavi yöntemi
doktor yönlendirmesi ve gözetiminde romatizmal hastalıklar, post-travmatik, postoperatif,
ortopedik lezyonlar, jinekolojik rahatsızlıklar ve bazı sindirim ve ürogenital kronik
hastalıklarında uygulanmaktadır.

12.1.1.3. Gaz Banyosu
Gaz banyosu, genellikle karbondioksitle yapılmaktadır. Karbondioksitli sular ile yapılan
banyo yöntemi olan karbondioksitli sıvı banyo uygulamalarında, suyun sıcaklığı 33-35 ºC
arasında tutulmakta olup banyo süresi 15-20 dakikadır. Banyo sayısı genellikle 3 ila 5 hafta
süreyle 15-20 arasındadır. Karbondioksit banyolarında sıklıkla önerilen iki gün üst üste banyo
yapılıp, üçüncü gün ara verilmesidir. Bu tür tedavi yöntemi kardiyovasküler sistem
hastalıklarında uygulanmaktadır.
Ayrıca, özel kabinde yalnız gaz verilerek yapılan tedavi şekli de vardır. Bu tür
uygulamalara da “kuru karbondioksit banyosu” adı verilmektedir. Hasta bu tür tedavi şeklinde
özel kabinde karbondioksit buharı içinde oturtulur ve kabindeki gaz ortamının üst düzeyi
kişinin koltuk altı seviyesini aşmaz. Gaz ortamının sıcaklığı genellikle 20 ºC'de tutulmakta olup
banyo süresi 20-30 dakika arasındadır. Banyodan sonra, hastada görülen ter kurulanır ve hasta
yarım saat kadar serin ortamda dinlendirilmektedir. Bu banyo yönteminin avantajı su
banyosundaki hidrostatik basıncın etkisinin ortadan kaldırılmasıdır. Bu tür banyolar daha sonra
karbondioksitli su banyolarına geçiş için başlangıç tedavisi olarak da kullanılmaktadır.
219

12.1.1.4. İçme Kürleri
Balneoterapide termomineral sularla yapılan banyolardan sonra en çok kullanılan
yöntem, “doğal mineralli suların belirli bir sürede, gün boyu bölünmüş dozlarda ve belirli
miktarda içilmesi ile yapılan içme kürleri”dir. İçme kürlerinde kullanılacak su, içme yerine ve
hijyenik koşullara dikkat edilerek doğrudan kaynaktan ve bekletilmeden ulaştırılmaktadır.
Burada kullanılan mineralli su, kimyasal birleşimine bağlı olarak sindirim sistemi organ ve
fonksiyonlarını doğrudan, böbrekler ve idrar yollarını ise dolaylı olarak etkilemektedir. Kür
tarzında belirli sürede ve miktarlarda mineralli suların içilmesi, organizma üzerinde genel
olarak olumlu bir etki yaratmaktadır.
İçme küründe günlük içilecek su miktarı genel olarak genel olarak bazı aktif mineral
içerenler dışında (örneğin demirli sular) vücut ağırlığının her kilogram başına yaklaşık 10 ml,
diüretik etkili olanlarda 20 ml'dir. Bir miktar su günlük olarak yarım saten az olmayan
aralıklarla alınır. İçmenin yemeklerle olan ilişkisi doktor tarafından belirlenmektedir. İçme
küründe kullanılan suyun sıcaklığı genellikle 25 ºC olup kür süresi ortalama üç haftadır

12.1.1.5. Solunum Yolu ile Kür (İnhalasyon)
Solunum yolu ile kürler, minerali suyun gerekli teknik gereçlerle endikasyonuna uygun
çapta partiküllere bölünüp ortama salınarak solunum yolu ile alınmasıyla yapılmaktadır.
Solunum yolu ile kür 28-31 ºC'lik sıcaklıklarda, 5-15 dakikalık sürelerde yapılmaktadır. Bu
uygulama sırasında sıcaklık yavaş yavaş 28 ºC'ye kadar düşürülmektedir. Bu tür tedavilerde
genellikle bireysel inhalatörler ve inhalasyon oda ve odaları kullanılmaktadır. Bazı kaplıcalarda
ise, grup inhalasyonları için inhalatoryum denilen toplu inhalasyon mekanları vardır. Burada
sıcaklık 22-25 ºC arasında tutulmaktadır.
Bütün bu sistemlerde mineralli suyun bakteriyolojik kirlenmesini önleyici tedbirler
alınmaktadır. Cihazların her bir hastanın kullanımından sonra dezenfeksiyonu için gerekli
düzenleme yapılmaktadır.

12.1.2. Balneoterapinin Etkileri
Balneoterapi’nin fiziksel ve kimyasal olarak etkileri olmakla birlikte sistemler üzerine
etkileri görülmektedir.

12.1.2.1. Fiziksel Etki
Hidrostatik Basınç Etkisi:
•
•
•
•

Ortaya çıkan net etki venöz basınç dönüş artışı şeklindedir.
Havayla dolu boşlukların volümleri azalır.
Diafragma yukarıya kalkar.
İntratorasik basınç artar.
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•
Akciğerde vazal bölge dolaşımı, apikal bölge kanlanması artar, venöz dönüş
kolaylaşır.
•
RV basınç artışına bağlı olarak kalpte yüklenme oluşabilir ve MS gibi
durumlarda pulmoner ödem provake olabilir.
Suyun kaldırma kuvvetinin etkisi (bouyancy)
•
Net etki cisimlerde ağırlık kaybı şeklinde olur
•
Mineral banyosunda önemli derecede ağırlık azalması sağlanır
•
Vücudun su içinde hareketi kolaylaşır, hareket için gerekli kas gücü azalır
•
Balneoterapi ankilozun önlenmesi, dejeneratif eklem hastalıkları, muskuler
atrofiler, paralizilerde, ameliyat sonrasında egzersiz için ağırlıksız uygun bir ortam sağlar
Sıcaklığın Etkisi (Termal enerji transferi)
•
•

Su sıcaklığı iletmede havaya göre çok daha iyi bir ortamdır
Girdap banyoları gibi suyun hareketli olması durumunda ısı transferi daha da

artar
•
İnsan organizması iç ortam sıcaklığını korumak için radyasyon, kondüksiyon,
konveksiyon ve evoporasyon yollarını kullanır
•
Kaplıca ortamında kondüksiyon yoluyla ısı kazanılır
•
Vücut ısısındaki her derece yükselme için kalp hızı 15,3 atım, 37 derece
üzerindeki her derece için 8-10 atım artış olur
•
Arteriyal kan basıncı hafif yükselir, sonra giderek düşer
•
Banyo uygulamaları suyun ısısna göre sınıflanabilir:
•
Hipotermal banyo 33 derece altındaki sıcaklıkları kapsar
•
İzotermal banyo 34 derece ile 35 derece arasındaki sıcaklıkları kapsar ve vücut
ısısnda belirli bir artışa yol açmaz
•
36-40 derece sıcaklıklar arasındaki banyolar termal, 40-45 derece arası ise
hipertermal olarak kabul edilir
•
Hipertermal sularla tüm vücut immersiyonu (daldırma) daha çok bölgesel
uygulamalar şeklinde tercih edilir
•
İzotermal ve hipotermal banyolarda mekanik ve kimyasal etkiler, termal ve
hipertermal uygulamalarda ise termik etki ön plandadır.

12.1.2.2.Kimyasal Etki
•
Kaplıca sularındaki CO2, sülfür, sülfit, radyum, radon, Fe, I ve Br hem cilt hem
de solunum yoluyla vücuda girebilir
•
Na, Ca, HCO3, sülfat, Cl, Zn, ise sadece ciltten girebilir
•
Ciltte girişin en yoğun oladuğu yerler kıl kökleri ve ter bezleri ağızlarıdır
•
Deri su içinde belli sürede maksimum su absorbe eder
•
Difüzyon banyo süresiyle doğru orantılıdır
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•
Penetre olan bileşikler kan veya lenf yoluyla hızla yayılır ve asıl organ ve
dokularda konsantre olurlar
•
Örneğin iyot trioid bezini kalsiyum kemikleri, sülfür konnektif dokuyu etkiler
•
Sülfür kartilajda dejenerasyona neden olabilir
•
Hyalüronidazı inhibe eder, antiallerjik etkisi vardır
•
Minerallerin her iki yönde deriden geçişi sözkonusudur.
•
Özellikle hipotermal sularda Na, K, Cl, SO4 ve Fe organizma dışına difüze
olabilir.
•
Yağda eridiği için CO2 cilt altı yağ tabakasından vücuda girer
•
Cilt seviyesinde termoresptörlerin duyarlılğı değişir
•
Kalp hızı azalır, sistolde kan basıncı düşer
•
Ventilasyon total volümü artar
•
Alveolar CO2 konsantrasyonu artar
•
Ciltte belirgin bir pembelik oluşur.

12.1.2.3. Balneoterapinin Sistemlere Etkisi
Kardiyovasküler Sistem
•

Hidrostatik basınç etkisiyle venöz dönüş artar ve sağ kalbe dönen kan miktarı

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Santral venöz basınç artar
Boyun venlerinde dolgunluk oluşur
RV basıncı artar ve pulmoner kan akımı artar.
Pulmoner arter basıncı artar.
Kardiyak atım hacmi artar.
Serin sularda yapılan banyolarda vagal aktivite artar (Dalma refleksi)
Kalp hızında %15’lik bir azalma izlenir
Sıcak sularda ise kalp hızı artar
Isının bir diğer etkisi periferik dolaşım sisteminde vazodilatasyondur
Isı ile periferik direnç düşer
Suda kalma süresi uzadıkça hipotansiyon gelişebilir
CO2’li sular da periferik vazodilatsayona neden olurlar
Artmış venöz dönüş OSS uyararak periferik vazodilatasyona neden olur

artar

Solunum sistemi
•
•
•
•
•

Hidrostatik basınç artışı göğüs kafesine dışardan çevresel bir kuvvet uygular
Havayolu direnci artar, hava giriş çıkış süreleri uzar
Akciğer volümü artar
Solunum hızlanır ve solunum işi artar
İnspirasyon güçleşir, ekspirasyon kolaylaşır
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Kas iskelet sistemi
•
Kas dokusundaki kan akımı normalin ikibuçuk katına kadar artar
•
Kastaki oksijen konsantrasyonu artar, başta laktik asit olmak üzere metabolik
artıkların uzaklaştırılması kolaylaşır
•
Distalde ödemin çözülmesi de toksik metabolikleri uzaklaştırır
•
Yüzeyel ağrı reseptörleri etkilenerek ağrı eşiği yükselir
•
Suyun kaldırma kuvvetine bağlı olarak vücut bölümleri daha iyi pozisyonlanır
ve hareket ettirlir
•
Özellikle paralitik yada artiritik durumlarda önemlidir
•
Isı etkisiyle kollojen dokunun elastikiyetinde artış olur
•
Su viskozitesi harekete direnç oluşturarak aktif yardımlı egzersiz uygulamaları
için uygun bir ortam yaratır
•
İmmersiyon etkisiyle muskuler relaksasyon sağlanır
•
Böylece extremite pozisyonlanması ve hareketi kolaylaşır
•
Tonus değişikikleri, pozisyon duyusu, propriosepsiyonda değişiklikler izlenir
Renal etki
•
Santral hipervolemi ve kardiyak output artışı renal fonksiyonları etkiler
•
Banyo Diürezi
•
İdrar atılım ve idrar Na atılımında artış izlenir
•
Atrial ve pulmoner arter basıncı artar
•
Baroreseptörler uyarılarak renal arter ve glomerüler aparata giden sempatik
aktivite baskılanır
•
Bunun sonucu olarak idrar hacmi artar ve diüretik etki oluşur

12.1.3. Balneoterapinin Endikasyon ve Kontrendikasyonları
Balneoterapi lokomotor sistem hastalıklarında ideal bir tedavi yöntemidir
Balneoterapi egzersiz yoluyla organik fonksiyonların düzenlenmek istendiği
durumlarda çok elverişlidir
Uygulama Alanları
•
•
•
•
•
•
•
•

