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ÖNSÖZ
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yaklaşım yöntemlerini öğrenmeleri gerekmektedir. Bu ders kitabında öncelikle sinir sisteminin
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alınmıştır.
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1. SİNİR SİTEMİNİN YAPISI

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sinir sisteminin yapısı, işleyişi, görevleri ve yaşlanma ile sinir sisteminde
meydana gelen değişiklikler ele alınacaktır. Aynı zamanda nörolojik hastalıklar ile ilgili genel
ankamda yaklaşım ve tedavi seçenekleri hakkında bilgiler verilecektir.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.
5.

Sinir sisteminin yapısı ve organizasyonu nasıldır?
Sinir sisteminin özellikleri nelerdir?
Merkezi sinir sistemi ve periferik sinir sistemi ne anlam ifade eder?
Yaşlanma ile sinir sisteminde meydana gelen değişiklikler nelerdir?
Nörolojik hastalıklarda uygulanan yaklaşım seçenekleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sini sisteminin yapısı

Sinir sisteminin yapısı ve Ders
notlarının
ve
organizasyonu
hakkında kaynakçada
verilen
bilgi sahibi olma
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Sinin
organizasyonu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

sisteminin Sinin
sisteminin Ders
notlarının
ve
organizasyonunu
kaynakçada
verilen
tanımlayabilme
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Nörolojik rehabilitasyonda Nörolojik rehabilitasyonda Ders
notlarının
ve
yaklaşımlar
uygulanan
nörofizyolojik kaynakçada
verilen
yaklaşımları öğrenme
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
Nörolojik
hastalıklarda Nörolojik hastalar için tedavi Ders
notlarının
ve
tedavi seçenekleri
seçeneklerini öğrenme
kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•

Sinir sisteminin yapısı
Sinir sisteminin görevleri
Sinir sisteminin özellikleri
Sinir sisteminin yapılanması
Nörolojik Rehabilitasyon Alanında Uygulanan Tedavi Yaklaşımları
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Giriş
Çok hücreli, gelişmiş yapılı canlıların (insanlar, omurgalı ve bazı omurgasız hayvanlar)
vücudu özel görevler yapan organ ve sistemlerden oluşur. Vücudu oluşturan kalp, akciğer, kas,
böbrek, mide… gibi organlar ile bazı organların oluşturduğu dolaşım, boşaltım, solunum,
sindirim… gibi sistemlerin birbirine bağlı, koordineli ve ahenkli çalışmasını sağlayan, yöneten
sisteme sinir sistemi denir. İnsanda sinir sistemi vücudu etkileyen iç ve dış etkiler karşısında,
organ ve sistemlerin çalışmasını düzenler. Sinir sistemi vücuttaki uyarılma, değerlendirme,
uyarma, görevlerini etkili ve hızlı bir şekilde gerçekleştirir. Sinir sisteminin yapısı veya işleyişi
herhangi bir nedenle bozulursa kompleks sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Oluşabilecek
problemleri hem anlamak hem de çözüm üretebilmek için öncelikle sinir sisteminin yapısını ve
işleyiş organizasyonunu iyi bilmek gereklidir.
Bu bölümde Nörolojik sistemin yapı ve fonksiyonları hakkında bilgi verilecektir.

6

1.1. Sinir Sisteminin Görevleri
Sinir sitemini bir teknik donanımı son derece gelişmiş bir fabrikanın iç elektrik
tesisatına benzetirsek yanlış olmaz. Bu fabrikada ne kadar iyi teknik cihaz kullanılmış olursa
olsun, bu cihazlara gelen elektrik akımı sorunsuz olmalı ki cihazlar çalışsın yoksa tam
randımanlı çalışmaz ve arızalanırlar. İşte insan vücudunun sinir sistemi tüm vücudu saran bir
iletişim ağına benzer ve sorunsuz çalışmak zorunda, bu sistemde oluşabilecek hasar ilgili doku
veya organın sağlıklı çalışmasını koordine edemeyecek veya hiç çalışmayacaktır. Bunun
yanında bu sistemin iletiminin çok hızlı bir şekilde çalışabilmesi gereklidir ki yanıtlar
gecikmesin dolayısıyla iletim hızını etkileyebilecek sistemik veya metabolik etkenler de yine
bu işleyişte aksaklıklara neden olur. Birden çok yapıyı aynı anda koordine eden sinir sitemi
problemlerinde doğal olarak birden çok ve birbirinden farklı belirti ve sonuçlar görülmektedir.
Sinir Sisteminin Görevleri
•

Hormonal sistem ile birlikte vücut sistemlerinin denge halinde devam etmesini

sağlar.
•
Zeka, akıl, konuşma, denge, düşünme ve yorumlama gibi yetenekleri kontrol
eder ve yönetir.
•

Vücut fonksiyonlarını koordine eder.

•

Değişen şartlara organizmanın adaptasyonunu sağlar.

•

Organizmanın dış dünya ile ilişkisini düzenler.

•
Omurilik reflekslerinin kontrolünü sağlar. Sıcak bir cisme dokunduğumuzda,
elimizi hızla çekmek gibi.
1.2. Sinir Sisteminin Özellikleri
•
•
•
•

Uyarılabilme: İç ve dış ortamda oluşan değişiklikler, duyu sinirlerinin uçlarında
bulunan reseptörler tarafından alınır.
iletebilme: Reseptörler tarafından alınan uyartılar, getirici sinirler ile beyin
omuriliğe taşınır.
Duyuları algılama: Merkeze gelen bilgiler değerlendirilir ve yorumlanır.
Uyarıya cevap verme: (Reaksiyon) Merkezden verilen cevaplar motor sinirlerle
tepki verecek olan kas veya salgı bezine iletilir. Örneğin: araç kullanırken
kırmızı ışıkta ayak gaz pedalından çekilir, frene basılır.

1.3. Yaşlanma İle Sinir Sisteminde Meydana Gelen Değişiklikler
•
•

Yaşlandıkça yerine konulması mümkün olmayan sinir hücresi kayıpları
oluşması nedeniyle hareketler yavaşlar, reaksiyon zamanı uzar.
Reaksiyon ve hareket zamanlarındaki düşüş, kişilerin bazı günlük
aktivitelerini yapmada olumsuz etkilere neden olur.
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•
•
•

Beyincik yaşlanmayla yaklaşık %25'lik bir hücre kaybına uğrar.
Beyin ağırlığı erkeklerde %10, kadınlarda %5 azalır.
Beyin metabolizma hızında ve kan akımında minimal azalma olur.

1.4. Sinir Sisteminin Yapılanması
Sinir sistemi bir bütün olarak çalıştığı kabul edilse bile fonksiyon olarak kendi içinde
farklı bölümler halinde incelenir ve karmaşık gibi görünen sinir sistemi organizasyonunun daha
anlaşılabilir olmasını kolaylaştırır.
Sinir sitemi;
- Santral (merkezi) sinir sistemi (SSS veya MSS)
- Periferik (çevresel) sinir sistemi (PSS veya ÇSS)
Olmak üzere iki ana bölümde incelenmektedir.
1.4.1. Merkezi Sinir Sitemi (SSS)
Bu sisteme merkezi sinir sistemi de denir. Merkezi sinir sitemi iki bölümden oluşur.
(Resim 1.1, 1.2 ve 1.3.)
1.

Tüm beyin (Encephalon)

2.

Omurilik (medulla spinalis)

Tüm beyin, genelde beyin olarak da ifade edilir. Beyin, kafatası kemik sistemi
içerisinde, Omurilik (medulla spinalis) ise omurga kanalının içinde bulunur ve boyundan
başlayarak kuyruk sokumuna kadar uzanır.
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Resim 1.1. Sinir sitemi anatomisi

Resim 1.2. Sinir sistemi şematik dağılımı

Resim 1.3 Merkezi sinir sistemi
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1.4.1.1.Tüm Beyin (Encephalon) ve Bölümleri
Bir erişkinin beyni ortalama 1300-1400 gramdır. Kafatası boşluğunda yer alan beyin,
100 milyar nöron ve trilyonlarca “glia” denilen destek hücrelerinden oluşur. Beyin, kafatası
kemik sistemi içerisinde iyi korunur. Beyni koruyan yapılar, kalın saçlı deri (skalp) ile altındaki
kas, faysa tabakası ve kafatasını oluşturan kemiklerdir. Kafatası bir kask gibi tüm beyni travma
ve darbelerden korur. Tüm beyin; beyin sapı, beyin, ara beyin ve beyincikten oluşur.
1.4.1.1.1. Beyin
Tüm beynin en büyük bölümüdür. Önden arkaya uzunlamasına bir yarıkla iki yarım
küreye ayrılır. Beynin dış tarafında gri katmandan oluşan beyin kabuğu bulunur. Burada 10- 14
milyar kadar nöron bulunur. En yüksek sinir işlevlerinin meydana geldiği bölümdür. Gelen
uyarılarla ilgili analiz ve koordinasyonun yapıldığı bölümdür.
Beyin yarım küreleri üzerlerindeki farklı derinlikteki oluklara göre bölümlere
ayrılırlar. (resim 1.4) Bu loblar isimlerini komşu kafa kemiklerinin adlarından alırlar.

Resim 1.4. beyin lobları
Alın lobu (frontal lob): Beynin en gelişmiş lobudur. Beyin yarımkürelerinin önünde
bulunur. Bu lob üzerinde hareket ve duyu merkezleri ile konuşma merkezi bulunur. Aynı
zamanda bu bölgenin hasarında kişilik ile ilgili değişiklikler meydana gelebilir.
Yan duvar lobu (Parietal lob): Bu lob üzerinde öğrenme (okuma-yazma) ve hafıza
gibi merkezler ile ısı, ağrı ve dokunma gibi duyu merkezleri bulunur.
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Artkafa lobu (occipital lob): beyin yarım kürelerinin en arka bölümlerdir. Bu lob
üzerinde görme ve görüntüleri değerlendiren merkez bulunur.
Şakak lobu (temporal lob): bu lob üzerinde işitme merkezi bulunur. Koku ve tat
merkezleri de temporal lobda yer alır
1.4.1.1.2. Ara Beyin (Diencephalon)
Orta beyin ile beyin yarım küreleri arasında bulunur. Ara beyinde önemli işlevlere sahip
olan thalamus ve hipotalamus bulunur.
Thalamus; ara beynin en büyük bölümünü oluşturur. Bu bölüm tatma, dokunma, görme, sıcak,
soğuk, işitme, basınç, korku, heyecan, hüzün, hafıza ve ağrı ile ilgilidir. Talamus, serebral
korteks ve orta beyin arasında, beyin sapının hemen üzerinde bulunan gri maddeden oluşan
küçük bir yapıdır. Talamusun ana işlevi, motor ve duyu sinyallerinin serebral kortekse
aktarılmasıdır. Talamusun birçok görevi vardır. Sıcaklık, ışık ve fiziksel dokunuşa
duyarlılığımızı yönetir, görsel, işitsel ve motor bilgi akışını kontrol eder. Motivasyon ve uykuuyanıklık süreçlerinde rol oynar. Kol ve bacak gibi uzuvlarımızda denge ve proprioseptif
duyuyu kontrol eder. Propriosepsiyon vücudumuzun farkındalık duygusu olarak tanımlanır.
Talamus bunlar sayesinde tetikte olmamızda ve dikkat mekanizmasında rol oynar.
Hypolotalamus; talamusun altında bulunur. Hipofiz bezi de hypotalamusa tutunur.
Hypotalamusun vücüdun dengesini sağlamak ile ilgili önemli fonksiyonları vardır.
Hypothalamusun Hipotalamusun vücuttaki en temel görevi homeostazı düzenlemektir.
Özellikle belirli bazı nöral devreler uzun süreli enerji dengesini, glikoz kullanımını, tuz ve su
dengesini, vücut sıcaklığını, uyku/uyanıklık döngüsünü ve kan basıncını kontrol etmekten
sorumludur. Bu anlamda hipotalamus merkezi sinir sistemi, endokrin ve otonom sinir sistemi
arasında bir köprü görevi görür. Otonom merkezlerini fonksiyonlarını denetler. Ayrıca vücut
isi regülasyonu, hormonların kontrolü, kan basıncı ve kalp hızını düzenleme, his ve
davranışların ve vücudun su dengesinin sağlanması gibi fonksiyonları üstlenir.
1.4.1.1.3. Beyincik
Beyin yarım kürelerinin arkasında olup kafa arka çukuruna yerleşmiştir. Tüm beynin
beyinden sonra ikinci büyük bölümüdür. En önemli fonksiyonu hareketlerin kontrolünü
sağlamak ve vücudumuzun denge ve düzgün duruşunu sağlamaktır. Aynı zamanda irademiz
kontrolündeki kasların tonusunu düzenlemeyi sağlar.
Sinirbilimcilere göre beyinciği hasar gören bireyler denge problemlerinin yanı sıra
hatırlama, planlama, aynı anda birden fazla iş yapma, yaratıcı olma ve dili kullanma
becerilerinde de sorun yaşıyor. Beyincik diğer insanların duygularını fark etmemize de
yardımcı oluyor. Örneğin yapılan bir araştırmada beyinciğinin çalışması güçlü mıknatıslarla
engellenen bireylerin karşılarındaki insanların yüz ifadelerini tanıyamadıkları belirlendi.
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1.4.1.2. Omurilik (Medulla Spinalis)
Merkezi sinir sisteminin omurga kanalı içinde bulunan bölümüdür. Beyinin alt
kısmından başlar 1 ve 2’nci bel omurları arasına kadar uzanır. Beyin ve vücut arasında ara
bağlantı rolü üstlenir. İki önemli fonksiyonu vardır.
Uyarı iletmek: Beyinle bağlantıyı sağlar. Uyarılar omurilikten geçerek beyine gelir. Beyinin
oluşturduğu yanıtlar da omurilikten geçerek ilgili yapı veya organa iletilir. Duyu organlarından
beyine veya beyinden kaslara giden sinirler omurilikten çaprazlaşarak geçerler.
Refleks oluşturmak: Omurilik refleks olayını meydana getirir. Acil durumlarda hızlı yanıt
gerektiren uyarılarda beyine ulaştırılmadan istem dışı koruma yanıtlarını meydana getirir.
1.4.2. Çevresel(periferik) Sinir Sistemi (PSS)
Sinir sisteminin beyin ve omurilik dışında kalan bölümüdür. Periferik sinirler merkezi
sinir sistemi ile duyu organları, bezler, kaslar, organlar arasındaki koordinasyonu sağlar.
Periferik sinir sistemini oluşturan sinirlerin 12 çifti kafa deliklerinden çıktıkları için bunlara
kafa çiftleri(kranial sinirler), 31 çifti ise omurilikten çıktıklarından bunlara da omurilik
sinirleri(spinal sinirler) denir.
Periferik sinirler, vücudun değişik bölümlerini ve organlarını, beyin ve omuriliğe
bağlayan yollardır. Sinirler aracılığıyla dışarıdan alınan uyarılar MSS’ne iletilir ve burada
değerlendirilen uyarılar emirler halinde organlara, bezlere ve kaslara iletilir.
Sinirlerin uç kısımlarında uyaranları alıp, elektriksel iletimlere dönüştüren reseptörler
vardır. İç ve dış ortamdan gelen uyaranlar reseptörler vasıtasıyla algılanır. Bu reseptörler genel
reseptörler olduğu gibi belli uyarılara karşı özelleşmiş görme, işitme, tat, koku, denge gibi
duyuları alan özel reseptörler de olabilir.
Uyarıları ileten sinirler fonksiyonlarına göre üçe ayrılırlar:
Duyusal (sensitif) sinirler: Çevreden alınan uyaranları merkezi sinir sistemine getirirler.
Bunlar aynı zamanda getirici (afferent) yollardır.
Motor (çalıştırıcı) sinirler: Merkezi sinir sisteminden aldıkları emirleri ileti halinde hedef
organ, bezler veya kaslara götüren sinirlerdir. Bunlar aynı zamanda götürücü (efferent)
yollardır.
Ara nöronlar (inter nöronlar): Motor veya duyu nöronları arasında bağlantıyı sağlayan
nöronlardır.
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1.4.2.1.Somatik Sinir Sistemi:
Merkezi sinir sistemine duyusal bilgi gönderen periferik sinirlerden ve iskelet kaslarını innerve
eden motor sinir liflerinden oluşur. Hücre gövdesi ya beyin ya da omuriliktedir ve iskelet
kasıyla direkt olarak temas kurar.
1.4.2.1.1. Kafa Çiftleri (Cranial Sinirler)
Beyinden çıkarak kafatası deliklerinden geçer baş ve boyuna dağılan on iki çift sinirdir.
Bu sinirler önden arkaya doğru çıkış sırasına göre I. II. III… kafa çiftleri olarak adlandırılır.
(Resim 1.5.)
1.4.2.1.2. Omurilik Sinirleri (Spinal Sinirler)
Merkezi sinir sisteminin omurilik bölümünden 31 çift olarak çıkan sinirlerdir. Bu
sinirler omuriliğin öne arkasından çıkıp birleşerek bir üst ve alt omurgalar arasındaki
deliklerden geçerek omurgayı terk eder ve ilgili olduğu hedef organ veya dokuya ulaşır. (Resim
1.6.)