Kas iskelet sistemi hastalıkları
Solunum sistemi hastalıkları
Metabolik hastalıklar
Üriner sistem hastalıkları
Jinekolojik hastalıklar
Dermatolojik hastalıklar
Nörolojik sorunların rehabilitasyonu
Posttravmatik yada postoperatif durumlar
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Mutlak kontendikasyonlar
•
•
•
•
•

Tüm akut areşli iltihabi durumlar ve kronik infeksiyonlar
Kronik progresif hastaliklar, neoplastik hastalıklar
Dekompanse organ yetmezlikleri
Akut kanamalar ve kanama riski olan durumlar
Akut obstrüksiyonlar (üriner, interstisyel, bilier gibi)

Göreceli kontrendikasyonlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Labil Hipertansiyon
MI(kalp krizi) sekelleri
Kompanse kalp hastalıkları
Buerger hastalığı
Varisler
Ven trombozları
Erişkin tip diabet
Anemi
Gebelik
Kognitif fonksiyon bozuklukları
Menapoz
Geriatri
Flebitler

Romatizmal Hastalıklarda Balneoterapi
Lokomotor sistem eksternal uygulamalara en iyi yanıt veren sistemdir
Romatizmal hastalıklarda balneoterapinin etkileri;
•
•
•
•

Ağrının azaltılması
Egzersiz
Deformitelerin önlenmesi
Hastanın iyilik halinin ve yaşam kalitesinin artırılması olarak sayılabilir

Günlük yaşam stresinden uzaklaşmak ve pskojenik destek ağrı oluşum
mekanizmasından birini ortadan kaldırır. Fibromyalji gibi hastalıklar balneoterapi için sıklkla
başvuran hasta gurubunu oluşturur. Balneoterapi hem spazmı çözerek hemde ağrı eşiğini
artırarak ve analjezik etki ile ağrı- kas spazmı- ağrı kısır döngüsünü kırabilir. Etyolojiik
faktörlerden stresi ortadan kaldırır. Patogenezde yer alan anoksi de periferik dolaşımdaki artışa
bağlı olarak azalır. Enflamatuar romatizmal hastalıklar içinde kaplıca tedavisine en çok
başvuran olgular seronegatif spondiloartropatiler, özellikle de ankilozan spondilittir. Kaplıca
kürleri suyyun göğüs kafesinde oluşturduğu hidrostatik basınç ile solunum egzersizi sağlar.
Kaldırma gücü ve termal uyaran ile paraspinal kas tonusu azalarak omurga hareketleri
kolaylaşır, egzersize olanak sağlanır.
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12.1.4. Balneoterapide Yaygın Kullanılan Terimler
Hidroterapi: Hidroterapi, hastalıkların ve fonksiyonel kayıpların tedavisinde suyun
kullanılmasıdır. Hidroterapi fizik tedavinin yerine geçebilen ya da beraber uygulanan bir tedavi
yöntemidir.
Balneoterapi: Doğal yer altı kaynaklı sıcak minaralli suların, gazların ve peloidlerin,
yöntem ve dozları ayrıntılı bir biçimde belirlenmiş banyo, içme ve inhalasyon uygulamaları
şeklinde, seri halinde düzenli aralıklarla tekrarlanarak kullanılmasıyla, belirli bir zaman
aralığında ve kür tarzında gerçekleştirilen bir uyarı-uyum tedavisi olarak tanımlanır.
Kaplıca: Termomineralli sularla tedavi amacıyla kurulan tesislere denir. (kapalı-ılıca)
Ilıca: Banyo amacıyla kullanılan üzeri açık şifalı sulardır.(Batı-orta Anadolu’da ILICA,
Güney-Batı Anadolu’da GİRME, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise ÇERMİK ismi
verilmektedir.)
Peloidoterapi: Doğal jeolojik ve/veya biyolojik olaylar sonucu oluşan organik veya
inorganik maddelerle uygulanan balneoterapi yöntemine peloidoterapi denir. Volkanik tüf ya
da mineraller içeren toprak ile yapılan tedaviye “çamur tedavisi” denilmektedir.
Klimoterapi: İklimsel faktörlerin başlıca tedavi aracı olarak kullanıldığı bir tedavi
yöntemidir. Balneoterapi ile birlikte anılır.
Maden suyu: 1 litresinde en az 1 gr eriyik halde mineral veya CO2 gazı bulunan sulara
denir. İçimi ile bazı hastalıklarda semptomatik rahatlama yaptığı bildirilmiştir. Doğal haliyle
içilebileceği gibi yüksek basınçlı gaz ile sıkıştırılır ve gazlı maden suyu olarak da kullanılır.
Gazı düşük oranda olanların sofra içme suyu halinde kullanılması uygundur.
İçme: Balneoterapide termomineral suların gün boyu bölünmüş dozlarda ve belirli
miktarlarda içilmesi ile yapılan tedavidir (Tedavi amaçlı kaynağından içilen maden suyudur).
İçme sularının olduğu yerlere “İçmece” adı verilir.
Talassoterapi (deniz kaplıcası): Deniz suyundan ve havasından yararlanılarak yapılan
kür uygulamasıdır. Deniz kenarında ki tesislerde yapılabilir.
Radyoaktif sular: Radyum, toryum gibi maddeleri içeren sulardır.

12.2. Kaplıca Tedavisi
Doğal balneolojik etkenlerle, bu etkenlerin bulunduğü yerlerde (kaplıcalar, içmeceler,
kür merkezleri) yapılan balneoterapi uygulamaları genel olarak "kaplıca tedavisi" kavramı ile
ifade edilir. Kaplıca tedavisinde hastalar kaplıcada belirli süre kalarak, o kaplıcaya özgü
balneoterapi ,olanakları çerçevesinde kür tarzında tedavi görürler. Başka bir deyişle "kaplıca
tedavisi kür tarzında yapılır". "Kaplıca kürü" kavramı bu özelliği açıklar.
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Bir kaplıca küründe uygulanacak balneoterapi ve diğer tedavi yöntemleri hastanın
durumuna, hastalığına göre düzenlenir ve kur suresince tedaviye alınan yanıta göre daha sonra
gerekli modifikasyonlar yapılabilir.
Öncelikle kişinin hastalığı, gösterdiği semptomlar ve saptanan bulgularına göre,
etkinliği kanıtlanmış balneolojik etkenlere sahip bir kaplıca belirlenir.
Örneğin, hastalık için uygun, yararlı ve etkin olduğu kanıtlanmış mineralli ve/veya
termal su veya peloid banyo kürü öngörülmüşse, bu tür olanağa sahip bir kaplıca belirlenir.
Ancak, bu kaplıcanın iklimi ön görülen tedavi periyodunda o hastalık için olumsuz faktörler
içermemelidir. Çağdaş kaplıca küründe, balneoterapi yöntemleri yanında, başka tedavi
yöntemleri de aynı zamanda uygulanabilir. Bu tedavi yöntemleri arasında ilaç tedavisi, fizik
tedavi, egzersiz tedavisi, diyet, psikoterapi. sağlık eğitimi ve sosyal tıp önlemleri yer alır.
Avrıca, kaplıca kürü sırasında hastaların günlük yaşantısını düzenleme ve doğru yeni davranış
biçimleri kullanmalarını sağlama olanakları değerlendirilebilir.
Araştırmalar sonucunda çeşitli hastalıkların tedavisine yardımcı olduğu anlaşılan
mineral iyonlarıyla yüklü maden sularının oluşumuna ilişkin değişik görüşler vardır. Bu
görüşlerden biri, çatlaklardan sızan yerüstü sularının, yolu üzerindeki minarelleri eriterek
derinlerdeki ısınmış katmanlara ulaştığı ve buradaki sıcaklığın etkisiyle buharlaşıp
yoğunlaşarak yeryüzüne geri döndüğü biçimindedir. Magmaya yakın katmanlarda bazı
minarelleri eritmiş durumda bulunan suların buharlaşıp yoğunlaşarak tektonik olaylarla
yeryüzüne çıktığı görüşü ise başka bir yaklaşımdır. Maden suları fiziksel özellikleri bakımından
çok sıcak, sıcak ve soğuk sular olarak sınıflandırılır.
Kimyasal özellikleri bakımından ise bikarbonatlı, sülfatlı, tuzlu, kükürtlü,
karbondioksitli, demirli, arsenikli, iyotlu, karışık ve radyoaktif maden suları vardır.
Kaplıca sözcüğü, ılıcanın üstüne bir hamam yapılması sonucunda ortaya çıkan tesisin
kaplı ılıca biçiminde tanımlanmasından türemiştir.
Kaplıcalar, özellikleri nedeniyle şifalı sular olarak da bilinen maden sularının yeryüzüne
çıktığı kaynarcalar ile bunların çevresinde kurulan hamam, havuz, klinik, otel gibi tedavi ve
konaklama tesislerinden oluşur. Tesisler, kaplıca suyundan banyo ve içme kürleriyle
yararlanılmasına göre farklılıklar gösterir. Üç haftayı bulan banyo kürleriyle hekim
denetiminde fizik tedavi yapılan hidroterapi aygıtlarıyla donatılmış kaplıcalarda daha geniş
tesisler kurulur.
Kaplıca tedavisinin amacı
•
•
•
•
•

Vücut direncini artırmak,
Genel durumu düzeltmek,
Hastanın şikâyetlerini azaltmak,
Hastanın bulgularını ortadan kaldırmak,
Kalıcı hasarları önlemek.
226

Kaplıcanın etkinliğini etkileyen faktörler;
•
•
•
•
•
•
•

Suyun sıcaklığı,
İçerdiği kimyasal maddeler,
Kaynak bölgesinde bulunan mikroskobik organizmalar,
Havadaki nem oranı,
Havanın sıcaklığı,
Atmosfer basıncı,
Rüzgâr

12.2.1. Kaplıca Tedavisinin Genel Etkileri Nelerdir?
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Genel durumda düzelme,
Kan dolaşımında artma,
Solunum hızlanması,
İç organ işlevlerinde artma,
Vücut ısısında artma-terleme,
Bozulmuş hormonal ve sinirsel dengelerde düzelme,
Ağrılarda azalma ve kas spazmlarının çözülmesi,
Hareket kapasitesinde artma,
Eklem ve kaslardaki kalıcı hasarların önlenmesi,
Psikolojik rahatlama.

12.2.2. Hangi Hastalar Kaplıcaya Giremez?
·
Ateşli hastalıklar, sistem enfeksiyonları,
·
Alevli dönemde iltihabı-romatizmal hastalıklar,
·
Ağır kansızlık,
·
Kanser ve benzeri habis hastalıklar,
·
Kanamalı hastalıklar ve kanamaya meyil,
·
Kadınlarda adet dönemleri, gebelik ve doğum sonrası dönemler,
·
Ağır kalp, Akciğer, Böbrek ve Karaciğer hastalıkları ve yetmezlikleri,
·
Koroner arter hastalıkları; kalp krizi geçirmiş hastalar, yakın zamanda kalp
anjini-spazmı geçirmiş hastalar,
·
Oynak hipertansiyonu veya kan basıncı sürekli sistolik 150 mmHg üzerinde
seyreden hastalar,
·
Yaygın varisler, iltihabı ve/veya tıkayıcı damar hastalıkları,
·
Kontrol altına alınmamış ve insüline bağımlı şeker hastalığı,
·
Akut ya da kronik üriner, tıkanmalar,
·
Açık yaralar,
·
6-12 aydan yeni, antikoagülan kullanan, yüksek risk faktörüne sahip
Serebrovasküler hastalığa bağlı yarım felçli hastalar (hiç girmeseler daha iyi ),
·
Epilepsi ve benzeri nöbet geçiren hastalar,
·
Akıl hastaları ve ağır psikolojik problemleri olan hastalar,
·
İleri yaşta ve düşkün hastalar, Aşırı şişman hastalar.
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12.2.3. Kaplıca Tedavisi Nasıl Uygulanır?
·
Tedavi süresi ve şekli; hastanın ve hastalığın durumuna, suyun özelliklerine göre
belirlenir,
·
Tedavi süresi ortalama 2-3 haftadır. Toplam banyo sayısı 15-20 civarında
tutulur.
·
Kürler günlük veya günaşırı yapılır. Günlük kürlerde haftada bir gün ara verilir.
·
Banyo süresi 5-25 dakika olarak belirlenir. Süre başlangıçta az tutulur, giderek
artırılır.
·
Banyo kürleri genellikle sabahları hafif bir kahvaltıdan sonra uygulanmalıdır.
·
Yeterli sıvı desteği sağlanmalıdır.
·
Hastalar kürden önce mutlaka mesane ve bağırsaklarını boşaltmalıdır.
·
Banyo içinde en rahat pozisyonda durulmalıdır.
·
Suyun kaldırma kuvvetinden dolayı su içinde egzersiz kolay yapılır.
·
Su içinde hareket deriden mineral ve gaz emilimini artırır.
·
Fazla hareket dolaşım sisteminde aşırı yüklenmelere sebep olur.
·
Banyodan sonra hasta iyice kurulanmalı ve iyi havalandırılmış bir odada 30-60
dakika dinlendirilmelidir.
·
Kaplıca kürü esnasında sebze ve meyve ağırlıklı gıdalar tercih edilmelidir.

12.2.4. Yan Etkileri Nelerdir?
Duyarlı hastalarda sıcağa tahammülsüzlük, fenalık hissi, baş ağrısı, tansiyon
yükselmesi, çarpıntı, su elektrolit bozuklukları, ateş vs. olabilir.
Yan etkiler nasıl tedavi edilir?
Bu hastalar hemen ortamdan uzaklaştırılıp dinlendirilmeli, gerekli müdahaleler
yapılmalı ve tedavi protokolü gözden geçirilmelidir.
Kaplıca krizi
Kaplıca tedavisi başladıktan 4-7 gün sonra şikâyetler azalmaya başlamışken birdenbire
ağrılarda artma, ateş yükselmesi, uykusuzluk, iştahsızlık, bulantı-kusma, kabızlık ve ishal,
çarpıntı, terleme, üşüme, sıcağa ve soğuğa tahammülsüzlük benzeri bulguları olan bir tablo
ortaya çıkar. Buna Kaplıca-banyo Reaksiyonu ve Termal Krizi denir. Sebebi hormonal ve
sinirsel uyum mekanizmalarının bozulmasıdır. Acil tedavi gerekmektedir

12.3. Yaşlılık ve Balneoterapi
Yaşlılıkta günümüz de geçerli olan yaklaşımlar temelinde balneoterapi ve Klimaterapi
özellikle üç yön den önem kazanabilir ve seçenek oluşturabilir. Birincisi, antiaging etkiler
altında da toplayabileceğimiz yaşlılığa bağlı gelişen biyolojik ve fizyolojik değişiklikler üzerine
olumlu etkileri nedeniyle bu değişikliklerin patolojik düzeylere varmasını önleyici veya
patolojik düzeye varanlarıda tedavi edici etkileri nedeniyle anlam kazanabilirler. İkincisi,
yaşlılıkta sık karşılaşılan bazı sağlık sorunları ve sistem bozuklukları ve hastalıkların profilaksi,
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tedavi ve rehabilitasyonun da etkin olarak değerlendirilebilirler. Ve son olarak ta, yaşlılık
süreçlerinde et kinliği bilinen tedavileri destekleyici ve güçlendirici anlam da kullanılabilirler.
Hidrobalneoterapi ve talasso-klimaterapi, yaşlılarda gündeme geldiğinde, bu tedavilerin
düzenlemesinde bazı özelliklerin dikkate alınması gerekecektir. Bunlar arasında, yaşlı kişilerde
aynı anda birden fazla patolojinin varlığı ve bazı sistemler de özellik le pulmoner ve
kardiyovasküler işlevler de sınırlılık ilk akla gelenler olmalıdır. Sonuçta bir uyarı-uyum tedavisi
olan kaplıca tedavisinin başarısı, bu uyumun gelişmesin de görev yapan organ ve fonksiyonların
yeterli olmasına bağlıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde balneoterapinin tanımı ve kapsamı ile birlikte sistemler üzerine olan
etklileri ele alınmıştır. Balneoterapinin bir uygulama türü olsn kaplıca tedavileri hakkında
bilgile verilmiş ve kaplıca kürünün nasıl uygulanacağı hakkında bilgi sahibi olunmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Balneoterapi yöntemlerindendir?
I-

Deniz Suyu

II-

Deniz Yosunu

III-

Kaplıca banyosu

IV-

Çamur (Peloid) Uygulamaları

a)

I ve II

b)

III ve IV

c)

I, II ve III

d)

II, III ve IV

e)

I, II, III ve IV

2) “Balneoterapi yöntemlerinde İçme Küründe; günlük içilecek su miktarı genel olarak
bazı aktif mineral içerenler dışında (örneğin demirli sular) vücut ağırlığının her kilogram başına
yaklaşık 10 ml, diüretik etkili olanlarda 20 ml'dir.”
Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilimelidir?
a)

20, 40

b)

50, 100

c)

30, 25

d)

10, 20

e)

40, 80

3) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri balneoterapinin mutlak kontendikasyonlarından
değildir?
I-

Erişkin tip diabet

II-

Gebelik

III-

Tüm akut areşli iltihabi durumlar ve kronik infeksiyonlar.

IV-

Kronik progresif hastaliklar, neoplastik hastalıklar.

a)

I ve II
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b)

III ve IV

c)

I, II ve III

d)

II, III ve IV

e)

I, II, III ve IV

4) “Doğal jeolojik ve/veya biyolojik olaylar sonucu oluşan organik veya inorganik
maddelerle uygulanan balneoterapi yöntemidir. Volkanik tüf ya da mineraller içeren toprak ile
yapılan tedaviye “çamur tedavisi” denilmektedir.”
Yukarıda tanımı yapılan ve balneoterapide yaygın kullanılan terimin adı nedir?
a)

Hidroterapi

b)

Talassoterapi

c)

Ilıca

d)

Peloidoterapi

e)

Klimoterapi

5) Modern anlamda ilk kaplıca ve kür tesisi, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün
talimatı ve gözetiminde, “geleceğin su şehri” benzetmesiyle kurulan ve yöneticiliğine Prof.
Dr. Nihat Reşat Belger getirilen termal şehrimiz hangisidir?
a) Afyon termal b) İzmir termal

c) Balıkesir termal

d) Sivas termal e) Yalova

termal
6) 34ºC'nin altındaki sulara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a) İzotermal

b) Hipotermal

c) Hipertermal

d) Çok sıcak sular

e) Çok soğuk

su
7) Diüretik etki ne demektir?
a)

Şeker seviyesini yukarı çıkarma etkisi

b)

İdrar söktürme etkisi

c)

Solunum sayısını artırma etkisi

d)

Ağrı giderici etki

e)

Psikomatik etki
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8) Balneoterapinin kardiyovasküler sistem üzeindeki etkilerinden olmayan seçenek
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Hidrostatik basınç etkisiyle venöz dönüş artar ve sağ kalbe dönen kan miktarı

b)

Pulmoner arter basıncı artar

c)

Kardiyak atım hacmi artar

d)

Isının etkisi periferik dolaşım sisteminde vazodilatasyondur

e)

Sıcak sularda kalp hızı yavaşlar

artar

9) 1 litresinde en az 1 gr eriyik halde mineral veya CO2 gazı bulunan sulara verilen
isim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Talassoterapi
Peloidoterapi

b) Maden suyu

c) Klimoterapi

d) Fitoterapi e)

10) Kaplıca tedavisinin uygulama biçimlerinden olmayan seçenek aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Banyo süresi 5-25 dakika olarak belirlenir. Süre başlangıçta az tutulur, giderek

b)

Hastalar kürden önce mutlaka mesane ve bağırsaklarını boşaltmalıdır

c)

Su içinde hareket deriden mineral ve gaz emilimini artırır

d)

Banyo kürleri genellikle gece ve tok karnına yapılmalıdır

e)

Kaplıca kürü esnasında sebze ve meyve ağırlıklı gıdalar tercih edilmelidir

artırılır
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13. SU İÇİ EGZERSİZLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde su içi egzersizler ve uygulama alanları hakkında bilgiler verilecektir. Su içi
egzersizleri uygulanırken suyun fiziksel ve kimyasal etkilerinden nasıl faydalanıldığı,
yaşlılarda su içi egzersizlerinin uyfgulanış şekli ve dikkat edilecek hususlar ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.

Su içi egzersizler kimlere uygulanır?
Su içi egzersizler uygulanırken suyun hangi özelliklerinden faydalanılır?
Su içi egzersizlerinin vücut sistemleri üzerine etkileri nelerdir?
Su içi egzersizleri nasıl uygulanır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Su içi egzersizlerin kapsama Su içi egzersizlerinin kimlere Ders
notlarının
ve
alanı
uygulanabileceğini öğrenme kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
Su içi egzersizlerinde suyun Egzersiz sırasında suyun Ders
notlarının
ve
hangi özellikleri etkilidir.
hangi
özelliklerinden kaynakçada
verilen
faydalanıldığını tanımlar
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
Su içi egzersizlerinin kontra Kimler su içi egzersizi Ders
notlarının
ve
endikasyonları
yaptırılmayacağını kavrama kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
Su içi egzersiz uygulamaları

Su içinde yapılabilecek Ders
notlarının
ve
egzersizleri öğrenme
kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•
•
•

Su içi egzersizler
Su fiziği
Su içi tedavi teknikleri
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Giriş
Tıp tarihi incelenirse geçmişten beri suyun iyileşmeyi hızlandırdığına ve bir çok medikal
hastalığın tedavisinde yararlı olduğuna inanıldığı görülmektedir. Hidroterapi tanım olarak,
hastalıkların ve fonksiyonel kayıpların tedavisinde suyun kullanılmasıdır. Hidroterapi tanımı
içerisinde su içi egzersiz uygulamaları da yer alır
Aquaterapi, diğer bir adıyla su içi egzersizler günümüzde rehabilitasyon alanında
giderek önem kazanmaktadır. Gerek suyun kaldırma kuvvetinin etkileri, gerekse fizyolojik
etkileri bakımından su içi egzersizlerinin sayısız faydaları bulunmaktadır. Bu bölümde su içi
egzersizlerinin uygulanışı ve etkileri ele alınacaktır.
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13.1. Su İçi Egzersizler
Su içi rehabilitasyon (terapatik, akuatik egzersiz, akuaterapi) nörolojik,
kardiyopulmoner, romatizmal ya da kas-iskelet yapısını ilgilendiren patolojilerde hem erken
hem de uzun vadede etki ederek hastalıkların üstesinden gelebilmeye fayda sağlar. Başka bir
ifadeyle hidroterapi; kişi için özel olarak düzenlenen, eğitilmiş kalifiye personelin gözetiminde
ve ideal olarak amaca uygun inşa edilmiş havuzlarda gerçekleştirilen, nöromuskuloskeletal
fonksiyonları geliştirme iyileştirme amaçlı bir havuz tedavi programıdır.