Resim 1.5. kafa çiftleri
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Resim 1.6. Omurilik sinirleri çıkışları (arkadan görünüş)
Spinal sinirlerin ön dalları birbirleri ile birleşerek sinir ağları oluştururlar. Bu sinir ağına plexus
adı verilir. bunlar;
1. Plexus Cervicalis
2. Plexus Brachialis
3. Plexus lumbalis
4. Plexus sacralis
5. Plexus pudentalis
6. Plexus coccygeus dur
Plexus cervicalis(boyun sinir ağı): Boyun omurları arasından çıkan sinirlerin oluşturduğu
sinir ağıdır.buradan çıkan sinirler boyun ve omuz bölgesini kontrol ederler. Önemli siniri
solunum kası olan diyafram kasını kontrol etmesidir. Bu ağın hasar görmesi durumunda
solunum problemleri ortaya çıkabilir.
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Plexus brachialis (Kol sinir ağı) : Bu ağ boyun alt omurları arasından çıkan sinirlerden
meydana gelir. Kol ve ön kolun hareket ve duyusu ile ilgili sinirler bu ağdan çıkarlar.
Plexus lumbalis (Bel sinir ağı) : Bu sinir ağı karın kasları, kasık, kadın ve erkek genital
organlarına giden dallar verir. Aynı zamanda uyluk ön bölge kas ve duyusundan sorumlu
sinirler bu ağdan başlarlar.
Plexus sacralis ( sağrı sinir ağı) : Bu sinir ağı kalça bölgesi, uyluk arka bölge bacak ve ayak
hareket ve duyusunu ileten sinirleri bulundurur. En önemli ve kalın sinir olan Siyatik siniri bu
ağdadır.
Plexus pudendalis (edep sinir ağı): Bu sinir ağından genital organlara dağılan dallar çıkar
Plexux cooccygeus (kuyruk sokumu ağı): Çok ince sinir lifleri vardır kuyruk sokumu ve anal
bölge derisine dallar verir.
1.4.2.2.

Otonom Sinir Sistemi (OSS)

Otonom sinir sitemi bir çok kaynakta ayrı olarak ele alınan irade ve isteğimiz dışında
çalışan vücut organ(kalp, akciğer, karaciğer, böbrekler vb.) ve hormonal bezlerin çalışmalarını
düzenler. Otonom sinir sistemi fonksiyon olarak iki bölüme ayrılır.(Resim 1.7) Bu bölümler
birbirine zıt etki gösterirler.

Resim 1.7. Sempatik ve parasempatik sistem
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1.4.3.1. Sempatik Sistem
Sinir hücre gövdeleri omuriliğin göğüs ve bel kısmında bulunur. “kaçmak ya da
savaşmak” gibi canlının dış dünya ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlar. Enerji
harcayan bir sistemdir.
1.4.3.2. Parasempatik Sistem
Hücre gövdeleri kafatası içinde ve omuriliğin sakral parçasında bulunur. Vücut içindeki
sindirim, üreme, dolaşımı ve boşaltım gibi işlevlerin düzenli olarak devamı yönünde çalışır ve
vücut için gerekli enerjinin elde edilmesini sağlar.
Her iç organımıza gelen sempatik ve parasempatik sinir lifleri organlar üzerinde aynı
etkiyi yapmazlar. Bazılarının fonksiyonlarını arttırırlar ve bazılarını azaltırlar. Böylece her iki
sistem organlarımızın ahenkli çalışmasını sağlayarak vücut içinde dengeli bir ortamın
oluşmasını sağlarlar.
1.5.

Sinir Sistemi Nasıl Çalışır

Tamamlanmış sinirsel aktivitenin temel birimi refleks yayıdır (refleks arkı). Bir refleks yayında
şunlar bulunur; reseptör organ, afferent nöron, merkez, efferent nöron ve effektör organ.
Gerçekte refleks yayı, işlevsel olarak sinir sisteminin esas birimidir. Bir başka deyişle gerek
istemli olarak gerekse istemimiz dışında yapılan her tür sinirsel aktivitenin ortaya çıkışı aynı
mekanizma ile, refleks yayı ile olmaktadır.(resim 1.8) Refleks merkezi, merkezi sinir
sisteminin herhangi bir kısmı olabilmektedir. Örneğin, “patella refleksi” adı verilen ve diz
kapağının alt kısmındaki tendona bir çekiç ile vurulması sonucunda bacağın aniden öne ve
yukarıya hareket etmesi şeklinde görülen hareketin merkezi omuriliktir. Göz bebeklerinin
(pupilla) ›ışığa karşı verdiği yanıt (kuvvetli ışığa karşı küçülme, zayıf ışığa karşı genişleme)
için merkez, ortabeyin (mesencephalon)’dir. Karmaşık yanıtların oluştuğu reflekslerde, merkez
üst bölgelere doğru kaymaktadır.

Resim.1.8. Refleks arkı
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1.6.

Nörolojik Rehabilitasyon Alanında Uygulanan Tedavi Yaklaşımları

1.6.1. Nörofizyolojik Yaklaşımlar
Nörofizyolojik temeller üzerine kurulu olan bu yöntemler 1940'lı yılların başında
geliştirilmeye başlanmıştır. Rood, Proprioseptif Nöromüsküler Fasilitasyon (PNF),
Brunnstrom, Bobath, Johnstone, Todd Davies ve Motor Öğrenme Yaklaşımları nörofizyolojik
yaklaşımlar içerisinde sıralanabilir. Bu tedavi yöntemlerinin birbirlerine olan üstünlükleri net
olarak ortaya konulmamış olsa da çoğunun etkinliği yapılan araştırmalarla desteklenmiştir.
Temel olarak nöral ve fizyolojik yolların kullanımıyla nöromüsküler sisteminde gelişim
kazanmayı hedefleyen bu yaklaşımlarda merkezi sinir sisteminin yeniden organizasyonu temel
alınmaktadır. Herhangi bir nörolojik hasar nedeniyle hareket sisteminde fonksiyon kaybı
yaşayan hastalarda geriye kalan potansiyel yeteneklerin kullanılıp geliştirilmesi hedeflenir.
1.6.2. Görev Odaklı Yaklaşımlar
Son yıllarda kullanıma bağlı kortikal reorganizasyon ve motor öğrenme teorileri
alanında yapılan deneysel araştırmalar, klinik araştırmalar ve görüntüleme yöntemleri bu
teorileri önemli düzeyde destekleyen sonuçlara ulaşmıştır. Temel olarak bu yöntemler nörolojik
bir hasar sonrasında fonksiyonun yeniden kazanılabilmesi için fonksiyon içerisinde yapılacak
aktivitelerin tekrarı üzerinde durur.
1.6.3.

Bilgisayar Destekli Egzersizler ve Robotik Tedavi

Son yıllarda teknoloji alanındaki gelişmeler nörolojik fizyoterapi ve rehabilitasyon
alanında kullanılmaya başlanarak bu alanda farklı tedavi alternatiflerini beraberinde getirmiştir.
Kişinin yaptığı fonksiyonu karşısındaki bilgisayar ekranında görmesi ya da yaptığı fonksiyon
sonucunda ekrandaki hedefi yerine getirmesi hastaya görsel ve işitsel geribildirim sağlayarak
hedeflenen fonksiyonun daha kolay bir şekilde yapılmasını sağlar.
Robotik sistemler ise hem üst ekstremite hem de alt ekstremitede fonksiyonun geliştirilmesini
bu ekstremiteleri dışarıdan destekleyerek yardım düzeyi ihtiyacına göre egzersizi pasif, aktif
yardımlı ya da aktif yapmasına olanak sağlar. Bu sistemler sayesinde egzersizlerin tekrar sayısı
istenilen ölçüde ve zorlukta arttırılarak motor öğrenmeye katkı sağlanmış olur.
1.6.4.

Ortezleme ve Yardımcı Cihaz Kullanımı

Nörolojik rehabilitasyon alanında fonksiyonu kolaylaştırıcı yada bir uzvu doğru
pozisyonlamaya yardımcı ortezler alt ve üst uzuv için kullanılabilir. Geçmişte genellikle
termoplastik maddeden yapılan bu ortezler son yıllarda ağırlığını azaltmak, verdiği fonksiyon
desteğini arttırmak amacıyla farklı materyallerden (örneğin karbon) yapılarak rehabilitasyon
süreci içinde hedeflenen düzeye ulaşmayı kolaylaştırmaktadır. İçinde bulundurduğu motor
sistemler sayesinde özellikle omurilik yaralanması gibi yürümenin etkilendiği durumlarda
kullanılan ortez sistemleri bu hastalarda ambulasyonun sağlanmasında kolaylık sağlamaktadır.
Baston, kanedyen tip koltuk değneği, üç ayaklı baston vs. bu alanda yürümeyi kolaylaştırmak
ve denge düzeyini arttırmak için kullanılan yardımcılardır.
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1.6.5.

Hidroterapi

Nörolojik hasar sonrası oluşan fonksiyonel kayıpların tedavisinde kullanılabilecek
hidroterapi temel olarak suyun fiziksel özelliği kullanılarak yapılan egzersiz uygulamalarıdır.
Suyun kaldırma kuvveti denge ve yürüme eğitiminin daha aktif bir şekilde yapılmasını
sağlarken, kişinin eklemleri üzerine binen yükü azaltmakta ve böylece gevşeme sağlanarak
germe ve güçlendirme egzersizleri daha aktif olarak yapılabilmektedir.
1.6.6.