13.1.1. Su Fiziği ve Suyun Fiziksel Özellikleri
Isıya bağlı olarak su molekülleri; katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç formda bulunabilir.
Tüm formlar tedavide kullanılabilir.
Su, ısı tutma kapasitesi çok iyi bir ortam olduğu için ısı uygulamaları için idealdir.
Suyun ısınma kapasitesi havaya göre 1.000 kat daha fazladır. Su aynı zamanda iyi bir ısı
ileticisidir. Havaya göre ısıyı 25 kat daha hızlı iletir. Isı iletimi kondüksiyon, konveksiyon ve
radyasyon yoluyla olmaktadır. Hidroterapide kondüksiyon ve konveksiyon yolu ile ısı iletimi
olur. Temas eden su soğuyunca daha sıcak olan su katmanı ile yer değiştirir. Kondüksiyon
(temas yolu ile iletim); kısa mesafe içinde moleküler çarpışma yoluyla ısı iletimidir.
Konveksiyon (yayılma ve yer değiştirme yolu ile iletim) sıcak su kitlelerinin yer değiştirmesi,
uzun mesafede büyük sayılarda moleküllerin kütlesel hareketi ile gerçekleşir.
Aktif tedavi sırasında suyun ve ortamın sıcaklığına önem verilmelidir. Tablo 1’de çeşitli
durumlarda kullanılması gereken su sıcaklıkları özetlenmiştir.
Tablo 1: Su içi tedavide su sıcaklıkları

Çeşitli Durumlarda
Egzersizler

Soğuk
(10°C-15°C)

Egzersiz Sonrası Toparlanma

√

Şiddetli Egzersiz

Serin
(26°
C-29,5° C)

Nötral (33,5°
C-35,5° C)

√

Genel Su İçi Tedavi

√

Kardiyak Rehabilitasyon

√

√

√

√

Spinal Kord Yaralanmaları

√

Parkinson

√

Gevşeme

Sıcak
(37,5° C-41° C)

√

Romatizmal Hastalıklar

Multipl Skleroz

Ilık
(36° C-38,5° C)
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Yüksek ısı kapasitesiyle birlikte termal iletkenlik özelliği sayesinde su, rehabilitasyon
uygulamalarında çok yönlü kullanılabilir. Çünkü su, sıcak ya da soğuğu hem koruyabilir hem
de vücuda hızlı ve etkili bir şekilde ulaştırabilir.
Suyun özgül ağırlığı 1 (4° C’de), insan vücudunun özgül ağırlığı ise 0,974’tür.
Erkeklerin özgül ağırlıkları kadınlara göre daha fazladır. Bunun nedeni, erkeklerde yağsız doku
oranının (kas ve kemik kütlesi) kadınlara göre daha fazla olmasıdır. Özgül ağırlık (ÖA)≤1 olan
cisim su üzerinde yüzer, >1 olan cisim fark kadar suya batar. Yağsız vücut dokusunun (kemik,
kas, bağ dokusu, organlar) ÖA=1,1 iken yağ dokusunun ÖA=0,9 dur. Kilolu bir insan, kaslı
bir insandan daha kolay su yüzeyinde kalır.
Kaldırma kuvveti suya batan cisimlerin karadakine göre görünürde daha az ağırlığa
sahip olmalarına neden olur. Suyun kaldırma kuvveti havuz tedavilerinde yararlanılan çok
önemli bir fizik kanunudur. Bu sayede hastalar çok kilolu olsalar da felç nedeniyle vücut
fonksiyonları bozulmuş ve karada rahat hareket edemiyor olsalar bile, rahatlıkla su içinde
egzersiz yaptırılabilir. Benzer şekilde yük taşıyan eklemleri bozulmuş ve ağrı nedeniyle
eklemleri üzerine yük bindiremeyen kişiler (Örneğin diz ve kalça eklemi osteoartirite bağlı
bozulmuş olan kişiler) su içinde eklemlerine binen yük azalmış olması ve yükün su tarafından
taşınması nedeniyle ağrısız bir şekilde su içinde hareket edebilirler ve egzersiz yapabilirler.

Resim 12.1: Suyun seviyesine göre vücuda uygulanan kaldırma kuvveti

Hidrostatik basınç, suyun içinde vücut kısmına etrafındaki su tarafından uygulanan
basınçtır. Hidrostatik basınç, suyun derinliği ile doğru orantılıdır. (Su içinde basınç derine
indikçe artar.) Hidrostatik basınçtan su içi dirençli egzersiz uygulamalarında yararlanılabilir.
Yaklaşık 120 cm kadar derindeki hidrosatik basınç 88 mmHg’dir ve hem diastolik arteriyel
basınçtan (Ortalama diastolik basınç 80 mmHg) hem de venöz basınçtan (Ortalama venöz
basınç 30 mmHg) fazladır. Derine doğru basınç kademeli olarak artacağı için alt ekstremite
ödemi olan kişilerde ödemin çözülmesine (Venöz dönüşü artıracağından) yardımcı olur. Denge
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bozukluğu olanlarda, kaldırma kuvveti ve hidrostatik basınç yardımcı olur. Hidrostatik basınç
dengede durmaya yardımcı olurken kaldırma kuvveti ayakta dik durmada yardımcıdır.
Suyun yüzeyi sanki ince zarla kaplıymış gibi cisimlere direnç gösterir. Bundan dolayı
suya düşen bir cisim hemen batmaz. Su yüzeyinin gösterdiği bu dirence yüzey gerilimi denir.
Sudaki bir kişi, suya temas eden vücut bölgesiyle doğru orantılı olarak yüzey gerilimini yenmek
için bir kuvvet harcamak zorundadır. Yüzey geriliminden yararlanarak suya temas eden vücut
bölgesiyle doğru orantılı olarak yüzey gerilimini yenmek için bir kuvvet harcanmak zorundadır.
Yüzey geriliminden yararlanılarak suya temas eden vücut bölgesi arttırılıp azaltılarak su içi
egzersizler sırasında direnç değişiklikleri yapılabilir ve kas kuvvetlendirme eğitimi
gerçekleştirilebilir.
Cisimler mevcut hareket durumlarının değiştirilmesine direnç gösterir. Su içerisinde her
harekete karşılık, aynı şiddette karşı gelen bir kuvvet oluşur. Eğer hasta hareket hızını arttırırsa
daha büyük bir direnç ile karşılaşılacaktır. Newton yasasından su içi dirençli egzersizler
sırasında yararlanılmaktadır.
Viskosite suyun molekülleri arasında oluşan bir iç sürtünmedir (İç direnç: Viskosite).
Bir sıvının vistositesi ne kadar yüksekse o sıvıyı hareket ettirmek için o kadar fazla güç
harcamak gerekir. Suyun içerisindeki direnç, hava ile karşılaştırıldığında 42 misli daha fazladır.
Suyun viskositesi güçlendirme için mükemmel bir ortamdır. Çünkü kuvvet arttıkça direnç te
artar. Bu özellikleri suya ideal bir egzersiz ortamı oluşturur. Örneğin su içinde ileri, geri, sağa
ve sola hızlı yürümek bile, su dışında elde edilmesi zor bir dirençli egzersizdir. Bu şekilde
eklemlerine yük bindirmesi sakıncalı olabilecek hastalara bile dirençli egzersizler yaptırılmış
olur.
Türbülans, suda hızlı hareketler ile ya da karıştırıcı ile oluşturulan sıvının düzensiz
hareketidir. Türbülanslı akım, su içinde hareket eden vücut kısmının arkasında oluşan, suyun
rotasyonel hareketidir. Türbülans ile hareketlere yardımcı olunur ya da türbülansı arttıracak su
içi egzersizler zorlaştırılabilir. Bu uzvun su içinde hareket etmesi ile hareket sırasında oluşan
bu türbülans ya da sürtünme kuvveti suyun dirençli etkisine işaret eder. Bu akım, vücut öne
doğru giderken onu geriye doğru çekmeye çalışır. Türbülans akım altında, ekstremitenin hız
kazanmasına karşı direnç oluşturulur. Sürtünme kuvvetinin üstesinden gelebilmek için gerekli
kuvvet hızın küpü kadardır, yani hareket hızını 2 katına çıkarmak ile 8 katı kadar kuvvet oluşur.
Genel olarak hidroterapide suyun fiziksel özelliklerinden başlıca; yer çekimi elemine
ederek eklemlere binen yükü azaltıcı etkisi, yüksek oranda ısı tutması ve iletmesi sayesinde
termal etkisi, mekanik etkisi, hidrostatik basınç, yüzey gerilimi ve su direnci etkisinden
yararlanılmaktadır.
Egzersiz havuzlarında sular, kural olarak içme suyu kalitesinde olmalıdır. Havuz suyu
sıcaklıkları hipertermal sular soğutularak veya soğuk mineralli sular ısıtılarak daha çok
termonötrale (34° C-35° C) yakın tutulur.
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13.1.2. Su İçi Egzersizlerin Başlıca Vücut Sistemlerine Etkisi
Dolaşım sistemi
Suya daldırma sonrasında özellikle alt ekstremitelerin venöz dönüşünün artmasıyla
periferden merkeze (kalp-akciğer) dönen kan miktarında artış olur. Kalbe dönen kan miktarının
artışı, atım hacminin artışına ve sonuç olarak kalp hızında düşmeye neden olacaktır. Merkezi
kan dolaşımının artışı sadece kardiyak cevaplar oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda serebral
arterlerde de kan akışını arttırır.
Solunum sistemi
Göğsüne kadar suya giren kişide, alt ekstremitelerdeki kanın göğüs boşluğuna doğru
itilmesi ve göğüs kafesinin su içinde basınca maruz kalmasından dolayı solunum sistemi ciddi
oranda etkilenmektedir. Suyun vücut yüzeyine yaptığı basınç göğüs kafesinin çapında
küçülmelere neden olur. Hidrostatik basınç göğüs kafesi çevresinde % 10 oranında bir azalmaya
yol açar. Ekspiriyum sonu -5 mmHg olan intratorasik basınç -2mmHg düzeyine çıkar. Alveolar
membranın gaz geçirgenlik yeteneği difüzyon kapasitesi olarak adlandırılır. Akciğerlerin
difüzyon kapasitesi ve parsiyel oksijen basıncı (PO2), periferden santrala yönelen kan
miktarının artmasıyla azalır. Bu değişikliklerin toplam etkisi göğüs duvarı üzerine olan
hidrostatik basınç nedeniyle solunum için harcanılan enerji % 60 artmasıdır. Vital kapasite ise
% 6-9 oranında azalır. Su altında solunum güçleşir. Solunum kasları su içinde dirence karşı
çalıştırılırsa akciğer hacimleri artacaktır. Bu nedenle kronik obstruktif akciğer hastalığı
olanlarda solunum fonksiyonlarını iyileştirmek için su içi egzersiz programları düzenlenir.
Paraplejik hastalarda su içi inspirituvar kas kuvvetlendirmesinin hem ventilasyon
fonksiyonunun hem de solunum algılama güçlüğünü iyileştirdiği bildirilmiştir.
Kas-iskelet sistemi
Suyun kaldırma kuvveti sayesinde vücudun ağırlık taşıyan bölgelerinde yük azalması
sağlandığı için bu bölgelerdeki eklemlerinde problemi olan hastalar, egzersizlerini su içinde
ağrısız bir şekilde rahatlıkla yapabilirler. Bu özellik artritli, osteoartritli, kıkırdak hasarı
gelişmiş, eklem çevresindeki bağlarında sorun olan, aşırı kilolu ya da çeşitli dejeneratif eklem
hastalığı olan hastalara yardımcı olur. Kara egzersizlerine göre su içi aktiviteler ile bu hastalara
çok daha hızlı gelişme sağlanır. Boyun hizasında daldırma sonrasında oluşan venöz dönüşteki
artış arteryal dolaşımı da uyarmaktadır. Yapılan çalışmalarda kalp seviyesinde daldırma
sonrasında tibialis anterior kasının kan akış miktarının % 225 oranında arttığı gösterilmiştir.
Kan akışının artışı, dokulara giden oksijen miktarını arttırır. Basta laktik asit olmak üzere
metabolik atıkların uzaklastırılması kolaylasır. Hidrostatik basınç etkisi ile distalde ödemin
çözünmesi de toksik metabolitlerin uzaklastırılmasını kolaylastıran bir diğer etkendir. Su içi
egzersizlerin bir diğer avantajı, kaslar yanında onları çevreleyen bağ dokusunun da esnekliğini
arttırmasıdır.
Su içerisinde yapılan hareketlerin hızına göre kaslarda ortaya çıkan kuvvet miktarı da
değişmektedir. Vertikal pozisyonda yapılan omuz hareketleri sırasında oluşan maksimal istemli
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kasılma kuvvetleri karşılaştırıldığında; su içerisindeki maksimal istemli kasılma kuvvetlerinin
düşük açısal hızlarda karaya göre yaklaşık 5 kat daha az olduğu, açısal hız arttıkça maksimal
istemli kasılma kuvvetinin arttığı ortaya konmuştur. Bu bilgi ışığında su içerisinde yapılan
hareketin açısal hız arttıkça istemli kas kontraksiyonu artmakta, diğer bir deyişle iş
zorlaşmaktadır. Su içerisinde yapılan egzersizlerin kas iskelet sistem rahatsızlıklarında ağrı,
fiziksel fonksiyon ve yaşam kalitesi üzerinde olumlu etkileri olduğu ortaya konmuştur.
Santral ve periferik sinir sistemi
Suyun santral sinir sistemi üzerindeki başlıca etkisi; ağrı algılanmasının azalması ve
gevşeme etkisidir. Isı dokunma ve basınç algılayan deri reseptörlerini etkiler. Beyindeki
retiküler aktivite üzerinde etkisi ile vücutta gevşetici bir etki yapar. Suya giren kişilerin
psikolojik durumlarında da bir düzelme olduğu yaygın bir gözlemdir. Ağrı ile psikolojik
durumun yakın ilişkisi olduğu bilindiğinden, ağrı azalmasına bunun da yardımcı olduğu
düşünülmektedir.
Havuz içi egzersiz tedavisi grup olarak uygulandığında hastanın hem yalnızlık hissetme
duygusunu hem de depresyonunu azaltmaya yardımcı olmaktadır. Olguların iyilik halinin
devamı ve yasam kalitesinin arttırılması sağlanmaktadır.

13.1.3. Su İçi Egzersiz Kontrendikasyonları
Su içi egzersizler özellikle spor yaralanmaları, kalça-diz protez ameliyatı sonrası, kalça
ve diz eklem kireçlenmesi, omuzda hareket kısıtlılığı, eklem ve yumuşak doku zorlanmaları,
bel ağrıları, ankilozan spondilit, fibromiyalji ve felç geçiren hastalarda tavsiye ediliyor. Su
korkusu bulunanlar, kontrol altına alınmamış kalp ve solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği,
kontrol altına alınamayan epilepsi, enfeksiyon ve yüksek ateş, mesane ve bağırsak fonksiyon
bozukluğu ve açık yarası bulunan hastalara önerilmiyor
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Açık yara
Bulaşıcı cilt lezyonları
Havuz kimyasallarına alerji
Enfeksiyon hastalıkları özellikle üriner sistem hastalıkları
Cerrahi sonrası erken dönem
Kontrol edilemeyen epileptik nöbetler

Hekim onayının olmaması gibi durumlar da su içi egzersiz uygulaması uygun
olmayacaktır.

13.2. Su İçi Tedavide Özel Teknikler
13.2.1. Halliwick Tekniği, On Adımlı Program ve Suya Özel Terapi
Halliwick Metodu, 1950’li yıllarda McMillan tarafından engelliler okulundaki
çocukların su içerisinde bağımsızlıklarını kazanmasını hedefleyen bir program olarak
uygulanmaya başlanmış ve zaman içerisinde “10 adım programı” haline dönüşmüştür. 10 adım
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programı sonrasında Suya Özgü Tedavi (Water Spesific Therapy) adı altında ortopedik,
nörolojik ve romatolojik hastalıkların tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır( Resim 12.2.).
Resim 13.2. Halliwick konsepti 10 adım programı
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13.2.2. Bad Ragaz Halka Metodu
Bad Ragaz Halka Metodu (BRHM), yüzdürücü halkalarla uygulanan bir tekniktir ve İsviçre’nin
Bad Ragaz Kasabasında geliştirildiğinden bu ismi almıştır. BRHM, Proprioseptif
Nöromuskular Fasilitasyon (PNF) tekniklerinin su içinde uyarlanması olarak düşünülebilir.
PNF tekniklerinde bir eklemde oluşan hareketin, yön, şiddet ve hız gibi özellikleri ona komşu
diğer eklemleri de etkileyerek hareketin yayılımını sağlamaktadır. Yayılan her hareket
kurulmuş olan dengenin bozularak yeni bir sabit ve dengeli pozisyon bulmaya zorlamaktadır.
Su içerisinde kişinin destek alabileceği sabit noktaların azlığı nedeniyle stabil pozisyon aram
sürecince hareketin komşu ekleme yayılımı otomatik cevapların ortaya çıkışı arttırılır.

13.2.3. Ai chi
Doğu felsefesinin diğer örneklerinden olan Qi-gong ve Tai-chi egzersizlerinden
esinlenerek oluşturulmuş 19 hareket içermektedir. Solunumla da kombine edilen bu hareketler
nöromuskuler egzersizler olarak farklı hastalık gruplarında kullanılmışlardır. Yaşlılarda
özellikle ağırlık aktarma, alternatif adım paternleri ve uzanmaları içerdiğinden, düşmeyi
engelleme ve dengenin geliştirilmesinde olumlu sonuçlar verdiği düşünülmektedir. Nörolojik
grupta Multipl Skleroz’lu ve inmeli hastalarda da spazm, yorgunluk ve özür düzeylerinde
azalma sağladığı ve denge, fonksiyonel mobilite, alt ve üst ekstremite kas kuvvetini arttırdığı
bildirilmiştir.

13.2.4. Pasif Uygulamalar
Ilık ve göğüs derinliğindeki su içerisinde birebir yapılan, daha çok masaj ve gevşeme
teknikleri olarak kullanılan uygulamalardır. Watsu, Jahara, Aqualana, su dansı gibi farklı
teknikleri içermektedir. Kulakların da suyun altında kalması ile uygulayıcının yaptırdığı serbest
rotasyonel hareketler ve suyun üzerinde ağırlıksız olma duygusu uygulama yapılan kişide derin
gevşeme oluşturmaktadır. Farklı tekniklerde, başın suyun altına alındığı da görülmektedir.
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Fizyoterapistler tarafından tedavi amacı ile kullanılan bu uygulamalar istenilen bölgede
gevşeme, mobilizasyon ve/veya germe yapılmasına olanak sağlar.

13.3. Su İçi Egzersizleri Nelerdir?
Su içinde yürüme: Öne-arkaya-yanlara yürüyüş yapılır. Bacakları karına çekerek yüksek
adımla yürüyüş yapılır. Kollar ve bacaklar çapraz yapılarak ve öne arkaya açılarak yürüyüş
yapılır. Su içinde dik durabilmek için özel bel kemeri kullanılır, hafif geriye eğilinir, baş dik,
çene yukarıda, omuzlar kalçaların tam üstünde, karın sıkı (ancak nefes tutulmaz) ve kalçalar
sıkı tutulur.
Su içinde bisiklet çevirme: Havuzun köşesine yaslanılır ve yarı yatay pozisyonda su
içinde bisiklet çevrilir.
Su içinde oturma: Sandalyede oturuyormuş gibi oturulur ve diz bükülüp topuk kalçaya
doğru çekilir.
Eklemler için: Kolları çalıştırmak için su omuz seviyesinde, bacakları çalıştırmak içinse
gövde seviyesinde olmalıdır.
Omuz için: Omuzlar su içinde sırayla öne-arkaya-yana kaldırılır, içe ve dışa döndürülür.
Dirsek için: Dirsekler su içinde açılıp kapatılır, itilip çekilir.
Kalça için: Elle havuz kenarından destek alınarak su içinde ayakta durulur. Kalçalar
sırayla öne-arkaya-yana kaldırılır, içe ve dışa döndürülür. Havuzun köşesine yaslanılıp su
içinde bisiklet çevrilir.
Diz için: Elle havuz kenarından destek alınarak su içinde ayakta durulur. Su içinde mini
çömelme yapılır. Sonra diz bükülür ve topuk kalça arkasına yaklaştırılır.
Ayak bileği için: Elle havuz kenarından destek alınarak su içinde ayakta durulur. Sırayla
topuk üstünde ve parmak ucunda durulur ve ayak bilekleri döndürülür.
Karın ve gövde için: Sırt arkasındaki kasları güçlendirmek için yüzüstü yüzülür. Su
içinde ayakta durulurken karın kasları kasılı tutulur ve bırakılır. Bu sırada nefes tutulmaz. Aynı
egzersiz kol ve bacak hareketleriyle birleştirilir.
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13.3.1. Resimlerle Örnek Su İçi Egzersizleri

Şekil 9: Tek bacak Bisiklet Çevirme

Şekil 11: Kalça Abduksiyon-Adduksiyon

Şekil 10: Squat

Şekil 12: Kalça Fleksiyon

Şekil 13: Kalça Ekstansiyonu

248

Şekil 14: Bisiklet Çevirme

Şekil 15: Her iki yöne yük aktarma

Şekil 16: Öne Arkaya Yük Aktarma

Şekil 17: Kolları Öne Arkaya Uzatma
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Şekil 18: Kollar gövde yanında Fleksiyon-Ekstansiyon

Şekil 19: Dirençli Omuz Abduksiyon-Adduksiyon

Şekil 20: Dirençli Omuz İnternal-Eksternal Rotasyonu
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Şekil 21: Aktif gövde fleksiyon ekstansiyonu

Şekil 22: Gövde Rotasyonu

Şekil 23: Gövde Lateral Fleksiyonu
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Uygulamalar

Su içi egzersizlerinin örneklerini havuz veya normal ortamda uygulayarak pekiştirme
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Su içi egzersizlerinin kapsamı hakkında bilgiler verilmiştir. Egzersizler uygulanırken
suyun hangi özelliklerinden faydalanılır. Su içi egzersizleri kimlere uygulanır ve örnekleri
nelerdir.
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Bölüm Soruları
1) su içerisinde yapılan egzersizleri ve yürüme eğitimini temel alan bir fizik tedavi
yöntemine ne ad verilir?
a) mezoterapi b) nöral terpi c) aquaterapi d) fototerapi e) kriyoterapi
2) su ile ilgili aşağıdaki hangi özelliklerinden faydalanılmaktadır?
I.

Basınç

II.

Isı

III.

Kaldırma kuvveti
a) yalnız I

b) II ve III

c) I ve III

e) I, II ve III

d)yalnız II

3) suyun özellikleri ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)

katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç formda bulunabilir

b)

Su, ısı tutma kapasitesi çok iyi bir ortamdır

c)

Suyun ısınma kapasitesi havaya göre 1.000 kat daha fazladır

d)

Sadece sıvı formu tedavide kullanılabilir.

e)

Havaya göre ısıyı 25 kat daha hızlı iletir

4) egzersiz sonrası toparlanma için ideal su sıcaklık aralığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 26°-29,5°C

b) 10°-15°C

c) 33,5°-35,5°C

d) 36°-38,5°C

e)

37,5°-

41°C

5) su içi egzersizlerinin dolaşım üzerine etikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
veya hangileri doğrudur.
I.
II.
III.

Alt ekstremite venöz dönüşü azalır
periferden merkeze (kalp-akciğer) dönen kan miktarında artış olur
kalp hızında düşme
a) yalnız I

b) II ve III

c) I ve III

d)yalnız II

e) I, II ve III

6) aşağıdaki lerden hangisi veya hangileri su içi egzersizleri için kontra endike
durumdur.
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I.

Açık yara

II.

Bulaşıcı cilt lezyonları

III.

Havuz kimyasallarına alerji
a) yalnız I

b) II ve III

c) I ve III

d)yalnız II

e) I, II ve III

7) engelliler okulundaki çocukların su içerisinde bağımsızlıklarını kazanmasını
hedefleyen bir program olarak uygulanmaya başlanmış tekniğin adı nedir?
a) Halliwick tekniği

b) Bad ragaz tekniği

d) Pasif uygulamalar tekniği

c) ai-chi tekniği

e) serbest teknik

8) suyun santral sinir sistemi üzerine olan etkilerinden hangisi yanlıştır?
a)

ağrı algılanmasının azalması

b)

kasılma etkisi

c)

ısı reseptörlerini etkiler

d)

basınç reseptörlerini etkiler

e)

dokunma reseptörlerini etkiler

9) su içi egzersizlerinin solunum sistemi üzerine etkilerinden hangisi veya hangileri
doğru değildir?
I.

göğüs kafesinin çapında küçülmelere neden olur

II.
parsiyel oksijen basıncı (PO2), periferden santrala yönelen kan miktarının
artmasıyla azalır
III.

Ekspiriyum sonu -5 mmHg olan intratorasik basınç -2mmHg düzeyine çıkar.
a) yalnız I

b) II ve III

c) I ve III

d)yalnız II

e) I, II ve III

10) Suyun seviyesine göre vücuda uygulanan kaldırma kuvveti tablosu dikkate
alındığında su seviyesi dizlere kadar olduğunda vücuda uygulanan basınç yaklaşık olarak
aşağıdakilerden hangi değere yakındır?
a) %90

b) %50

c) %35

d) %15

e) %60
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14. YATAK HASTASI REHABİLİTASYONU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Yatak içi rehabilitasyon nedir ve kimlere uygulanır. Yatak hastalarında sistemler
üzerinde oluşan etkiler elealınacaktır. Bu bağlamda yatak hastalarında görülebilecek
komplikasyonları önlemek için alınması gereken tedbirler hakkında bilgiler verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.
5.