Elektroterapi

Nörolojik hasar sonrası oluşan kas güçsüzlüğünde kas gücünü arttırmak, ya da
fonksiyonu arttırmak amacıyla uygulanan nöromüsküler elektrik stimülasyonu ve fonksiyonel
elektrik stimülasyonu bu alanda en sık kullanılan elektroterapi ajanlarıdır. EMG-Biofeedback
sistemleri ise kişinin yaptığı fonksiyonun derecesi ve kalitesi ile ilgili bilgi sahibi olması için
görsel ya da işitsel uyarı sağlar. Bu yolla iyileşme üzerinde önemli etkisi bulunan biofeedback
sistemleri kişinin motivasyonunu arttırarak fonksiyona katılımını kolaylaştıran bir seçenektir.
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Uygulamalar

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sinir sisteminin yapısı ve organizasyonu hakkında bilgiler verilmiştir.
Yaşlanma ile ne gibi nörolojik değişiklikler olduğu, nörolojik hastalıklarda yaklaşımlar
hakkında bilgiler ve tedavi seçenekleri ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1) “Vücudu oluşturan kalp, akciğer, kas, böbrek, mide gibi organlar ile bazı organların
oluşturduğu dolaşım, boşaltım, solunum, sindirim gibi sistemlerin birbirine bağlı,
koordineli ve ahenkli çalışmasını sağlayan, yöneten sistem hangisidir”
a) Dolaşım Sistemi
b) Boşaltım Sistemi
c) Sinir Sistemi
d) Solunum Sistemi
e) Sindirim Sistemi

2) Aşağıdakilerden hangileri Sinir Sisteminin görevlerindendir?
IHormonal sistem ile birlikte vücut sistemlerinin denge halinde devam
etmesini sağlar.
IIZeka, akıl, konuşma, denge, düşünme ve yorumlama gibi yetenekleri
kontrol eder ve yönetir.
IIIVücut fonksiyonlarını koordine eder.
IVDeğişen şartlara organizmanın adaptasyonunu sağlar.
a) I ve II
b) II ve III
c) III ve IV
d) I, II, III
e) I, II, III ve IV

3) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri yaşlanma ile sinir sisteminde meydana gelen
değişikliklerdendir?
I. Yaşlandıkça yerine konulması mümkün olmayan sinir hücresi kayıpları
oluşması nedeniyle hareketler yavaşlar, reaksiyon zamanı uzar.
II. Reaksiyon ve hareket zamanlarındaki düşüş, kişilerin bazı günlük
aktivitelerini yapmada olumsuz etkilere neden olur.
III. Beyin ağırlığı erkeklerde %40, kadınlarda %20 azalır.
IV. Beyin metabolizma hızında ve kan akımında minimal azalma olur.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve IV

4) “Merkezi Sinir Sistemi iki bölümden oluşur. 1. Tüm beyin (Encephalon) ve 2.
Omurilik ( Medulla Spinalis). Tüm beyin, genelde beyin olarak da ifade edilir. Beyin,
……………………………. içerisinde, Omurilik (medulla spinalis) ise omurga
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kanalının içinde bulunur ve boyundan başlayarak …………………………….. kadar
uzanır.”
Yukarıda boşluk bırakılan yerlere aşağıdaki ifadelerden uygun olanı
işaretleyiniz?
a) Gövde- kalbe
b) Kafatası kemik sistemi -kuyruk sokumuna
c) Kafatası kemik sistemi - gövdeye
d) Gövde-kuyruk sokumuna
e) Kafatası kemik sistemi - omuzlara

5) “Beynin bu lobu üzerinde öğrenme (okuma-yazma) ve hafıza gibi merkezler ile ısı,
ağrı ve dokunma gibi duyu merkezleri bulunur.”
Yukarıda işlevi ile ilgili bilgi verilen beynin lobu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yan duvar lobu (Parietal Lob)
b) Şakak lobu (Temporal Lob)
c) Artkafa lobu (Occipital Lob)
d) Alın lobu (Frontal Lob)
e) Diencephalon

6) Beyincik’i hasar gören bir insanda aşağıdakilerden hangisi/hangilerinde sorun
oluşur?
IDenge problemleri yaşar.
IIPlanlama yapmakta sorun yaşar.
IIIYaratıcı olma ve dili kullanma becerilerinde de sorun yaşar.
IVHatırlamada sorun yaşar.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II, III ve IV

7) “Merkezi sinir sisteminin omurga kanalı içinde bulunan bölümüdür. Beyinin alt
kısmından başlar 1 ve 2’nci bel omurları arasına kadar uzanır. Beyin ve vücut arasında
ara bağlantı rolü üstlenir.”
Yukarıda yeri ve fonksiyonu hakkında bilgi verilen Merkezi Sinir Sistemi bölümü
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Omurilik
Thalamus
Hypothalamus
Beyincik
Pons
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8) Soru 14: Aşağıda farklı cihaz adları verilmiştir. (orta)
I. Baston
II. Kanedyen
III.
Üç ayaklı baston
IV. Yürüteç
Yukarıdakilerden hangileri ortezleme tanımı için kullanılabilinir?
a) I ve II
b) II ve III
c) I, II ve III
d) II, III ve IV
e) I, II, III ve IV

9) parasempatik sistemin hücre gövdeleri kafatası içinde ve omuriliğin sakral parçasında
bulunur. Vücut içindeki sindirim, üreme, dolaşımı ve boşaltım gibi işlevlerin düzenli olarak
devamı yönünde çalışır ve vücut için gerekli …….. elde edilmesini sağlar
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.
a) enerjinin
b) duyuların
c) duyguların
d) hareketlerin
e) dengenin

10) Hangisi elektroterapinin nörolojik hastalıklarda uygulama amaçlarındandır.
a) Hücre sayısını arttırmak
b) Kaslara germe yapmak
c) Sindirim sistemini uyarmak
d) Kas gücünü ve fonksiyonu arttırmak
e) Görme ve işitme duyusunu arttırmak
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2. YAŞLILIKTA GÖRÜLEN NÖROLOJİK DEĞİŞİKLİKLER-1
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Yaşlanma ile nörolojik sistemde ne gibi değişiklikler meydana gelir. Bu değişiklikler
sonucu ortaya çıkan problemler nelerdir. Rehabilitasyon sürecinde hangi sistemler ve iyileşme
mekanizmaları kullanılmaktadır. Konuları ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yaşlanmada görülen nörolojik hastalıklar nelerdir?
2. Nörolojik rtkilenimi düşündüren bulgular nelerdir?
3. Nöroplastisite nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Yaşlanma
ve
değişiklikler

Yaşlanmada
hastalıklar

Nörolojik bulgular

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

nörolojik Yaşlılıkta görülen nörolojik Ders
notlarının
ve
değişiklikler örenilecektir.
kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
görülen Yaşlanmada
görülen Ders
notlarının
ve
hastalıklar hakkında bilgiler kaynakçada
verilen
öğrenilecektir
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
Nörolojik
düşündüren
öğrenilecektir.

etkilenimi Ders
notlarının
ve
bulgular kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Nöroplastisite ve uygulama Nöroplastisitenin tanımı ve Ders
notlarının
ve
yöntemleri
uygulanma şekli hakkında kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
bilgiler verilecektir.
olacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Rehabilitasyonun tanımı
Yaşlılıkta görülen nörolojik değişiklikler
Nörolojik etkilenim düşündüren bulgular
Nöroplastisite

28

Giriş
Yaşlanma, karmaşık bir biyo-psiko-sosyal süreçtir. Yaşlı nüfus, dünyada ve ülkemizde
son yıllarda artış göstermiştir. Ülkemizde yaşlı nüfusun, genel nüfusa göre oranının yıllar içinde
artacağı öngörülmektedir. Yaşlılıkta, nörodejeneratif hastalıkların ve inmenin görülme sıklığı
artar. Bu hastalıkların toplum ve hasta yakınları için ciddi bir bakım ve tedavi yüküne neden
olduğu açıktır. Yaşlının algı; hatırlama; hayal; düşünme; muhakeme; yargılama yetilerinde
eskisine göre fark edilen bir azalmanın, yaşlılığın normal bir sonucu mu yoksa Alzheimer
hastalığı gibi bir nörodejeneratif hastalığın erken belirtisi mi olduğunu cevaplamak giderek
daha önemli hale gelmektedir. Nörodejeneratif hastalıkların erken tanı ve tedavisinin
geliştirilmesi için dünya çapında gösterilen çaba ve ilerleme düşünülürse bu önem daha iyi
anlaşılacaktır. Bu bölümde, yaşlılık ve yaşlılığın sinir sistemi üzerine olan etkilerini özetlemek
ve yaşlılıkta belirgin olarak görülme sıklığı artan hastalıkları belirleyip, bu hastalıkları genel
bir bakış açısıyla değerlendirmektir.
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2.1. Rehabilitasyonun Tanımı
Rehabilitasyon kişinin fiziksel, ruhsal, toplumsal, mesleki ve eğitsel durumunu en üst
düzeye çıkarma sürecidir. Fizyolojik ya da anatomik yetersizliği ve çevreye uyumsuzluğu olan
kişinin fiziksel, ruhsal, toplumsal, mesleki, özel uğraşı ve eğitsel potansiyelini en üst düzeye
çıkarmaktır. Rehabilitasyon hizmetlerinde hedef, mevcut engelliliğe karşı, maksimum
fonksiyonu elde etmektir. Rehabilitasyon tanı ve tedaviden ayrı bir evre olarak düşünülemez.
Rehabilitasyon akut bakım, yeniden aktivasyon kazanma ve yeniden uyum sağlamayı da içeren
tıbbi tedavinin ayrılmaz bir parçasıdır.
Sosyal bir süreç olan rehabilitasyon kişinin saygınlığını gerekli kılar. Rehabilitasyon
öncelikle insan değerlerini önemser. Bireyin yaşamın her alanında var olmasını hedefler ve
yeteneklerine göre topluma katılımını sağlamak önemli hedefleri arasındadır.
Geriatrik rehabilitasyon; yaşlının hastalık, özürlülük ve sakatlık tedavisinde işlevsel
durumunu en üst düzeye ulaştırmak için yapılan yeniden oluşturma çabalarının bütünü olarak
tanımlanabilir. Toplum yaşlandıkça artan özürlülük doktorların idarecilerin sigorta şirketleri ile
politikacıların büyük kaygısına neden olmaktadır. Geriatrik rehabilitasyonun amacı fizyolojik
değişiklikler veya hastalıklara bağlı fonksiyonel durumda kötüleşmenin önlenmesi,
geciktirilmesi, en aza indirilmesi veya düzeltilmesidir. Bu bağlamda önleme stratejileri de
rehabilitasyonda öncelikli yer almaktadır.
Rehabilitasyonda sunulacak hizmetlerin belirlenmesi için özürlülüğe neden olan
süreçlerin belirlenmesi gerekmektedir. Geriatrik hastalarda özürlülük sürecine etki eden çoklu
faktörler söz konusudur. Yaşla birlikte pek çok doku, organ ve sistem fonksiyonlarında
değişiklikler gelişmektedir. Vücudun yapısal özelliklerinin değişmesi, kas-iskelet sistemi,
nörolojik, kardiyovasküler, solunum sistemi ile gastrointestinal sistem, immün sistem, endokrin
ve deri-mukozal sistemlerdeki kapasite değişiklikleri, yaşlının çevresel değişikliklere uyum
yeteneğini ve strese cevabını azaltmaktadır.
2.2. Rehabilitasyonda Multidisipliner Yaklaşım
Rehabilitasyonun ana hedefi meydana gelen hasarın olumsuz etkilerini minimuma
indirerek maksimum fonksiyonellik kazandırmaktır. Bireyin fiziksel ve ruhsal durumunu
iyileştirmek ve rehailitasyon sürecinin başarılı olması çoğu durumda başarılı bir ekip
çalışmasını gerektirir. Rehabilitasyonun kapsamı genişledikçe, rehabilitasyon ekibinin
elemanları da çeşitlilik kazanarak artmıştır. Teknoloji ve bilimde gelişmeler oldukça ve tıpta
alt uzmanlık dallarının artmasıyla karmaşık tıbbi sorunlar farklı grupları bir araya getirerek
sorunları çözmeye yönlendirmiştir.
Multidisipliner ekip çalışmasını benimseyen ilk uzmanlık alanı Fizik tedavi ve
rehabilitasyondur. Birçok fiziksel problem tıbbi bakımın yanında cerrahi tedaviyi de
gerektirebilir. Son yıllarda farklı uzmanlarca yapılanan multidisipliner ekipler ortak bir amaca
yönelik yaklaşımlar oluşturarak rehabilitasyon sürecine daha hızlı ve olumlu katkılar
sunmaktadır. Ekipteki uzmanlar hem kendi disiplinlerinin beceri ve deneyimlerini kullanır, hem
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de grup çalışmalarına katkı sağlarlar. Bu sinerjik yapı her grubun tek başına yapabileceği
etkiden daha verimli ve üretken sonuçlar doğurur
Ekip çalışmasında birkaç temel ilke vardır. Ekibin ana amacı hastanın iyilik hali
olmalıdır. Ekibin her üyesi sadece soruna odaklanmalıdır. Üyeler kendi sınırlarını bilmeli ve
öteki üyelerden birşeyler öğrenmeye hazır olmalılar. Tüm üyeler eşit olup karşı görüş bildirme
özgürlüğüne sahiptir. Karşıt görüşler kişiselleştirilmediği sürece yararlıdır.
Ekibin görevi üyelerce iyi biçimde kavranmalıdır. Soruna yönelik gündem
belirlenmelidir. Her hasta için bir sorun listesi oluşturulur ve tartışılır. Tüm üyeler sorunların
çözümü için görüşlerini sunar. Rehabilitasyon ekibinin uyumlu çalışması ve başarısı üyelerin
görev ve yetkilerinin bilinci içinde olması ile yakından ilişkilidir.
Rehabilitasyon ekibini oluşturan elemanlar tablo 2.1 de sıralanmıştır.
Tablo 2.1. Rehabilitasyon ekibini oluşturan elemanlar
Rehabilitasyon ekibindeki doktorlar

Rehabilitasyon
meslek elemanları

ekibindeki

Nörolog

Fizyoterapist

Fizik tedavi uzmanı

Psikolog

Ortopedist

Uğraşı terapisti

İç hastalıklar uzmanı

Konuşma terapisti

Ürolog

Diyetisyen

Gerontolog

Sosyal hizmet uzmanı

Göğüs hastalıkları uzmanı

Rehabilitasyon mühendisi

Plastik cerrahı

Eğitimci

Beyin ve sinir cerrrahı

Yaşlı bakım elemanı

Genel Cerrah

Hemşire

diğer

Ortotist
Hasta ve ailesi
Mesleki danışman
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2.3. Yaşlılıkta Görülen Nörolojik Değişiklikler
Yaşlanma, karmaşık bir biyo-psiko-sosyal süreç olup organ ve hücreye değil türe
özgüdür. Her türün ortalama ve maksimum yaşam süresi belirlidir. Yaşlanma olgunlaşma süreci
tamamlandıktan sonra fizyolojik yedek kapasitenin giderek azaldığı, gittikçe yıprandığı ve buna
bağlı olarak yaşam fonksiyonlarının aksadığı bir süreci ifade eder. Yaşlanma otuzlu yaşlardan
başlayarak hayat boyu devam eden bir süreçtir. Kronolojik açıdan 65 yaş yaşlılık sınırı olarak
kabul edilmektedir. Bu sınır ötesinde yaşlılar 65-75 arası genç yaşlı,75-85 arası yaşlı ve 85 yaş
üstü de çok yaşlı olarak sınıflandırılmaktadır.
Dünyada pek çok toplumda olduğu gibi ülkemizde de bebek ölümlerinin azalması
infeksiyon hastalıklarının kontrolü, beslenme ve sağlık hizmeti olanaklarının gelişmesiyle
beklenen yaşam süresinde ve nüfus yapısındaki değişiklikler sonucunda yaşlı nüfus oranında
artış olmuştur. Artışın nedenlerine bakıldığında; sosyal şartların düzelmesi, teknolojinin
ilerlemesi, tıbbi bakım, beslenme, eğitim olanaklarının artması ve barınma koşullarının
iyileşmesi şeklinde sıralanmaktadır.
Dünya nüfusu içinde 60 yaş ve üstü bireylerin sayısı 1950 yılında 200 milyon iken, 2000
yılında bu sayı 590 milyon olmuştur ve 2025 yılında 1 milyar 100 bin, 2050 yılında 2 milyar
olması beklenmektedir. Yaşlı bireylerin oranı 1998 yılında ilk defa çocukların oranını geçmiştir
(%19.1'e karşın %18.8). Dünya Sağlık Örgütü'nün 1998 Dünya Sağlık Raporu'na göre, 2025
yılında İzlanda, İtalya, Japonya, İsveç gibi ülkeler başta olmak üzere 26 ülkede, doğumda
beklenen ortalama yaşam süresinin, 80 yılın üzerinde olması beklenmektedir. TNSA (Türkiye
Nüfus ve Sağlık Araştırması) 2003 verilerine göre Türkiye'de doğumda beklenen yaşam süresi
erkekler için 66.4 yıl, kadınlar için 71 yıl olup, ortalama 68.7 yıldır. 31 Aralık 2010
tarihinde Türkiye nüfusu 73.722.988'dir. Sağlık Bakanlığının nüfus projeksiyonlarında, 65
yaş ve üstü nüfusun oranının 2020 yılında %8.5, 2030 yılında ise %12.1 olacağı tahmin
edilmektedir. Bu verilere göre dünyada ve Türkiye'de toplam nüfus içindeki yaşlı sayısı ve oranı
giderek artış göstermektedir. Ortalama insan ömrünün uzamasının sonucu olarak, toplumda
yaşlı nüfusunda görülen artış, yaşlıların sorunlarına önem verilmesi gerektiğini göstermektedir.
Nöronlar doğumdan sonra sayıları artmayan hücreler olarak bilinmektedir. Bununla
birlikte tüm yaşam boyunca devam etmekte olan nöron kaybı, beyni besleyen damarların
dejenerasyonunun da eşlik etmesiyle klasik yaşlılık bulgularının ortaya çıkmasını sağlar.
Nöronların sayısı yavaş yavaş eksilir. Beyin yaşlılarda daha az etkin çalışıyor olabilir. Nöron
sayısının azalması ile birlikte reaksiyonlar yavaşlar, kelime hazinesi, kısa-süreli hafıza, yeni
materyelleri öğrenmek, kelimeleri hatırlamak gibi bazı mental fonksiyonları azalabilir.
Yaşlanma ile birlikte beyinde de ateroskleroza yatkınlık meydana gelir. Oksidatif hasar,
vasküler endotel disfonksiyonu ve infalamatuar yanıt vasküler değişikliklere neden olur. Beyin
kan akımı %20’ye varan oranda azalır. Bu değişiklikler inme riskinde artışa neden olur. Ayrıca,
beyin perfüzyonunda meydana gelen azalma, kognitif fonksiyonlarda düşüşe neden olabilir.
Yaşlılıkla beraber beyindeki nöronlarda lipofuksin birikimi, gliozis ve nöronal dejenerasyon
görülür. Tau, amiloid ve alfa sinüklein gibi çözülmeyen proteinlerin ekstraselüler alanda
birikimi ile dentritlerde retraksiyon ve ekspansiyon, sinaps kaybı ve reorganizasyonu ile glial
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hücre reaktivayonu meydana gelir. Beyin hacminde azalmanın meydana geldiği bu süreçte
beyin hücrelerinde ve hacmindeki azalma yeni sinaptik bağlantılar kullanılarak kompanse
edilmeye çalışılır. Beyin hacmindeki bu azalma 60’lı yaşlardan itibaren hızlanmaktadır.

Yaşla beraber hücre hasarı olmadan da nörotransmitter sistemlerde değişiklikler
meydana gelebilir. Monoaminerjik ve dopaminerjik transmisyonda belirgin bir düşüş gözlenir.
Bu durum depresyon ve ekstrapiramidal yan etkilere yaşlıların yatkınlığını arttırmaktadır.
Yaşlanma ile beraber nöroendokrin sistem üzerinde de değişiklikler meydana gelir.
Glukokortikoid düzeylerinde artış olur. Bu artış hippokampal nöron hasarına, iskemi ve
eksotoksisiteye yatkınlık oluşturmaktadır. Bu durum, inme ve Alzheimer hastalığı (AH)
sıklığında artışa katkıda bulunmaktadır. Yaşlanma ile ilişkili normal kognitif değişiklikler;
özellikle hafızada, plan yapmada ve işlem hızında ılımlı azalma ile karakterizedir. Öğrenme
performansında da azalma gözlenir.
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2.4. Yaşlanma ve Nörolojik Hastalıklar

Yaşlanma ile birlikte bazı nörolojik hastalıkların görülme sıklığında belirgin bir artış
meydana gelmektedir. Bu hastalıkların başında nörodejeneratif hastalıklar ve inme gelmektedir.
Yaş, Alzheimer hastalığı(AH) için en önemli risk faktörüdür ve hastalığın prevalansı 65
yaşından sonra her 5 yılda bir katlanarak artmaktadır. Türkiye’de yapılan bir çalışmada 70 yaş
üzerinde AH prevalansı %10 olarak bulunmuştur. Parkinson hastalığı (PH) ortalama başlangıç
yaşı 50-60 yaş aralığı olup prevalans yaşla birlikte artmaktadır. Multi sistem atrofi (MSA),
progresif supranükleer palsi (PSP), Lewy cisimcikli demans (LCD), frontotemporal demans
(FTD), amiyotrofik lateral skleroz (ALS) gibi birçok nörodejeneratif hastalığın prevalansı yaşla
birlikte artış göstermektedir. Yaş inme için de en önemli risk faktörlerinden biridir . İnme
geçirenlerin %70’i 65 yaşın üzerindedir. İnme insidansı 55 yaşından sonra her on yıl için 2 kat
artar. Epilepsi insidansının yüksek olduğu iki dönem yaşamın ilk yılı ve 60 yaş sonrasıdır.
Yaşlılarda metastatik beyin tümörlerinin, serebrovasküler olayların (SVO) ve dejeneratif beyin
hastalıklarının daha sık olması epilepsi insidansının artmasına katkıda bulunur. Obstrüktif uyku
apnesi orta yaş ve üstü kişilerde sıktır. Myastenia gravis (MG) daha çok genç hastalığı olarak
bilinmekle birlikte, MG kadınlarda en sık 20-30 yaş arası veya 50 yaş üzerinde olmak üzere
bimodal, erkeklerde ise en sık 50 yaş üstünde başlar.
2.4.1. Demans
Demans terimi Latince zihin anlamına gelen “mens” kelimesinin önüne bir olumsuzluk
eki getirilmesiyle oluşturulmuştur ve edinilmiş zihinsel fonksiyonların sonradan yitirilmesi
anlamında kullanılmaktadır. Günümüzde genel olarak kabul gören kavramlar temelinde
demans “merkezi sinir sisteminin (MSS) hasarlanması sonucu, bilinç bulanıklığı, deliriyum
olmaksızın, birden fazla kognitif alanın bozulduğu ve buna bağlı olarak günlük yaşam
aktivitelerinin etkilendiği ve eski düzeyde sürdürülemediği, doğal seyri açısından kalıcı ve
sıklıkla da ilerleyici bir klinik tablo” olarak tanımlanmaktadır.
Demans etiyolojisinde birçok farklı neden tanımlanmış olsa da en sık görülen demans
nedeni olan AH, tüm demansların üçte ikisinden fazlasını oluşturur. Nüfus yaşlandıkça AH’nin
görülme sıklığı ve hastalığın yarattığı yük giderek artmaktadır. Yeni tedavilerin de gelişmesiyle
AH’nın ve diğer demans alt tiplerinin erken bulgularının tanınması giderek önem kazanacaktır.
Günlük pratik içerisinde demansı saptamak ve değerlendirebilmek zordur. Yapılan bir
çalışmada demans tanısının hastaların %21’inde atlandığı, demans tanısı konan hastaların
%20’sinin ise demanslı olmadığı gösterilmiştir. Birçok demanslı hasta unutkanlıktan şikâyet
etmez, ayrıca kişilerin kendi bildirdikleri unutkanlık yakınmaları genellikle demansla ilişkili
değilken, yakınlarının kişinin bellek problemi yaşadığını bildirmesinin demans tanısı ile
korelasyonunun daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Bununla birlikte, hasta yakınları demans
semptomlarını farketmekte gecikebilirler ve bu semptomları yaşlılığın normal bir sonucuymuş
gibi algılayabilirler. Demanslı hastalar, genellikle birden fazla kognitif alanda sorun yaşarlar.
Yeni bilgileri öğrenmede, kompleks görevleri yerine getirmekte, sebep sonuç ilişkisi kurmakta,
spasyal becerilerde, dil işlevlerinde ve davranışlarında sorunlarla ve güçlüklerle
karşılaşabilirler. Demansın ayrıca, deliriyum ve depresyondan da ayırt edilmesi gerekmektedir.
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Deliriyum akut veya subakut başlarken, demans sinsi başlama eğilimindedir. Bazen depresyon
demansla karışabilmektedir. Depresyonlu hastalarda psikomotor yavaşlama gözlenebilir ve
kognitif testlerde gösterdikleri efor azalmıştır. Demanslı hastalar testlerde başarılı olmak için
çabalarlar fakat başarılı olamazlar.