Yatak rehabilitasyonu neder? Neden uygulanır?
Uzun süreli yatak hastalarında hangi sistemler etkilenir?
Sistemler üzerinde oluşan etkilenmeler nelerdir?
Yatak hastasında oluşan komplikasyonlar nasıl tedavi edilir?
Yatak komplikasyonlarını önlemek için alınacak tedbirler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

notlarının
ve
Yatak hastası rehabilitasyonu Yatak
rehabilitasyonun Ders
verilen
kimlere
uygulanacağı kaynakçada
yayınların çalışılması yeterli
konusunda bilgi edinme
olacaktır.
Yatak
hastalarında Uzun süreli yatış hastalarında Ders
notlarının
ve
sistemlerde meydana gelen hangi sistemlerin etkilendiği kaynakçada
verilen
sorunlar
konusunda bilgi sahibi olma yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
Yatak hastalıklarını tedavi

Yatak problemlerini tedavi Ders
notlarının
ve
etmek için neler yapılması kaynakçada
verilen
gerektiğini kavrama
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Yatak hastalırında alınacak Yatak
komplikasyonlarını Ders
notlarının
ve
tedbirler
önleyici tedbirlerin neler kaynakçada
verilen
olduğunu kavrama
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Yatak hastası
Yatak hastası bakımı
Yatan kastada görülen komplikasyonlar
Tatak hastası rehabilitasyonu
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Giriş
Yaşlı bireyler arasında belirli bir çoğunlukta ki grup sön dönemlerini uzun süreli olarak
yatakta geçirmek durumunda kalabilmektedirler. Bu bakımdan yaşlılarda uzun süreli yatak
istirahatlerinde buna bağlı olarak gelişen problemler ortaya çıkabilmekte ve bununla ilgili
önlem alınması halinde ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilmektedir. Bu bağlamda yaşlı
bireyler için yatak içi bakımı ve rehabilitasyonu oldukça önem arz etmektedir. Bakım
elemanlarının üzerinde önemle durması gereken bir konu olan yatak hastası rehabilitasyonu bu
bölümde ele alınacaktır.
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14.1. Yatak Hastası Rehabilitasyonu
Günümüzde bilim ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak bir yandan kazalar sonucu
oluşan komplikasyonlar azalmakta, yaşam süresi uzamakta, diğer yandan kronik hastalıkları
olan ve afetler ya da kazalara maruz kalıp yaşama dönen özürlü kişiler için yaşamı daha kolay
hale getirme gereksinimleri önem kazanmaktadır.
Toplumun mutluluğu ve refahı, bireylerin refahına ve doyurucu bir yaşam
sürdürebilmesine bağlıdır. Doyurucu yaşam, bireyin öz-bakımını üstlenerek temel
gereksinimlerini bağımsız olarak yerine getirebilmesi ve yaşam kalitesinin yüksek olması
şeklinde tanımlanabilir.
Uzun süreli veya devamlı yatağa bağımlılık insan yaşamında katlanılması zor, trajik bir
tablo çizer. Hatta kısa süreli yatağa bağımlılık durumları bile, iyi bir bakım sağlanamadığında
fiziksel, duygusal ve sosyal sorunlar yaratabilir. Sadece bağımlı olan kişi değil, bakıcı da -ki bu
hemşire veya bir hasta yakını olabilir- bir takım sorunlar ve bunalımlarla karşı karşıyadır.
Günümüzde tıbbın ağır hastaları uzun süre yaşatabilme olanağı, yaşlı nüfusun artması,
kronik hastalıkların yaygınlığı, gelişen ulaşım olanaklarının paralelinde trafik kazalarının
ürkütücü tablolar çjzmesi sağlık personelini yatağa bağımlı hastaların bakımı ve kendi iş
sağlıkları konusunda daha duyarlı ve soruna yakın olmaya davet etmektedir.
İnsan vücudu işler durumda tutulduğu takdirde sağlıklı kalabilecek şekilde yaratılmıştır.
İnsanlar uykuda bile sıklıkla pozisyon değiştirirler. Sekiz saatlik uyku döneminde sağlıklı bir
bireyin 30-60 çeşit gözlenebilir hareket yaptığı saptanmıştır. Sürekli hareketsizlik
organizmanın pek çok yaşamsal değerdeki kayıplarıyla sonlanır.
Genellikle hareketliliği azaltan bir hastalık, yaralanma veya uzun süre yatakta kalma
nedeniyle oluşan immobilizasyon, gerek hareket sistemi gerekse diğer sistemlerde bir dizi
komplikasyona sebep olan bir sorundur.
Tablo 13.1. Yatağa Bağımlı Hastada Olası Komplikasyonlar
Nörolojikemosyonel
Üriner/Renal
Gastrointestinal
Solunum
Kardiyovasküler
Kas-İskelet
Deri

Davranış ve Oryantasyon Bozukluğu, Denge Bozukluğu, Depresyon, Uykusuzluk, Anksiyete
Diürezis, Üriner Enfeksiyon, İdrar Yapmada Zorluk, Üriner Staz, Böbrek Taşı
Fekal İmpakşın, Kolon Obstrüksiyonu, Anoreksiya, Konstipasyon.
Hipostatik Pnömoni, Göğüs Kafesi Genişlemesinde Azalma, Sekresyon Birikimi, Solunum
Asidozu.
Taşikardi, Kardiyak Arrest, Sistemik veya Pulmoner Emboli, Ortostatik Hipotansiyon,
Trombüs Oluşumu.
Atrofi, Kontraktür, Deformite, Fraktür, Kuvvetsizlik, Sırt Ağrısı, Osteoporoz, Ayak Düşmesi,
Elektriksel Aktivite ve Uyarılmada Eksiklik.
Basınç Ülserleri, Ödem.

Yatağa bağımlılığın temel insan gereksinimlerini büyük ölçüde engellediği
görülmüştür. Bu durumda oksijen gereksinimi yeterince karşılanamaz; uyaran gereksinimi
karşılanamadığından hareket azalır; yeterli ve dengeli beslenme sağlanamaz; vücut yeterince
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ısınamaz; düşünülebilenin aksine uyku ve dinlenme yeterli olmaz; ağrı duygusu daha çok
algılanır; cinsel gereksinimler karşılanamaz; güvenlik, sevgi ve beraberlik duygusu zedelenmiş;
benlik saygısı azalmıştır ve sonunda kendini gerçekleştirme imkansız hale gelir. Bütün bunlara
organizmanın "Kullanılmama Sendromu" denir.

14.2. İmmobilizasyon Sonucu Ortaya Çıkan Klinik Tablolar
İmmobilizasyon uzun ve kısa dönemde çeşitli sistemlerde patolojiler ortaya çıkartır.
Vücudun büyük kısmının hareketsiz kalması halinde genel etkiler ön planda iken, bazı
uzuvların immobilize olması halinde lokalize etkiler görülür. İmmobilizasyon sonucu oluşan
bu etkiler bu etkiler bazen primer hastalıktan ağır olabilir ve tedaviyi güçleştirebilir. Etkilenen
sistemler ve ortaya çıkan klinik tabloları şu şekilde sıralayabiliriz.
A. Merkezi Sinir Sistemi:
1. Duyu değişikliği,
2. Motor aktivitede azalma,
3. Otonom labilite,
4. Zeka Bozuklukları.
B. Kas Sistemi:
1- Kas gücünde azalma,
2- Dayanıklılıkta azalma,
3- Kas atrofisi,
4- Koordinasyon zayıflığı.
C. İskelet Sistemi:
1- Osteoporoz,
2- Eklemlerin fibrozisi ve ankilozu.
D. Kardiyovasküler Sistem:
1- Kalp atım sayısında azalma,
2- Kalp rezervlerinde azalma,
3- Ortostatik Hipotansiyon,
4- Tromboflebit.
E. Solunum Sistemi:
1- Vital kapasitede azalma,
2- Maksimal volonter ventilasyonda azalma,
3- Ventilasyon/perfüzyon oranında bölgesel değişiklikler,
4- Öksürme mekanizmasında bozulma.
F. Sindirim Sistemi:
1- Anoreksi,
2- Konstipasyon.
G. Endokrin ve renal sistem:
1- Diürezde artma ve ekstrasellüler sıvıda değişmeler,
2- Sodyum boşaltımında artma,
3- Kalsiyum boşaltımında artma,
4- Böbrek taşları gelişimi.
H. Deri:
1- Deride atrofi,
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2- Bası yaraları gelişimi.

14.2.1. Merkezi Sinir Sistemi
Merkezi sinir sistemindeki bozukluklar, inaktiviteye neden olan primer hastalığa
bağlıdır. Afferent duyu yollarının tutulması sonucu, lezyon seviyesinin altında anestezi,
hipoestezi ve ağrı eşiğinde düşme görülebilir. Uzun süre yatağa bağlı kalmaktan dolayı
izometrik ve izotonik egzersizler yapılamaz. Tüm motor verim, günlük yaşam aktivitelerini
yerine getiren normal kişilere göre azdır. Bu durum flask paralizili kişilerde daha bariz olarak
ortaya çıkar. Spastik paralizili kişilerde kas aktiviteleri belirli bir seviyede tutulduğu için kas
atrofileri geç oluşur.
İmmobilize kişilerin otonom sinir sistemi hiperaktif veya hipoaktiftir. Kişi günlük
streslere çabuk adapte olamaz. Anksiyete ve depresyon görülür.

14.2.2. Kardiyovasküler Sistem
Uzun süreli hareketsizliğin etken olduğu sistemlerden biri de kardiyovasküler sistemdir.
Adrenerjik sistemin üstünlüğüne bağlı olarak kalp atım sayası artar. Kalp atım sayısının
artması, kalbin diastolde dolma süresini kısaltır ve kalp rezervinin azalmasına neden olur.

14.2.3. Kalp Yükünde Artma
•Yatak istirahati kas ve kemiklerin dinlenmesini sağlarken kalbin yükünü arttırır.
•Yer çekiminin yarattığı basınç azalınca, alt ekstremitelerde toplanan kanın vücudun
diğer bölgelerine dağılması gerekir, bu da kalbin yükünü artırır.
• Dolaşan kan hacmi 10 günlük hareketsizlik sonucunda 700-800ml azalır.
• 3-4 haftalık istirahat sonrasında, istirahat kalp hızı 11-14atım/dk artmakta, atım
hacmi %30’a varan oranda düşmektedir.
• Özellikle yaşlı hastalarda bu durum daha fazla görülür.
Kardiyovasküler sistemde en sık görülen komplikasyon, ortostatik hipotansiyondur.
Uzun süren yatağa bağlı kalan hastaların alt ekstremitelerindeki kan toplanması, dolaşımdaki
kan hacmini azaltır. Venöz dolaşımdaki kan hacmi azaldığından dolayı ventriküler dolma
önlenir. Bu nedenle serebral perfüzyon temin etmek güçleştiği için defeyans görülebilir.

14.2.4. Ortostatik Hipotansiyon (OH)
OH, hasta sırtüstü yatar pozisyondan oturur pozisyona ya da ayağa kalktığı zaman 3 dk.
içerisinde sistolik kan basıncında en az 20mmHg, diyastolik kan basıncında en az 10mmHg
düşüş olmasıdır.
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Hareketsizlik nedeni ile arter ve venüllerin seyrek aralıklarla kasılmaları, iskelet kasının
pompalayıcı etkisinin ortadan kalkması veya azalması bacaklarda venöz staza yol açar. Bu
nedenle paralizili hastalarda tromboflebit normal sağlıklı kişilere göre daha sık görülür.

Ortostatik hipotansiyonda
Yatak istirahatinda damarlarda vazodilatasyon gelişir
▼
Birey birden ayağa kalktığında damarlar hemen vazokonstriksiyona geçemez
▼
Kan periferde ve karın içi organlarda toplanır
▼
Kalbe venöz dönüş azalır
▼
Kan basıncı düşer ve taşikardi gelişir
▼
Yorgunluk, göz kararması, baş dönmesi yaşanır.