Demans sendromunun semptomatolojisi kognitif, davranışsal ve işlevsel olmak üzere
üç ana kategoride sınıflandırılabilir. Bunun yanında motor, otonom ve uyku bozukluklarına
ilişkin belirti ve bulguların olması bazı demans sendromlarının tanı ve ayırıcı tanısında
önemlidir.
Kognitif alanda en sık etkilenen alan bellektir. Hasta aynı konuları tekrarlar, aynı
soruları tekrar tekrar sorar, şahsi eşyalarını kaybeder. Yemeği ocakta unutabilir, randevularını
karıştırabilir. Görsel mekânsal işlevlere ait bozulma önce daha az bilinen mekânlarda yolunu
kaybetmeyle başlar, ilerleyen dönemlerde hastalar evde odalarının yerlerini karıştırabilirler. Dil
işlevinde bozulma, kelime hazinesinde daralma ve adlandırma güçlüğü ile başlayıp afaziye
doğru bir ilerleme gösterir ve ileri evrede konuşma tamamen kaybolabilir. Basit güncel
aygıtların (tarak, makas vb.) kullanımında güçlüklerle giden apraktik bozukluklar, nesneleri ve
yüzleri tanıyamama şeklinde gnostik bozukluklar görülebilir. Yürütücü işlev bozukluğu sonucu
soyutlama, planlama, akıl yürütme ve zihinsel esneklik kaybı olur. Günlük yaşamda karşılaşılan
sorunlara uygun çözümler üretilemez.
Davranışsal belirtiler arasında kendiliğindenliğin kaybı (apati), dürtü kontrol
bozuklukları (uygunsuz davranış, hiperseksüalite, hiperfaji) görülebilir. Düşünce ve algı
bozuklukları olabilir. Hırsızlık, sadakatsizlik ve terkedilme hezeyanları olabilir. Görsel
varsanılar özellikle geceleri daha sıktır. Ajitasyon, amaçsız tekrarlayıcı hareketler gözlenebilir.
Depresyon sıktır ve demans nedeni ile gözden kaçabilir, bu nedenle özellikle
değerlendirilmelidir.
İşlevsel alana ait belirtiler erken evrede bilinmeyen bir yere yolculuk, mali işlerde
güçlükler gibi bazı durumlarla sınırlıyken, ileri evrede hijyen ve beslenme gibi özbakım
faaliyetlerinde bile yardım gerekebilir. Motor bozuklukları değerlendirirken özellikle küçük
adımlarla yürüme, bradikinezi, tremor gibi ekstrapiramidal belirtilere dikkat edilmelidir.
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2.4.2. Anevrizma
Anevrizma, beyindeki atardamar duvarının zayıflaması sonucu ortaya çıkan bir
balonlaşma olup sıklıkla damarların çatallanma bölgelerinde görülür. Bu balonlaşan yapı
normal damara göre daha dayanaksızdır ve bazı koşullar altında yırtılıp beyin içine kanamaya
yol açarak yaşamı tehlikeye sokabilir. Anevrizmalar doğuştan damarın gelişme bozukluğuna
bağlı olabileceği gibi yüksek tansiyon, damar sertliği (ateroskleroz), enfeksiyonlar (damarın
iltihaplanması) veya kafa travması sonrası da gelişebilir. Anevrizmalar çoğunlukla beynin
tabanında yerleşir ve buradaki beyin-omurilik sıvısı içinde kanamaya neden olurlar.
Anevrizmaların yıllık kanama riski yaklaşık %1’dir.

2.4.2.1.Toplumdaki Yaygınlığı ve Sıklığı
Beyin anevrizmasına bağlı gelişen beyin kanaması sıklığı bir yılda 100.000 kişide 1015 civarındadır. Ülkemizde her yıl ortalama 10.000 kişinin anevrizmaya bağlı beyin kanaması
riski taşıdığı kabul edilebilir. Bu hastaların yaklaşık 1/3’ü herhangi bir sağlık kuruluşuna
başvuramadan kaybedilmektedir. Bir sağlık kuruluşuna başvurabilen kanamış hastalarda da
ölüm oranı %25-40 arasındadır. Dolayısıyla anevrizması kanamış hastaların yarıya yakını
kaybedilmektedir. Burada önemli bir nokta henüz kanamamış olan ancak hastayı yine de risk
altında bırakan beyin anevrizmalarının erken teşhis edilmesi ve tedaviye yönlendirilmesidir.
Anevrizma her yaş grubunda görülebilir ancak 25 ve yukarı yaşlarda sıklık giderek
artmaktadır. Yaygınlığı en sık olarak 50-60 yaş arasındadır ve kadınlarda erkeklerden 3 kat
daha fazla görülmektedir. Ailede anevrizma hikâyesi olması diğer aile bireylerinde anevrizma
bulunma riskini arttırmaktadır. Bir kişide aynı anda birden çok sayıda anevrizma bulunması bu
riski daha da artırmaktadır.
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Anevrizmanın oluş nedeni tam olarak bilinmese de birçok faktörün gelişiminde rolü
olduğu bilinmektedir:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Hipertansiyon (yüksek kan basıncı);
Sigara içilmesi/nikotin kullanımı;
Şeker hastalığı;
Aşırı alkol tüketimi;
Doğuştan gelen (genetik) yatkınlık;
Kan damarlarına hasar (özellikle damar sertliği) veya travma
Bazı enfeksiyonlar.

2.4.2.2. Belirtiler/Uyarıcı İşaretler
Anevrizma yırtılması/kanaması olan hastalarda bazı uyarıcı işaretler görülebilir:
•
•
•
•
•
•

Herhangi bir bölgede ısrar eden baş ağrısı
Bulantı ve kusma
Ensede sertlik (kişi başını kolay eğemez)
Bulanık veya çift görme
Işığa karşı hassasiyet (fotofobi)
His kusurları

Kanamamış anevrizması olan kişilerin çoğunda hiçbir belirti görülmeyebilir. Az bir
hasta grubunda aşağıdaki belirtilerin bazıları veya tümü görülebilir:
•
•
•
•
•

Göz sinirlerinde felçler (göz kapağının düşmesi, gözü rahatça hareket
ettirememe gibi)
Tek taraflı genişlemiş göz bebeği
Çift görme, gözün arkası veya üstünde ağrı
Bir bölgede ısrar eden baş ağrısı
İlerleyen halsizlik ve uyuşukluk
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3. YAŞLILIKTA GÖRÜLEN NÖROLOJİK DEĞİŞİKLİKLER-2
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3.1. İnme (serebrovasküler hastalık svh)
Dünya Sağlık Örgütü tanımlamasına göre, inme; vasküler nedenler dışında görünür bir
neden olmaksızın, fokal serebral fonksiyon kaybına ait belirti ve bulguların hızla yerleşmesi ile
karakterize klinik bir sendromdur. İnme; beyin infarktı, intraserebral kanama (İSK) ve
subaraknoid kanama (SAK) gibi farklı alt tipleri içerir. Tüm inmeler içinde beyin infarktı %80
(%70-85), İSK %15 (%7-15) ve SAK ise %5 (%2-8) oranında görülür.

İnme tüm dünyada ölümlerin en sık üçüncü, erişkin toplumdaki maluliyetin ise en sık
nedenidir. Yaşlı populasyonda inme insidansı belirgin olarak artar ve 45 yaş üstü kişilerde binde
4’e çıkar.Yaşlı nüfusu belirgin bir şekilde artmakta olan ülkemizde de inmenin önlenmesinin
ve tedavisinin çok önemli olduğu ve olacağı açıktır. Türkiye’de SVO (Serebro vasküler olay)
%15 ile en sık ikinci ölüm nedeni ve DALY’nin (İşlev Kaybına Uyarlanmış Yaşam Yılı) ikinci
en sık nedenidir.
Yaş, iskemik inme ve spontan İSK için en önemli değiştirilemez risk faktörüdür. İnme
insidansı 55 yaşından sonra her on yıl için iki kat artar. Hipertansiyon, iskemik inme ve İSK
için en güçlü değiştirilebilir risk faktörüdür. İskemik inmenin önlenmesinde aterosklerotik risk
faktörlerinin sıkı kontrolü, asemptomatik karotis stenozu ve atriyal fibrilayonun uygun şekilde
tedavisi, migren ve hiperkoagülabilitesi olan kadınlarda oral kontraseptif kullanımından
kaçınılması, ağır uyku apnesinin tedavisi, uygun diyet ve egzersiz önemlidir.
İskemik inme sınıflamasında kullanılan “causative classification system for ischemic
stroke” (CCS) sınıflamasına göre beş alt grup tanımlanmıştır. Bunlar büyük arter,
aterosklerozu, kardiyoaortik embolizm, küçük damar oklüzyonu, diğer nendenler ve nedeni
aydınlatılamayan inmedir. Yaşla birlikte büyük ve küçük damar aterosklerozunda ve
kardiyoaortik embolizmde artış görülür.
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3.2. Parkinson Hastalığı (ph)
Parkinson hastalığı yavaş ilerleyici nörodejeneratif (beyin hücrelerinde kayıp ile
seyreden) bir beyin hastalığıdır. Parkinson hastalığı özellikle ileriki yaşlarda ortaya çıkar.
Yüzde 40 ile hastalık yaşı en sık 50ve 60 yaşları arasındadır. Normal olarak insan beyninde
belirli bölgelerde dopamin üreten beyin hücreleri bulunur. Bu hücreler beynin substansiya nigra
adı verilen belirli alanlarda yoğunlaşmış halde bulunurlar. Dopamin substansiya nigra ile vücut
hareketlerini kontrol eden diğer beyin bölgeleri arasında mesajlar ileten bir kimyasaldır.
Dopamin insanların akıcı ve birbiri ile uyumlu hareket yapmalarını sağlar. Dopamin üreten
hücrelerin % 60 ila % 80’i kayba uğradığında yeterli miktarda dopamin üretilemez ve Parkinson
Hastalığının motor belirtileri ortaya çıkar.

Belirtilerin en sık görülenleri istirahat tremoru, bradikinezi, rijidite ve denge
bozukluğudur (postural insitabilite) PH’nın motor belirtileri kliniğe hakim olsa da, çoğu
Parkinson hastası motor olmayan olarak isimlendirilen şikayetlere sahiptir. Bu motor olmayan
belirtiler; halsizlik, depresyon, anksiyete, kognitif kapasitede azalma, uyku bozuklukları,
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kabızlık, mesane disfonksiyonu, diğer otonomik bozukluklar (cinsel, gastrointestinal) ve
duyusal şikayetlerdir.

PH’nın motor olmayan semptomları sadece ileri evrede değil hastalığın erken
evrelerinde de görülür ve koku alma kaybı, kabızlık, REM (rapid eye movement) uyku davranış
bozukluğu ve depresyonun motor semptomların ortaya çıkmasından yıllar (on yıldan daha uzun
süre) önce dahi görülebileceği bildirilmiştir. Son dönemlerdeki çalışmalar, bu belirtilerin
oldukça sık görüldüğünü ve özellikle hastalığın ileri dönemlerinde hastanın yaşam kalitesi
üzerindeki ciddi etki yaptığını göstermiştir.
3.3. Multisistem Atrofi

Multi sistem atrofi (MSA) beyinde pek çok sistemin fonksiyonlarını etkileyen nadir bir
hastalıktır. Etkilenen sistemlerin bir kısmı hareket, denge ve koordinasyonda görevli iken bir
kısmıda kan basıncı, mesane ve barsak fonksiyonları ve cinsel fonksiyonlar ile ilişkilidir.
Hastalar kendilerinde;
• Hareketlerde yavaşlık, katılık ve /veya sallantı ve titreme
• Denge ve koordinasyon problemleri
• Ayağa kalkınca sersemlik ve baş dönmesi
• Mesane kontrolünde problem ve kabızlık hissederler.
MSA, atipik parkinsonizmin bir nedenidir. Parkinson plus olarak da adlandırılan atipik
parkinsonizm hastalarında Parkinson hastalığının kas katılığı ve/veya titreme gibi bulguları ile
birlikte diğer belirtiler gözlenir. Yavaşlık, katılık ve titremesi olan MSA hastaları Parkinson
hastalarına benzer ve MSA-P (MSAParkinson) hastaları olarak isimlendirilir. Denge ve
koordinasyon sorunları daha fazla olan MSA hastaları MSA-C (MSASerebellar) hastaları
olarak isimlendirilir.
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MSA kadın ve erkekleri eşit düzeyde etkiler. MSA genellikle 50-60 yaşları arasında
başlar. Nadir görülen bir hastalıktır her yüz binde üç ya da dört kişiyi etkiler. Nedeni
bilinmemektedir. MSA beyinde farklı hücre tiplerinde alfa sinüklein proteininin birikmesi ile
ilişkilidir ve bu birikintiler beyin otopsisi ile gösterilir. Bu birikmenin nedeni bilinmemektedir.
Az sayıda ailede MSA geçişi tanımlanmış olsa da, bugün için kalıtsal bir hastalık olarak kabul
edilmemektedir. MSA bulaşıcı ya da kişiden kişiye geçen bir hastalık değildir. Bugün için MSA
hastalığını ortadan kaldıran, yavaşlatan ya da durduran bir tedavi bulunmamaktadır. Ancak bazı
ilaçlar ve fizik tedavi hastalığınızın belirtilerine faydalı olabilir.
3.4. Kortikobazal Dejenerasyon

Serebral korteks ve bazal ganglionların birlikte tutulumu ile karakterizedir. Kortikal
bölgelerin ve bazal ganglia yapılarının birlikte tutulmasına bağlı olarak bu hastalıkta çeşitli
kortikal ve ektrapiramidal bulgular bir arada görülürler. En önemli özelliği bulguların belirgin
ölçüde asitemrik olmasıdır.
Hastalık orta-ileri yaşlarda kortikal veya ektrapiramidal başlayabilir. Ekstrapiramidal
bulgular genellikle asimetrik rijidite, bradikinezi, distoni olarak ortaya çıkan akinetik-rijid bir
sendromdur. Ridijide ve distoni hastanın elini kullanmasını çok güçleştirecek ağırlıkta olabilir.
Buna sıklıkla postural instabilite ve dizartri eklenir, bulgular zamanla diğer tarafa da yayılırlar.
Kortikal bulguların en sık ve en belirgin olanı apraksidir. Apraksi bazen ağır tutulum
gösteren rijidite ve distoniden dolayı muayene edilemez, daha az tutulan tarafta daha kolay
gösterilebilir. Bunun yanında yabancı el olarak adlandırılan, bir ekstremitenin vücuda ait
olmadığı hissi ve bu eksteremitenin istemdışı, iradeden bağımsız, bazen amaçlı gibi görünen
haraketleri ortaya çıkabilir.

3.5. Parkinsonizm
Parkinsonizm kelimesi belirli bir hastalıktan çok, değişik nedenlere bağlı olarak ortaya
çıkan bir dizi belirtiyle tanınan birçok hastalığı çağrıştırır. Bunlarda da Parkinson Hastalığında
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görülen belirtiler dikkati çeker. Örneğin; ektremitelerin titremesi, vücut hareketlerinin
yavaşlığı, kasların sertliği öne eğik duruş şekli, küçük adımlarla ve ayaklarını sürüyerek
yürüme, hızlı monoton konuşma vb. Ancak parkinsonizm tablolarında Parkinson Hastalığı
belirtilerinin yanı sıra sıklıkla beynin başka bölümlerinin de etkilenmesi sonucu çok sayıda ek
belirti mevcuttur. Bu hastalıkların nedenleri farklı olduğu için tedavileri de değişik
olabilmektedir. Kimisi tamamen iyileşme gösterirken, kimisi de hızlı bir seyirle
ağırlaşabilmektedir.
3.6. Yaşlılarda Epilepsi
Epilepsi insidansının yüksek olduğu iki dönem yaşamın ilk yılı ve 60 yaş sonrasıdır.
Yaşlılarda metastatik beyin tümörlerinin, serebrovasküler olayların (SVO) ve dejeneratif beyin
hastalıklarının daha sık olması epilepsi insidansının artmasına katkıda bulunur.
Yaşlı bir hastada epilepsi tanısı atipik bulgulara bağlı olarak zordur. Ayrıca yaşlı
hastalarda yaygın olan bir dizi durum epilepsiyi taklit edebilir, tanıda zorluk yaratabilir.
Kardiyovasküler durumlar, migren, ilaç etkileri, infeksiyonlar, metabolik bozukluklar, uyku
bozuklukları ve psikiyatrik bozukluklar epilepsiyi taklit edebilir bulgu ve semptomlarla birlikte
görülebilir. Doğru tanıya ulaşılması yaşlı bir hastada uygun tedavinin seçimi için önemlidir.
Eşzamanlı hastalıklar ve yaşlanmaya eşlik eden fizyolojik değişiklikler, nöbet görülme riskini
artırır ve genellikle öngörülemez şekilde, ilaç tedavisine yanıtı değiştirebilir. Antiepileptik ilaç
tedavisi, yaşlanma ile ilişkili fizyolojik değişiklikler nedeniyle, farmakokinetik ve
farmakodinamik ayarlamalar gerektirir. Yaşlılarda epilepsi tanısı ve tedavisi sırasında bu
özelliklerin dikkate alınması morbidite ve mortaliteyi azaltır ve yaşam kalitesini artırır.
Yaşlılarda nöbet sıklığı gençlerle karşılaştırıldığında yüksektir ve 75 yaşın üzerindeki
hastalarda 2-3 kat artar. Çalışmalar, yaşlı nüfusun yaklaşık % 1-2’de epilepsi hastalığı
bulunduğunu ve huzurevinde kalanların % 9.2’sinin nöbet kontrolü için antiepileptik ilaç
kullandığını göstermiştir. İnsanların yaşam süresi uzayıp nüfusun yaş ortalaması daha da
yükseldikçe, daha fazla sayıda yaşlı nöbet ve epilepsi geliştirme riski altındadır.
Etiyoloji, klinik bulgular, prognoz sıklıkla yaşlı hastalarda gençlerden farklıdır.
Yaşlılarda nöbetlerin en sık nedeni serebrovasküler hastalıktır. Diğer risk faktörleri arteryel
hipertansiyon, Alzheimer hastalığı ve diğer demanslar gibi dejeneratif hastalıklar ve kafa
travmasıdır.
3.7. Nörolojik Etkilenimi Düşündüren Genel Bulgular
1-Baş dönmesi: Burada önemli olan baş dönmesi ile dengesizlik arasındaki farkın
anlaşılmasıdır. Yaşlılarda kalp problemi, tansiyon düzensizliği, kullanılan ilaçlar, işitme, görme
ve duymanın azalması baş dönmesinin şiddetini etkiler.
Özellikle beynin arka bölümünün kanlanmasının azalmasına bağlı olarak gelişen
hastalıklarda baş dönmesi artar.
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2-Denge ve yürüyüş bozuklukları: Yaşlılarda denge ve yürüyüş sorunu sık görülen
sorunlar arasında ön sıralarda yer alır. Dengesizliğe neden olan tüm nedenler yürümeyi de
etkiler. Yaşlılarda denge ve yürüyüş bozukluğunda, parkinson hastalığı geçirilen felçler kronik
uzun yıllar alkol kullanımı, beyinde su toplanması genelde sorumludur. Ayrıca yaşın getirdiği
eklemlerdeki dejenerasyonlar, ağrılar… vs gibi durumlar yürümeyi etkiler.
3-İnkontinans (idrar kaçırma): İnkontinans yani kontrolsüz idrar yapma ve kaçırma
durumu yaşlılarda sık görülür. Buna demans genelde yol açar. Demans’ ta hasta farkında
olmadığı için idrarını kaçırır. Bunun yanında mesane sorunlarında, porostat hastalıklarında
idrar yolu enfeksiyonlarında inkontinans sıkça görülür. Bazen de denge ve yürüyüşü bozuk olan
hastalar tuvalete vaktinde yetişemedikleri için idrar kaçırırlar.
İnkontinansın nedenini iyi tespit edip nedene yönelik tedavi yapılırsa başarılı sonuçlar
alınır.
4-Ağrı: Yaşlılarda ağrıya neden olan birden çok sorun bir arada bulunur. Çoğu kronik
ağrılı hastada tedavi güçtür. İskelet ve kas sistemindeki dejenerasyonlar; ağrının baş kaynağıdır.
Buna yaşlılık depresyonu, stres eklenirse hasta ağrıdan dolayı yatalak hale bile gelebilir. Bazı
ağrı türleri sadece yaşlılarda görülür. Örneğin; trigeminal nevrolji, temporal arterit, post
herpetik nevrolji orta yaşta da görülse genelde yaşlılarda görülür.
5-Depresyon: Yaşlılarda sık görülen bir durumdur. Bazen kronik ağrının kendiside
depresyona neden olabilir. Bunun yanında bir çok hastalığın (şeker hastalığı (DM),
Hipertansiyon, kalp yetmezliği vs.) bir arada bulunma ihtimalinin fazlalığı yaşlı hastanın
şikayetlerinin fazlalığına yol açar. Buna birde ölüm korkusu eklenirse depresyon kaçınılmaz
olur.
Depresyon birçok hastalığın semptomlarını arttırır. Tedaviyi olumsuz etkiler. Bu
yüzden yaşlılarda depresyon iyi tespit edilip, tedavisinin düzgün yapılması gerekir. Çünkü öbür
hastalıkları da ve tedavisini de etkiler.
6-Afazi: Afazi, beyindeki konuşma merkezlerinde meydana gelen bir hasar sonucunda
konuşma, konuşulanı anlama, adlandırma, tekrarlama, okuma veya yazma gibi becerilerin
kısmen ya da tamamen kaybıdır. Beyin damar hastalıkları, beyin kanamaları, beyin tümörleri,
kafa travması, enfeksiyon hastalıkları gibi nedenlerle oluşur.
Ayrıca bellek ve dikkat bozuklukları da eşlik edebilir. Afazi sonrası kişinin planlama,
basit etkinlikleri yerine getirme, problem çözme ve karar verme becerileri de etkilenebilir.
Afazisi olan kişi bir işe nereden ve nasıl başlayacağını belirlemekte, o işi yerine
getirmek için gerekli basamakları oluşturmakta güçlük yaşayabilir.
7-Elde ve kolda his kaybı ve uyuşma : Omurlarda diskte dejenerasyon ve kireçlenme
durumunda da kolda his kaybı ve uyuşma görülür. 65 yaş üzerindeki kişilerin yaklaşık olarak
%90’ına yakın bir oranında kireçlenme mevcuttur. Bu durum servikal artrit veya spondiloz
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terimleri ile de anılır. Boyunda tutukluluk, hareketsizlik, başa ve kollara yayılan ağrı ve uyuşma
şeklinde belirtiler gösterebilir.
Kol ve el sinirlerinin tuzaklanması (sıkışması) durumunda boyunda omurilikten çıkan sinirler
ele doğru giderken yol üzerinde bağ dokusu tarafından tuzaklanır. Buradaki sıkışma sonucu el
ve kollarda kuvvetsizlik, uyuşma ve ağrı oluşur.
8-Hipertoni: kas gerginliğinde anormal bir artış ve kasın esneme yeteneğinde bir azalmayla
tanımlanan bir durumdur. merkezi sinir sistemindeki motor sinir yollarının yaralanmasından
kaynaklanır. bu yollar merkezi sinir sisteminden kaslara bilgi taşır ve duruş, kas tonusu ve
refleksleri kontrol eder.
3.8. Nöroplastisite Nedir?
Nöroplastisite, sinir sisteminin çevresel değişikliklere ve hasarlanmaya karşı
nörofiziksel ve nörokimyasal uyum geliştirme yetisidir. Beyin plastisitesi ve nöral plastisite
olarak da bilinen nöroplastisite, beynin bireyin hayatı boyunca değişme kabiliyetidir, örneğin
belirli bir fonksiyonla ilişkili beyin aktivitesi farklı bir bölgeye transfer edilebilir, gri madde
oranı değişebilir ve sinapslar zamanla güçlenebilir veya zayıflayabilir.
Yirminci yüzyılın ikinci yarısında yapılan araştırmalar, beynin birçok yönünün
yetişkinlik döneminde bile değiştirilebileceğini göstermiştir. Bununla birlikte, gelişen beyin,
yetişkin beyninden daha yüksek bir plastisite sergilemektedir.
Nöroplastisite, bireysel nöronlardaki mikroskobik değişikliklerden, yaralanmalara yanıt
olarak kortikal haritalama gibi daha büyük ölçekli değişikliklere kadar çoklu nöronlarda
gözlemlenebilir. Davranış, çevresel uyarılar, düşünce ve duygular ve sağlıklı gelişim, öğrenme,
hafıza ve beyin hasarından iyileşme için önemli etkileri olan aktiviteye bağlı plastisite yoluyla
nöroplastik değişime de neden olabilir.
3.8.1. Pratikte Yol Gösterici Nöroplastisite Yöntemleri
1. Kullan ya da kaybet: Sinir mekanizmalarının bakımı kullanıma bağlıdır ve bu nedenle
bu tür mekanizmaları uyarmak için aktivite devamlılığı esastır. aktivite eksikliği işlevsel
bozulmaya neden olabilir.
2. Kullan ve geliştir: Kullanım ve eğitim, belirli sinir mekanizmalarının fonksiyon ve
yapısında gelişmeye neden olabilir.
3. Spesifik ol: Eğitim deneyimi istenen sonuçla eşleşmelidir; eğitim hedeflenen sonuca
yönelik olmalıdır.
4. Tekrarlama şart: Öğrenme, tekrarlama gerektirir, eğitim kolaydan zora sık tekrar
içermelidir.
5. Yoğunluk önemlidir: Plastisite değişiklikleri için eğitim yoğunluğu önemlidir.
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6. Zaman önemli: Eğitim başlangıcı ve eğitimin zamanlaması süresi nöral plastisite
seyrini etkiler.
7. Belirgin olma: Eğitim, sinir mekanizmalarındaki değişimi desteklemek için yeterince
belirgin (yani, amaçlı ve davranışa özgü) olmalıdır.
8. Yaş ele alınmalı: Eğitime bağlı plastisite en kolay genç beyinde gerçekleşir, ancak
öğrenme temelli eğitimle yaşam boyu sinirsel uyum devam eder. Yaşlanma ile çeşitlilik,
entegrasyon ve keşif için daha fazla çabaya ihtiyaç duyulabilir.
9. Hasta beklentisi: Hasta beklentisi, eğitimin sonuçlarını kolaylaştırabilir; iyileşmeyi
bekleyen hastalar öğrenmelerini artırabilir.
10. Ödül veya geri bildirim: Geri bildirim, eğitim davranışlarının değiştirilmesine,
hataların düzeltilmesine ve öğrenme doğruluğunun iyileştirilmesine izin verir.
11. Çevresel uyaranlar: Çevreyi zenginleştirmek, yeterli duyusal ve motor
stimülasyonun yanı sıra daha fazla hafıza ve sosyal etkileşim için fırsatlar sunarak, sinir
sistemindeki plastik değişiklikleri öğrenmeyi en üst düzeye çıkarabilir ve değiştirebilir.
12. Eğlenme: Öğrenme, keşif ve eğlence içeridiği zaman daha etkilidir.
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Uygulamalar

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yaşlılıkta görülen nörolojik değişiklikler hakkında bilgiler verilmiştir.
Nörolojik hastalıkların tanımlaması yapılmıştır. Nörolojik etkilenimi düşündüren bulgular ve
uygulanan tedavi seçenekleri hakkında bilgiler ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Geriatrik rehabilitasyon nedir?
a) Yaşlının hastalık, özürlülük ve sakatlık tedavisinde işlevsel durumunu en üst
düzeye ulaştırmak için yapılan yeniden oluşturma çabalarının bütünüdür.
b) Çocukların hastalık, özürlülük ve sakatlık tedavisinde işlevsel durumunu en üst
düzeye ulaştırmak için yapılan yeniden oluşturma çabalarının bütünüdür.
c) Geçlerin hastalık, özürlülük ve sakatlık tedavisinde işlevsel durumunu en üst düzeye
ulaştırmak için yapılan yeniden oluşturma çabalarının bütünüdür.
d) Adolesanların , özürlülük ve sakatlık tedavisinde işlevsel durumunu en üst düzeye
ulaştırmak için yapılan yeniden oluşturma çabalarının bütünüdür.
e) Hiçbiri