14.2.5. Trombüs ve Pulmoner Emboli
• Kas hareketlerinin çok az ya da hiç olmaması, kasların damarlara olan basıncını
ortadan kaldırır. Buna bağlı olarak kan akımında yavaşlama olur.
• Uzun süre yatan hastalarda kan vizkositesinde artma nedeniyle koagülasyon
kolaylaşır.
• Uzun süre hareketsizliğe bağlı olarak ven duvarı intimasında hasar oluşur. İntima
hasarı trombositlerin kümelenmesini arttırır.
• Periferal arter tıkanıklığı belirtileri;
• Ağrı, solukluk, nabzın alınamaması, parestezi, paralizi.
Hemiplejik hastalarda lezyon olan tarafta tromboflebitin çok fazla görülmesi,
haraketsizlik nedeni ile değişen hemodinamik dengeden kaynaklanmaktadır. Pıhtılaşma
mekanizmasındaki değişiklikler de tromboflebite neden olur. Tam ispatlanmamış olmakla
beraber, prostoglandin yapımındaki değişiklikler, trombosit kümeleşmelerindeki bozukluklar,
büyük ven duvarlarında gelişen sepsisler, hareketsizliğe bağlı olarak tromboflebite yol açar.

14.2.6. Valselva Manevrasının Kullanılmasında Artma
• Yatak içinde kolların yardımıyla üst gövde kaslarının hareket ettirilmesi ve ıkınma ile
intratorasik basıncın yükselmesidir.
• Valselva manevrasında solunumun tutulması ile glotis kapanır, intratorasik basınç
artar, nabız hızlanır, kalbe dönen kan miktarı ile kalp debisi azalır ve venöz basınç yükselir.
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• Manevra sonunda birey birden nefesini bıraktığında intratorasik basınç ani düşer,
venöz dönüş ve kalp debisi hemen artar, sistolik kan basıncı ve nabız basıncı yükselir.
• Bu basınç değişiklikleri bradikardi ve kan basıncında düşmeye neden olarak kalp
hastalarında ani kardiyak ölümlere neden olabilir.

14.2.7. Solunum Sistemi
İmmobilizasyonun solunum sistemindeki karakteristik bozukluğu, restriktif solunum
bozukluğudur.
Başta kuadriplejik hastalar olmak üzere, immobilize hastaların büyük bir kısmında vital
kapasitede azalma vardır. Yatan bir hastanın interkostal kasları, diyafram ve karın kaslarını
kullanması güçleşir. Bu nedenle hastanın maksimal inspirasyon ve güçlü bir ekspirasyon
başlatabilmesi zorlaşır. Genelde kas gücünde azalma, solunum kaslarında da kendini gösterir.
Kostovertebral ve sternokostal eklemler ekspirasyon pozisyonunda fikse ise hareket kabiliyeti
azalır. Dolayısıyla vital kapasite de azalmış olur.
İmmobilize paralitik hastalarda vital kapasite ve solunum kapasatitesindeki azalma %
25-50 oranındadır. Aynı mekanizmalar ile maksimal ventilasyon gücü de azalır. İnaktif
kişilerde tespit edilen maksimal volanter ventilasyon değerleri sağlıklı kişilerin değerlerinin çok
altındadır. (%25-50) Ventilasyon/Perfüzyon oranında bölgesel değişiklikler görülür.
Ventilasyon azalırken perfüzyonda artma olur. Sonuç olarak arteriyel oksijen basıncı düşer.
Belirgin arteriovenöz şant oluşur. Bu durum istirahatte dikkati çekmeyebilir, ama metabolik
gereksinim arttığı durumlarda enfeksiyon ve hipoksiye yol açabilir.
İmmobilizasyona bağlı sağlıklı kişilerde bile silier fonksiyonlarda azalma olur. Bu
nedenle müköz sekresyon bronşiollerde birikir ve bronş epiteline yapışır. Öksürme bu
birikintinin atılmasına yetmez. Eğer motor lezyona bağlı abdominal kas zayıflığı varsa, problem
daha da artar. Bu nedenle hafif üst solunum yolu enfeksiyonundan ciddi bir akciğer
enfeksiyonuna kadar değişen tablolar ortaya çıkabilir.

14.2.8. Sindirim Sistemi
Gastrointestinal aktivite tamamen azalır. Azalma gerek motilite gerekse tükrük ve
pankreas gibi sindirim bezlerinin salgılama fonksiyonlarında kendini gösterir.
İnaktif kişilerin kalorik gereksinimleri azaldığı için belirgin şekilde iştah azalması
görülür. İştah azalması çoğu zaman anksiyete ve depresyonun belirtisi olarak ortaya çıkar. Bu
dönemdeki endokrin sistemdeki değişiklikler de iştahın azalmasına katkıda bulunur.
Adrenerjik üstünlük nedeni ile barsak peristaltizmi azalır. Barsak peristaltizminin
azalmasına bağlı olarak konstipasyon görülür. Suyun intestinal abrorbsiyonunun artması, sıvı
ve lifli gıdalardan fakir bir beslenmerde kabızlığa yol açan ek nedenler arasındadır.
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14.2.9. Endokrin ve Renal Sistem
Diürezda artma, sodyum ve kasiyum boşaltımında artış görülür. Kalsiyumun kemik
matriksinden kana geçmesi ve fazla kalsiyumun üriner yolla atılmasına bağlı olarak osteoporoz
gelişir. Osteoporozun gelişmesinde mekanik faktörler ve adnenal kortikosteroidlerin de rolü
vardır.
Hiperkalsiüri, üriner staz, üriner yollardaki enfeksiyon taş oluşmasına neden olur. Taş
oluşumu paralitik hastalarda çok daha fazla görülür. Gerekli önlemler alınmaz ise böbrek
yetmezliği tablosu gelişebilir.

14.2.10. Deri
İmmobilizasyona bağlı fizyopatolojik değişikliklerden en çok deri atrofisi görülür.
İştahın azalması, yetersiz beslenme, deri altı yağ dokusunda azalmaya neden olur. Yetersiz deri
hijyeni tabloyu ağırlaştırır. Tırnak iltihabı, tırnak batmaları görülebilir. Uzun süreli
immobilizasyonda en sık görülen komplikasyon basınç yaralarının oluşmasıdır. Bilhassa
paralizi hastalarda aşırı protein kaybı basınç yaralarının oluşumunu kolaylaştırır.

14.2.11. Hareket Sistemi Üzerine Etkileri
İmmobilizasyonun en belirgin hareket sistemi komplikasyonları kas, kemik ve
eklemlerde kendini gösterir.
Kaslar
Normal bir fizik aktivite yapılmadığı takdirde, kişinin kas gücünde belirgin bir azalma
görülür. Hettinger ve Muelleer yaptıkları bir araştırmada, bir haftalık yatak istirahatinde kas
gücünde % 20’lik bir azalma görülebileceğini, istirahatin devamı halinde her hafta kalan kas
gücünde % 20 azalmanın devam edeceğini ortaya koymuşlardır.
Örneğin herhangi bir motor lezyonu olmayan kişinin dominant tarafındaki sıkma gücü
50 kg.ise, immobilizasyonun birinci haftasında 40 kg, ikinci haftasında 32 kg, üçüncü
haftasında 25 kg olacaktır. Bu durum rehabilitasyonda önemli güçlükler çıkarır. Zira kaybedilen
kas gücünün kazanılması çok daha uzun zaman ister. Kas gücündeki azalma, dayanıklılıkta da
azalmaya neden olur.
Hareketsizlik nedeni ile ortaya çıkan önemli komplikasyonlardan birisi de kas
kitlesindeki azalmadır. Kas kitlesindeki kayıp, kas gücünün ve dayanıklılığın azalmasına yol
açar.
Kas atrofisinin derecesi immobilizasyonun süresi ile doğru orantılıdır. Bilhassa flask
paralizili hastalarda kas atrofisi çok belirgindir. Total olarak denerve olan bir kas, normal
kitlesinin % 90-95’ini kaybedebilir. Denervasyon irreverzibl ise kas fibrillerinin yerini yağ ve
bağ dokusu alır. Spastik paralizili hastalarda kas atrofisi, normalin % 30-35’i kadardır.
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Atrofi, kas gücünde ve dayanıklılığında azalma sonucu koordinasyon bozukluğu ortaya
çıkar. Bu durum alt ve üst ekstremitelerde daha belirgindir. Kişinin günlük aktivitesi
koordinasyon bozukluğu neticesinde büyük ölçüde aksar.
Kemik ve Eklemler
Kas fizyopatolojisinde bozukluklara bağlı olarak kemiklerde de çeşitli değişiklikler
oluşur. Kemik metabolizmasının bütünlüğü: Tendonların çekme fonksiyonu ile ortaya çıkan
günlük gerilme, zorlanmalar, ayakta durma esnasındaki yer çekimi ile bağlantılıdır. Paralizi
veya başka bir nedenle uzun süre hareketsiz kalan hastalarda kemik kitlesindeki artma ve
azalma arasındaki denge bozularak osteoporoz gelişir. Yine uzun süre hareketsizlik nedeni ile
total kemik kitlesindeki maddesel bir azalma görülür. Kemik kalsiyum mobilizasyonu ile geçici
hafif hiperkalsemi, uzun süreli hiperkalsiüri ve yaralanmış dokularda sıklıkla miyositis
ossifikans gibi kalsiyum depolanmaları görülür.
Eklemlerdeki aktif ve pasif hareketlerin yapılamaması nedeni ile fibröz ve ankilöz
gelişir. Eklem çevresindeki kas dokusunun yerini bağ dokusu alır. Böylece eklem sertleşir, tam
hareket açıklığında çalışamaz. İrreverzibl deformiteler gelişir.

14.3. Korunma ve Tedavi
Uzun süreli immobilizasyon sonucu ortaya çıkan fizyolojik değişiklikleri önlemek için
eğitim, danışmanlık, bakım ve tedavi uygulamaları gibi hizmetlerle yürütülmektedir.
Rehabilitasyon, bireyin ailesi ve toplum ile yeniden bütünleşmesini sağlayarak, fonksiyonlarını
optimal düzeyde sürdürmesini sağlar. Bunun yanında rehabilitasyonun:
• Sekonder problemlerin (spastite, bası yaraları, kontraktür) ve fiziksel deformitelerin
önlenmesi,
• Engelli bireylerin koltuk değneği, baston, yürüteç, tekerlekli sandalye, protez, ortez
gibi günlük yaşam aktivitelerini kolaylaştırıcı yardımcı cihazlar kullanarak kendi yaşamlarını
bağımsız olarak sürdürebilmesi,
• Hastalıktan etkilenmiş organ ve sistemlerin fonksiyonel kapasitesinin artırılması,
• Hastalıktan etkilenmemiş organ ve sistemlerin güç ve kapasitelerinin artırılması,
• Kronik hastalığa sahip bireylerin var olan fonksiyonlarının ve öz-bakım gücünün
artırılması,
• Hastanede kalış süresinin kısaltılması,
• Sosyal ve iş çevresini uygun hale getirerek ve psikolojik destek sağlayarak bireylerin
yaşam kalitesinin yükseltilmesi gibi amaç ve yararları vardır.
Rehabilitasyon; fizyoterapi, kas eğitimi, beslenme eğitimi, psikoterapi, gevşeme
teknikleri, genel sağlığı koruma ve geliştirme, öz-bakım eğitimi, kullanılan ilaçlarla ilgili
eğitim, taşıma, ev içi düzenleme, iş rehabilitasyonu, cinsel rehabilitasyon ve konuşma
268