2) Kas gerginliğinde anormal bir artış ve kasın esneme yeteneğinde bir azalmayla
tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hipotoni
b)Hipertoni
c) Afazi
d) Migren
e) Depresyon

3) Dünyada yaşlı nüfus artışının nedenlerinden olmayan seçenek aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Sosyal şartların düzelmesi
b) Tıbbi Bakım
c) Teknolojinin gerilemesi
d) Eğitim olanaklarının artması
e) Barınma koşullarının iyileşmesi
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4) Yaşlanma……………..yaşlardan başlayarak hayat boyu devam eden bir süreçtir.
Kronolojik açıdan ………………………yaşlılık sınırı olarak kabul edilmektedir.
a)
b)
c)
d)
e)

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Yirmili, 30 yaş
Ellili, 40 yaş
Otuzlu, 65 yaş
Küçük, 35 yaş
Altmışlı, 80 yaş

5) Nöronlar doğumdan sonra sayıları artmayan hücreler olarak bilinmektedir. Bununla
birlikte tüm yaşam boyunca devam etmekte olan nöron kaybı, beyni besleyen damarların
dejenerasyonunun da eşlik etmesiyle klasik yaşlılık bulgularının ortaya çıkmasını sağlar.
Aşağıdakilerden hangisi nöron sayısının azalması ile birlikte yaşlılıkta görülen
durumlardan değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Plan yapmada ve işlem yapma hızında artış olur.
Reaksiyonları yavaşlar.
Kelime hazinesi azalabilir.
Yeni materyalleri öğrenmekte zorluk yaşanabilir.
Bazı mental fonksiyonların azalması görülebilir.

6) Aşağıdakilerden hangisi yaşlanmada, yaşla beraber hücre hasarı olmadan da
görülen durumlardandır?
IMonoaminerjik ve dopaminerjik transmisyonda belirgin bir yükseliş
görülür.
IINöroendokrin sistem üzerinde glukokortikoid düzeyinde artış olur.
IIIYaşlanma ile birlikte hafızada, plan yapmada ve işlem yapma hızında
azalma görülür.
IVÖğrenme performansında azalma görülür.
a) Yalnız II
b) Yalnız III
c) I, II, III ve IV
d) I, II ve III
e) II, III ve IV

7) Myastenia gravis (MG) daha çok ………… hastalığı olarak bilinmekle birlikte, MG
kadınlarda en sık 20-30 yaş arası veya 50 yaş üzerinde olmak üzere bimodal,
erkeklerde ise en sık ………. yaş üstünde başlar.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Yaşlı, 30
b) Çocuk, 40
c) Genç, 30
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d) Genç, 50
e) Yaşlı, 50
8)Aşağıdakilerden
değildir?

hangisi rehabilitasyon ekibinde

bulunan

doktor

grubundan

a) Fizyoterapist
b) Nörolog
c) Ortopedist
d) Genel cerrah
d) Ürolog
9) Aşağıdakilerden hangisi MSA(multisistem atrofi) belirtilerindendir?
I. Hareketlerde yavaşlık, katılık ve /veya sallantı ve titreme
II. Denge ve koordinasyon problemleri
III. Ayağa kalkınca sersemlik ve baş dönmesi
IV. Burun akıntısı
a) Yalnız I
b) II ve III
c) Yalnız IV
d) I ve IV
e) I, II, III
10) Hangisi parkinson hastalığının sebebi olan kimyasaldır. ?
a) Seratonin
b) Testesteron
c) Kortizol
d) Leptin
e) Dopamin
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4. SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR-1
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Beyin damar (serebrovasküler) dolaşım sisteminin işleyişi ve önemi hakkında bilgiler
verilecektir. Serebrovasküler sistem etkilendiği zaman ne gibi sorunlara yol açtığı ve oluşan
nörolojik bozukluklar, bu duruma yol açan nedenler ve rehabilitasyon yöntemleri ile ilgli
bilgiler verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.
5.

Serebrovasküler sistem nedir?
Serebrovasküler sistem etkilenimleri nasıl oluşur?
İskemik inme ile hemorajik inme arasındaki farklılıklar nelerdir?
İnmede ortaya çıkan belirtiler ve etkilenen sistemler hangileridir?
Serebrovasküler hastalıkların tedavi yöntemleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Serebrovasküler sistem

Beyin
dolaşım
sistemi Ders
notlarının
ve
hakkında bilgiler edinme
kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Serebrovasküler etkilenimler Beyin
damar
sistemi Ders
notlarının
ve
ve bulgular
etkilenim şekilleri ve ortaya kaynakçada
verilen
çıkan bulgular öğrenilecektir yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
İnme sonrası ortaya çıkan İnme ile etkilenen sistemleri Ders
notlarının
ve
problemler
ve sonuçları öğrenilecektir
kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
İnme rehabilitasyonu

İnmede uygulanan tedavi ve Ders
notlarının
ve
rehabilitasyon
seçenekleri kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
öğrenilecektir
olacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Serebrovasküler yapı
Beyin dolaşım sistemi
İnme
İnme sonrası rehabilitasyon
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Giriş
Beyin, yapısı ve fonksiyonları bakımından önemli bir yapıya sahiptir. Bu önemle
orantılı olarak yoğun bir damarsal yapıya sahiptir. Yaşlanma ile birlikte damarsal yapılarda
meydana gelen kötü tablo beyin damarları içinde geçerli olduğu aşikardır. Dolayısıyla yaşlılıkla
birlikte beyin dolaşım sisteminde bazı aksaklıklar meydana gelebilmektedir. Bu bölümde beyin
damarlarında meydana gelen sorunların genel adı olan serebrovasküler hastalıklara
değineceğiz.
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4.1. Serebrovasküler Hastalık (Beyin Damar Hastalıkları)
Serebrovasküler hastalıklar, beyni besleyen damarların tıkanması veya kanaması ile
ortaya çıkan, hasar gören beyin bölgesi ile ilgili belirtiler veren bir hastalık grubudur.
Serebrovasküler olaylar (SVO), tümörler, arterlerin inflamasyonu kollajen vasküler hastalıklar,
bakteriyel endokardit gibi nedenlerle görülebilmektedir. Hemipleji iskemi veya hemoraj
nedeniyle beyin dokusunda enfarktüse neden olan ve genellikle ani başlayan (saniyeler,
dakikalar veya birkaç gün) nörolojik bozukluklarla seyreden SVO'ların en sık bulgusudur.

Resim 3.1. Beyin ana arterleri
4.1.1. Epidemiyoloji
Son 25 yılda risk faktörlerinin kontrolünde elde edilen gelişmeler nedeniyle S VO
insidansında azalma gözlenmekle birlikte, halen ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada
gösterilmektedir. SVO'ın mortalite ve insidansı yaşla birlikte artış göstermektedir. Görülme
oranı, 45 yaşın altında 100.000'de 998 ve 65 yaşın üzerinde 100.000'de 5063 olarak
belirtilmektedir.
Risk Faktörleri
Major Risk Faktörleri

Diğer faktörler

Yaş

Ateroskleroz (Örn: Koroner arter)

Hipertansiyon

Hiperlipidemi

Kardiak Hastalıklar

Obesite

Diabet

Sigara kahve

geçirilmiş SVO veya geçici İskemik atak
(GİA)

hareketsiz yaşam
Davranışsal faktörler
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SVO bütün yaş gruplarında bay ve bayanlarda eşit oranda görülmekte ve daha önce de
belirtildiği gibi yaşla birlikte insidansında artış gözlenmektedir. Hipertansiyon hem iskemik
hem de hemorajik SVO'lar için tedavi edilebilir bir risk faktörüdür. Kardiak hastalıklar,
özellikle koroner arter hastalığı (KAH) risk faktörleri arasında üçüncü sırayı almaktadır.
KAH'na eşlik eden konjestif kalp yetmezliği veya diğer nonaterosklerotik SVO riskini daha da
artırmaktadır. KAH'nın varlığı rehabilitasyon çalışmaları için kısıtlayıcı bir faktördür.
Dünya genelinde inme, kalp hastalıkları ve kanserden sonra en sık görülen üçüncü ölüm
nedenidir. Ülkemizde yıllık inme insidansı (1000 kişide) 55-64 yaş arası için 1.3-3.6, 65-74 yaş
arası için 4.9-8.9 ve 75 yaş üzeri için 13.5-17.9 olarak bildirilmiştir. Batı ülkelerinde, toplumun
% 2’sinin inme geçirdiği bildirilmiştir. İnme geçirenlerin 1/3’ünün 1 yıl içinde öldüğü, 1/3’ünde
sekelli olarak ve diğer 1/3’ünün ise kısmen iyileşebildikleri saptanmıştır.
Geçirilmiş SVO veya GİA öyküsü de birer risk faktörüdür.GİA geçirmiş hastaların %
25-40'ının, 5 yıl içerisinde SVO geçirdikleri belirtilmektedir. Diabetikler normal kişilere göre
2 kat daha fazla risk altındadır.
SVO oluşma riski ile yüksek kolesterol düzeyi arasındaki ilişki bulunmuştur. Buna
benzer olarak sedanter yaşam, sigara tüketimi gibi faktörler tek başına bir risk oluşturmamakla
birlikte SVO için zemin hazırlarlar.
4.1.2. Beyin Dolaşımının Anatomisi
Ön beyin dolaşımı
SVO' ların büyük bir kısmı (%80) boyun şah damar sisteminde meydana gelmekte ve
serebral yarımküreleri etkileyerek vücudun bir yarısında hissetmemeye neden olmaktadırlar.
Hissetmeme şiddeti hafif kas zayıflığından tam felce kadar değişkenlik gösterir. Vücudun bir
yarısında yüz, kol, bacak veya bunların herhangi bir kombinasyonu etkilenebilmektedir.
Arka beyin dolaşımı
Beyin sapının nörolojik yapısı hemisferlerden daha farklı olduğu için arka taraf
dolaşımındaki klinik sendromlar da daha karmaşıktır. Beyin sapı tutulumunda genellikle iki
taraflı bulgular mevcut olup, kafa sinirleri ve beyincik ile ilgili bulgular ön plandadır.
Arka dolaşımı ilgilendiren SVO'ların süreci biraz daha iyidir, buna karşın solunum ve
kardiak kontrol merkezleri gibi hayati öneme sahip sahaların bu bölgede bulunması yaşamsal
tehlike doğurmaktadır. Geri dönüş nispeten iyi ancak lezyon genişse ölüm oranı yüksektir.
Karotid sistemi ilgilendiren SVO'larda ise geri dönüş pek çok faktöre bağlı olmakla birlikte
genellikle daha zayıftır.
4.1.3. Patogenez
Beynin vasküler hastalıklarının herbiri değişik etyoloji, diagnoz, tedavi ve prognostik
kriterlere sahip 4 temel şekli bulunmaktadır: Trombolitik, embolik, laküner, hemorajik.
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Trombolitik İskemik SVO'Iarın %40'ını oluşturmaktadır. Genellikle geniş kan damarlarının
özellikle karotid ve orta serebral arterlerin arteriosklerotik tromboz veya oklüzyonu ile
oluşmaktadır. Her iki damarın etkilenmesiyle ortaya çıkan bulgular, kollateral dolaşıma,
oklüzyon hızı ve bireysel vasküler anatomiye bağlı olarak benzerlik göstermektedir.

Embolik (pıhtı atması)
Emboli, vücudumuzdaki bazı arterlerin aniden bloke olmasıdır, bu blokaj farklı
durumlara bağlı olarak gelişebilir. Aynı zamanda kan dolaşımı sırasında vücudumuzun bir
bölümünden başka bir bölümüne taşınan kan pıhtısına da emboli adı verilmektedir. Kendi
içerisinde akciğer embolisi, beyin embolisi gibi farklı sınıflara ayrılır. Arterlerdeki kan akışının
kesilmesi, kandaki oksijen oranının düşmesine ve organlarımızın zarar görmesine neden
olabilir. Embolik SVO'ların %30'unu oluşturmaktadır. Emboliler genellikle plateletler,
kolesterol veya arter duvarındaki diğer hematojen materyallerden kaynak alır veya kardiak
kökenli olabilir.
Hemorajik (Kanamalı)
SVO’ların % 10'unu meydana getirmektedir. Daha ender görülmekle birlikte ağır bir
tabloyla seyreder. Tipik olarak bozukluklar ani başlangıçlıdır, buna karşılık kanama dakikalar
ve saatler boyu sürebilmektedir. Altta yatan mekanizma kafa içi basınçtaki artışa bağlı olarak
damar duvarının rüptüre olması ve beyin dokusu içine ani bir kanama meydana gelmesidir. Bu
durum baş ağrısı, bulantı, kusma ve bilinç bozukluğuna neden olur. Hipertansiyon en önemli
etyolojik faktördür. Prognozu kötüdür ve başlangıç mortalite oranı %50-70'dir. Eğer kanama
absorbe olursa, hastadaki geri dönüş daha iyidir.
4.1.4. Prognoz (Süreç)
Total paraliziye uğrayan ekstremitede derin tendon reflekslerinin olmadığı döneme flask
(gevşek) dönem adı verilmektedir. Karakteristik olarak aşamalı bir şekilde gevşeklikten,
spastisite ve normal tonusa doğru, tam paraliziden, sinerji ve istemli hareketlere doğru bir geri
dönüş gözlenir. Genellikle proksimal fonksiyonlar distallere göre, alt ekstremite üst
ekstremiteye göre daha erken geri döner. İyileşme çeşitli faktörlere bağlı olarak bu sürecin
herhangi bir yerinde noktalanabilir. En iyi fonksiyonel geri dönüşün ilk 6 ay içinde gerçekleştiği
ve 2 yıl süreyle devam ettiği belirtilmektedir.
4.2. İnme Nedir?
İnme beyine giden kan akımının aniden azalması veya durmasıdır. Daha az sıklıkta
beyin damarlarından birinin yırtılıp kanın beyin dokusu veya beyin zarları içine kanaması ile
oluşabilir. Bu da “beyin kanaması” olarak bilinmektedir. Beyinin değişik bölgeleri vücudun
değişik bölgelerini ve fonksiyonlarını kontrol ettiğinden, genelde inmenin oluştuğu beyin
bölgesi ve yakın çevresi etkilenir. Etkilenen beyin bölgesine göre konuşma, kas gücü,
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koordinasyon-denge, görme veya hafızada kayıp ortaya çıkar. Bazı hastalar bu durumdan tam
olarak iyileşirken bazı hastalar ağır engelli olarak yaşamlarına devam eder.