rehabilitasyonunu kapsayan programları içermektedir. Nörolojik (serebrovasküler olay,
multiple skleroz, lateral skleroz, myestania gravis), romatolojik (romatoid artrit, osteoartrit,
ankilozan spondilit), pulmoner (kronik obstrüktif akciğer hastalıkları), ortopedik, kas-hareket
sistemi hastalıklarında ve amputasyonlarda, yatağa bağımlı hastalarda, travmatik beyin ve
spinal kord yaralanmalarında, kronik böbrek yetmezliği, AİDS gibi hastalıklar ve yanıklarda,
doğumsal hastalıklarda (serebral palsy), kanserlerde, ağrı yönetiminde, kalp ve yaşlılığa bağlı
gelişebilecek sorunlarda rehabilitasyon programları uygulanmaktadır. Sakatlığın sürekli olduğu
durumda birey iş gücüne dönemiyorsa, bireyin bedensel ve mental durumu incelenerek
durumuna uygun yeni bir işin kazandırılması konusunda eğitim verilmesi ve sonra yeni işe göre
bireyin istihdamının yapılması da rehabilitasyon kapsamındadır.
Rehabilitasyon iç (internal) ve dış (eksternal) birçok faktörden etkilenmektedir. İç
faktörler; bireyin temel sorunundan geriye kalan fiziksel fonksiyonlarıdır. Örneğin; bireyin
temel sorunundan geriye kalan var olan nörolojik kapasitesi, kardiyovasküler ve diğer
sistemlere ilişkin kapasitesidir. Dış faktörler ise; ev olanakları, ekonomik olanaklar, aile, diğer
bireyler ve resmi kurum yada kişiler ile ilişkiler, teknolojik ve çevresel engeller yada
olanaklardır. Özürlü bireylerin de sağlıklı bireyler gibi beslenme, sağlık bakımı, eğitim ve
barınma gibi gereksinimlerinin yanı sıra; çevre, iş, aile yaşamında değişimlere gereksinimleri
bulunmaktadır. Bu değişimler için kurumlar ve disiplinlerarası işbirliği gerektiğinden
sorunların çözümü zorlaşabilmektedir.
Rehabilitasyon hizmeti temelde aile ve bireyi bağımlı hale getiren yetersizliklerin
giderilmesine yönelik olarak, bireyin kapasitesinin devamını, iyileştirilmesini ve
geliştirilmesini kapsayan interdisipliner bir ekip yaklaşımını gerektirir. Hasta ve engellilerin
rehabilitasyonu pek çok değişik tedavileri ve sorunların çözümlenmesini gerektirir. Bu kadar
geniş bir çalışmayı tek bir meslek grubunun yapması mümkün değildir. Böyle bir çalışmada
iletişim, işbirliği, koordinasyon ve değerlendirme ekip başarısı için önemlidir. Rehabilitasyon
ekibi hasta ve ailesiyle birlikte bir çok meslek grubunu kapsamaktadır.
Rehabilitasyon ekibi;
1. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı
2. Fizyoterapist
3. Fizik tedavi teknisyenleri
4. İş ve uğraşı terapisti
5. Konuşma terapisti
6. Hastanın tedavi dışındaki boş zamanlarını değerlendirmede çalışan rekreasyon
uzmanı
7. Hastanın protez ve ortez gereksinimini değerlendirip buna yönelik eğitim veren
prostetist- ortotist
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8. Hastanın mesleksel yeteneklerini değerlendiren ve bu konuda eğitim veren meslek
danışmanı
9. Diyetisyenler
10. Psikolog
11. Sosyal hizmet uzmanı
12. Hasta ve ailesi
13. Rehabilitasyon hemşiresinden oluşmaktadır.

14.4. Önleyici Tedbirler
•
Hastanın varsa anksiyete ve depresyonunun azaltılması, rehabilitasyona aktif
olarak katılması için, toplum içine katılması, televizyon seyretmesi, zihinsel faaliyet
gerektiren çalışmalara katılması sağlanmalıdır.
•
Hastanın Kan Basıncı, Nabız, periferal nabızları değerlendirilmeli ve venözstaz
belirtileri gözlenir.
•

Yatak başı 10-20 derece yükseltilir.

•

Yatak içi mobilizasyonu sağlanır.

•

Birey yatak dışı mobilizasyon için desteklenir.

•

Günde en az 3 kez aktif/pasif ROM egzersizleri yaptırılır.

•

Mümkün olduğunca erken mobilizasyon sağlanır.

•
Hasta ilk defa ayağa kaldırılırken kademeli kaldırılır. Hasta ayağa kalkmadan
önce yaşam bulguları alınır, derin solunum alması istenir. Yatağının kenarında bir müddet
oturması sağlanır.
•
Hastaya mümkün olduğunca valselva manevrasına neden olan aktivitelerden
(defekesyon esnasında ıkınma, yatakta kendini yukarı çekerken nefesini tutma) kaçınması
sağlanmalı.
•
Hastaya göğüs kafesinin genişlemesini destekleyen pozisyon verilir. Sürekli
yatan hastalarda en az 2 saatte bir pozisyon değiştirilmelidir.
•

Sekresyonların atımını kolaylaştırmak için sakıncası yok ise sıvı alımı arttırılır.

•

Öksürük ile atılamayan sekresyonlar aspirasyon işlemi ile temizlenmelidir.

•

Hastanın sıvı elektolit dengesi değerlendirilir.

•
Serum elektrolitleri, albümin ve total protein, kan üre azot düzeyleri takip
edilmelidir.
•

Hastaya protein destekli diyet verilmelidir.
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•
B ve C vitamin alımları desteklenmelidir. B vitamini Deri bütünlüğünün
korunması ve yara iyileşmesini desteklerken C vitamini Proteinlerin depolanmasını
kolaylaştırmaktadır.
•

Hastanın yeterli sıvı alımı sağlanmalıdır.

•
Mümkünse erkek hastaların ayakta, kadın hastaların sandalyenin üzerinde
sürgüye oturarak idrar yapmaları sağlanmalıdır.
•
Perianal kasların gevşemesini kolaylaştırmak için perine üzerine sıcak uygulama
yapılabilir. Hastaya su sesi dinletmek ve karın üzerine hafif baskı uygulamak işe yarayabilir.
•
•
yaptırılır.

Bu yöntemlerle miksiyon gerçekleşmedi ise mesane kataterizasyonu yapılabilir.
Üriner durgunluğu önlemek için hastaya yatak iç aktif pasif ROM egzersizleri

•

Gerekli olmadıkça üriner kataterizasyon yapılmamalıdır.

•

Hastanın pozisyonu sık değiştirilmelidir.

•

Kemik çıkıntıları ile olası basınç alanları değerlendirilir.

•

Hastanın bilinç düzeyi kontrol edilir.

•

Basınç ülserleri oluşma riski değerlendirilir.

•

Hastanın pozisyonu en az 2 saatte bir değiştirilmelidir.

•

Pozisyon değiştirme esnasında sürtünme önlenmelidir.

•

Basınç noktaları yastıkla desteklenmelidir.

•

Havalı yatak basınç oluşumunu azaltabilir.

•

Hastanın yeterli beslenmesi ve sıvı alımı sağlanır.

•

Hastanın derisi temiz ve kuru tutulmalıdır, çarşaflar kırışıksız olmalı.

•

Yatak içinde sert cisimler olmamalıdır.

•

Deri kuru ise nemlendirilmelidir.

•

Hasta ile güven ilişkisine dayalı bir terapötik etkileşim geliştirilmelidir.

•

Hastanın mevcut baş etme stratejileri gözden geçirilir.

•

Anksiyete ve korkuları açıklamasına izin verilir.

•

Benzer sağlık sorunu olan bireylerle tanıştırılabilir.

•

Kalabalık hasta odalarında yatışı sağlanabilir.
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•
Hastanın kendi bakımına mümkün olduğunca katılması desteklenir. (umut
verme, umutlandırma)
•
Hastada görülen anormal ve uygunsuz duygusal tepkiler değerlendirilir ve
doktor ile paylaşılarak gerekli girişimlerde bulunulur.

Yatağa bağımlı hastaya bakım planları uygulanırken, hasta ailesinin de bu planlarda yer
alması gerektiği göz ardı edilmemelidir. En önemli hasta haklarından biri sayılabilecek olan
“mahremiyetin korunması” hakkına da saygı gösterilmelidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yaşlılar için önemli olan yatak bakımının önemi yatak hastalarında
sistemler üzerinde görülen etkiler ve oluşabilecek komplikasyonlar için yapılması gerekenler
hakkında bilgiler verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi uzun süre yatağa bağımlı olan kişilerde görülen
durumlardan değildir?
a)

Oksijen gereksinimi yeterince karşılanamaz.

b)

Uyaran gereksinimi karşılanamadığından hareket azalır.

c)

Akciğerlerde vital kapasite artmıştır.

d)

Vücut yeterince ısınamaz.

e)

Uyku ve dinlenme yeterli olmaz. Ağrı duygusu daha çok algılanır.

2.
Aşağıdakilerden hangisi yatağa bağımlı hastada olası üriner
komplikasyonlardandır?
a)

Diüresiz.

b)

Denge bozukluğu.

c)

Depresyon.

d)

Uykusuzluk.

e)

Anksiyete.

3.
Aşağıdakilerden hangisi yatağa bağımlı hastada olası kas-iskelet
komplikasyonlarından değildir?
a)

Atrofi.

b)

Kontraktür.

c)

Osteoporoz

d)

Anoreksiya.

e)

Ayak Düşmesi.

4.
Aşağıdakilerden hangisi yatağa bağımlı hastada olası deri
komplikasyonlarındandır?
a)

Üriner Enfeksiyon

b)

Hipostatik pnömoni.

c)

Taşikardi.

d)

Solunum Asidozu.
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e)

Basınç Ülserleri.

5.
Aşağıdakilerden hangisi immobilizasyon sonucu kardiyovasküler sistemde
ortaya çıkan klinik durumlardan değildir?
a)

Kalp atım sayısında azalma.

b)

Kalp rezervlerinde azalma.

c)

Osteoporoz.

d)

Ortostatik hipotansiyon.

e)

Tromboflebit.

6.
Aşağıdakilerden hangisi immobilizasyon sonucu Solunum Sisteminde ortaya
çıkan klinik tablolardandır?
a)

Konstipasyon.

b)

Deride atrofi.

c)

Bası yaraları gelimişi.

d)

Öksürme mekanizmasında bozulma.

e)

Koordinasyon zayıflığı.

7.
“Yatak istirahatinda damarlarda vazodilatasyon gelişir. Birey birden ayağa
kalktığında damarlar hemen vazokonstriksiyona geçemez. Kan periferde ve karın içi
organlarda toplanır. Kalbe venöz dönüş azalır. Kan basıncı düşer ve taşikardi gelişir.
Yorgunluk, göz kararması, baş dönmesi yaşanır.”
Yukarıda tarif edilen ve immobilizasyon sonucu kardiyovasküler sistemde ortaya çıkan
duruma ne denir?
a)

Ortostatik Hipotansiyon.

b)

Trombüs.

c)

Pulmoner Emboli.

d)

Valselva Manevrası.

e)

Konstipasyon.

8.
Aşağıdakilerden hangisi immobilizasyon sonucu Sindirim Sisteminde ortaya
çıkabilen klinik tablolardandır?
a)

Osteoporoz.
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b)

Kas Atrofisi.

c)

Konstipasyon.

d)

Böbrek taşı gelişimi.

e)

Tromboflebit.

9.
Aşağıdakilerden hangisi immobilizasyon sonucu ortaya çıkan fizyolojik
değişiklikleri önlemek için yapılan rehabilitasyon uygulamalarından değildir?
a)
Sekonder problemlerin (spastite, bası yaraları, kontraktür) ve fiziksel
deformitelerin önlenmesi.
b)

Hastalıktan etkilenmiş organ ve sistemlerin fonksiyonel kapasitesinin artırılması.

c)

Hastalıktan etkilenmemiş organ ve sistemlerin güç ve kapasitelerinin artırılması.

d)
Sosyal ve iş çevresini uygun hale getirerek ve psikolojik destek sağlayarak
bireylerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi.
e)
10.
değildir?
a)

Uzun süreli yatak istirahati.
Aşağıdakilerden hangisi yatalak rehabilitasyonunda önleyici tedavilerden

Yatak içi mobilizasyonun sağlanması.

b) Hastayı yatak içi uzun süre sabit poziyonlama ve bu sabit pozisyonun
korunması.
c)

Hastaya protein destekli diyet verilmesi.

d)

B ve C vitamin alımlarının desteklenmesi.

e)
Sekresyonların atımını kolaylaştırmak için sakıncası yok ise sıvı alımı
arttırılması.
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