İnme iki ana tipe ayrılır:
1. Tropboz, emboli ya da sistemik hippoperfüzyon nedeniyle oluşan iskemik inme,
2. İntraserebral kanama ya da sukaraknoid kanama nedeniyle oluşan hemorajik inme.
Yaklaşık olarak inmelerin % 80’ini iskemik inme iken, % 20’sini hemorajik inme
oluşturmaktadır.
4.2.1. İnmede Değiştirilemeyen Risk Faktörleri
1. Yaş: Yaşlanma, kardiyovasküler sistemde ve inme risk faktörlerinin gelişmesinde olan
etkileri iskemik inme ve hemorajik inme riskini artırmaktadır. Her 10 yaş artışla
inmenin erkeklerde 1,66 kat kadınlarda 1,93 kat arttığı bildirilmektedir.
2. Cinsiyet: Erkeklerde, inme kadınlara göre daha sık görülmekle birlikte, kadınlarda inme
nedenli mortalite daha yükektir.
3. Irk: Siyah ırk, Japonlar ve Çinlilerde inme insidansı beyaz ırka göre daha yüksektir.
4. Genetik Faktörler: Ailede inme öyküsünün olması inme riskini % 30 oranında
artırmaktadır.
5. Geçirilmiş SVO
6. Belirti vermeyen damarsal yırtılmalar
4.2.2. İnmede Değiştirilebilir Risk Faktörleri
Hipertansiyon: İnmede kesinleşmiş değiştirilebilir risk faktörlerinin en önemlisi
hipertansiyondur. Hipertansiyon toplumda prevelansı en yüksek olan, hem serebral enfarkt
hem de intraserebral hemoraji için risk faktörüdür. Hipertansiyon aterosklerozu
hızlandırmakta, büyük arterlerin tıkanmasını/embolisini kolaylaştırmaktadır. Doğrudan
obstrüktif ateroskleroza neden olan laküner enfarkta yol açmaktadır. 40 yıldan uzun süreli
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yapılan bir araştırmada hipertansiyon tedavisi ile inme gelişmesi önlendiği gibi kalp
yetmezliği, koroner arter hastalığı, böbrek yetmezliği gibi kan basıncı yüksekliğine bağlı
oluşan organ hasarı da önlenmektedir.
Sigara: Sigara, iskemi inme için güçlü bir risk faktörüdür, diğer risk faktörlerinden
bağımsız olarak iskemik inme görülme riskini iki kat artırmaktadır. Sigarayı bırakan
insanların inme riski 5-10 yıl sonra sigara içmeyenlerle aynı seviyeye inmektedir.
Diyabet: Diyabetli hastalarda inme riskindeki artış, yaş ve kan basıncından bağımsızdır.
Diyabetik hastalarda azalmış insülin salınımı, ateroskleroz riskini artırmakta ve serebral
damarlarda oklüzyonlara yol açmaktadır. Kan Şekeri, lipit parametreleri ve Kan Basıncı
daha iyi kontrol altına alınmış bireylerde kardiyovasküler ve mikrovasküler olaylarda
yaklaşık % 50 oranında anlamlı risk düşüşü sağlandığı görülmüştür.
Dislipidemi: HDL kolesterol düşüklüğünün, koroner kalp hastalığı ve inmeyle ilişkili
olduğu, yüksek HDL kolesterolün iskemik inme riskini azalttığı gösterilmiştir. Her 10 mg/dl
HDL artışı ile inme riski % 11-15 oranında azalmaktadır. Yüksek trigliserid seviyesi
genellikle metabolik serdromun bir parçası olup iskemik inme gelişiminde özellikle birlikte
düşük HDL kolesterol varlığında bir risk faktörü olarak görülmektedir
Atrial Fibrilasyon: 60 yaş üzerinde prevelansı % 6’ya kadar çıkan atriyal fibrilasyon (AF)
inme riski oluşturan en önemli ve tedavi edilebilir kalp hastalığıdır. Romatizmal kalp
hastalığı dışındaki nedenlere bağlı olarak gelişen AF’nin bulunması ise inme riskini 17 kat
artırabilmektedir.
Diyet ve Beslenme: Diyetteki yağ miktarı çeşidi ve balık tüketimi ile koroner arter hastalığı
arasında ilişki bulunmakla birlikte, inme ile ilişkileri halen çelişkilidir. Ancak sağlıklı
beslenme ve diyet programlarının inme riskini azalttığı yönünde çeşitli çalışmalar vardır.
Fiziksel İnaktivite ve Obozite: Fiziksel Aktivite; kan basıncını, vücut ağırlığını ve nabız
hızını düşürür. HDL kolesterolü yükseltir. LDL kolesterolü düşürür, insülin hassasiyetini
azaltarak glukoz toleransını düzeltir. Obezite, genellikle Kan Basıncı, kan glikozu ve serum
lipitlerinin yüksekliği ile birliktedir ve bunların hepsi inme için bağımsız birer risk
faktörüdür. Ayrıca abdominal yağ birikimi ile birlikte olan santral obozite, aterosklerozla
daha yakından ilişkilidir.
4.2.3. İnmenin Belirtileri Nelerdir?
İnme aniden ortaya çıkar. Bazen belirtilerle uyanabilirsiniz. İnme belirtileri değişkenlik
gösterebilir.
• Vücudun tek tarafında yüz, kol ve/veya bacakta olan hissizlik ve/veya kuvvet kaybı
• Bilinç bulanıklığı veya konuşma ve/veya anlamada güçlük
• Yürüme güçlüğü, baş dönmesi, denge ve koordinasyon kaybı
• Tek veya iki taraflı görme kaybı
• Şiddetli baş ağrısı
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5. SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR-2
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5.1 İnme Tanısı Nasıl Konulur?
Bir nöroloji uzmanı veya diğer hekimlerin değerlendirmesi ile inme tanısı ve nedeni
ortaya konulabilir.
Değerlendirme:
• Fizik muayene
• Nörolojik muayene
• Beyin görüntüleme yöntemleri
• Beyin damarlarını inceleme yöntemleri
• Kan testleri
• Kardiyak testler
• Elektrokardiyogram (EKG)
• Ekokardiyografi (Kalbin ultrason ile
incelenmesi)
• Kalp ritminin monitorize edilmesi
5.2. İnme Tedavisi
İnme tedavisi, acil bir durum olarak kabul edilmelidir. Akut inme hastalarının uygun
tedavisi, bu durumun halk ve sağlık çalışanları tarafından miyokard infarktusu ve travmaya
benzer şekilde acil bir durum olarak kabul edilmesi ile başlar. Ancak iskemik inme hastalarının
büyük kısmı, hastaneye yeterince hızlı ulaşamadıkları için etkili tedavi uygulanamamaktadır.
Akut inme hastalarının acil bakımı dört basamakta gerçekleşir:
1. İnme ve geçici iskemik atak (GİA) belirtilerinin erken tanınması ve erken müdahale
2. 112 ile irtibat ve ambulansın erken yönlendirilmesi
3. Hastanenin önceden haberdar edilmesi ve öncelikli transfer
4. Acil triyaj, klinik, laboratuvar ve görüntüleme değerlendirmeleri, doğru teşhis ve
uygun tedavilerin uygulanması
İnme vakalarında, hastane dışında büyük vakit kaybedilmektedir. Bu kaybın en büyük
kısmını, belirtilerin ortaya çıkışı ile tıbbi yardım çağrısında bulunma arasında gecen süre
oluşturmaktadır ve bunun da en büyük sebepleri inme belirtileri ve ciddiyeti hakkında bilgi
eksikliğiyle birlikte, hastalığın inkarı ve belirtilerin iyileşme umududur. Bu nedenle, inme
belirtilerini tanıma konusunda halkın eğitilmesi ve inmeye olan yaklaşımın değiştirilmesi, bu
müdahale suresini kısaltabilir. verilere göre, inme hastaları belirtilerin ortaya çıkışından kısa
bir sure sonra hastaneye ulaştırılabilirse, 3 saat içerisinde hastalığın seyrinde ciddi düzeyde
olumlu gelişmeler görülmektedir.
5.2.1. İnme Sonrası Rehabilitasyon
Rehabilitasyonun temel amacı, kişiyi fiziksel, psikolojik, sosyal ve mesleki alanlarda
ulaşabileceği maksimum sağlık, bağımsızlık ve üretkenlik düzeyine ulaştırmak ve kişinin
yaşam kalitesini arttırmaktır.
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İnme sonrası hastalar ilk 2 hafta içerisinde rehabilitasyondan çok bu durumun bundan
sonraki yaşamlarını nasıl etkileyeceğine odaklanırlar. Bu dönemde hastanın ve gelecekteki
yaşamının bütüncül bir bakış acısıyla ele alınması gereklidir.
Hastanın durumu
geliştirilmesi için standart
önemlidir. Bu ölçümler
bağımsızlığı, aile desteği,
sağlamaya yardımcı olur.
•
•
•
•

stabil hale getirildikten sonra kapsamlı bir tedavi planının
hale getirilmiş geçerli değerlendirme araçları ile değerlendirmeler
hastanın nörolojik durumu, yetersizlik seviyesi, fonksiyonel
yaşam kalitesi ve zamanla gelişme üzerine güvenilir belgelemeyi

İyileşme süreci 6-12 ay devam etmektedir (bazı hastalarda daha da uzayabilir)
Bilişsel ve lisan fonksiyonlarındaki iyileşme daha uzun zaman almaktadır ve motor
iyileşme dursa da devam edebilmektedir.
Alt ekstremite fonksiyonları daha erken düzelir. Bunu üst ekstremite ve el fonksiyonları
izler.
Gövdeye yakın uzuvların kontrolü, uzak olandan daha önce gelişir.

5.2.2. Rehabilitasyonun Miktar, Yoğunluk Ve Zamanlaması
İnmeli hastada rehabilitasyona mümkün olduğunca erken başlanması önerilmektedir.
“Erken” kelimesi ile ilgili belirtilmiş bir sure yoktur. Önemli olan hastanın en uygun surede
tedaviye alınmasıdır. Rehabilitasyon programına başlamak için; hastanın medikal tedavisi
planlanmış olmalı, 24 saattir stabil vital bulguları stabil olmalı, son 24 saatte göğüs ağrısı
problemi, aritmisi, derinven trombozu bulgusu olmamalı, kognitif kapasitesi yeterli ve
programa katılma isteği olmalıdır.
İnme hastaları özellikle ilk 6 ayda rehabilitasyona daha yoğun katılmaları için desteklenmelidir.
Hastalara uygulanan aktif rehabilitasyon programı, haftada 5 gün günde 1 saat fizyoterapi ve
uğraşı tedavisi şeklinde olmalıdır.
Günlük yaşam aktiviteleri: Günlük yaşam aktiviteleri, temel öz bakım aktiviteleridir.
İnmeden sonraki 6 ay içerisinde uygulanan tedaviye ek olarak günde yaklaşık 1 saat fazla
fizyoterapi ve uğraş tedavisi yapılmasının günlük yaşam aktivitelerinde iyileşme sağladığı
gösterilmiştir. Daha fazla egzersiz yapılması günlük yaşam aktivitelerinde iyileşmeye ve
yürüme hızının artmasına katkıda bulunmaktadır. Hastanın video çekimleri gibi araçlarla kendi
gelişimini izlemesinin sureci olumlu etkilediği saptanmıştır.
Hastanın günlük yaşam aktivitelerindeki aksamalar bireysel bazda değerlendirilerek, kişiye
özel hedefler konmalı ve buna yönelik tedaviler planlanarak uygulanmalıdır.
Uğraşı terapisi: İş terapisi, engelli insanların yaşamı yapılandırmayı sağlayan, bireyselliği
amaçlayan, kişisel bakım için kendi ihtiyaçlarını karşılayan, topluma katılımlarını sağlayan
gülük aktivitelere katılarak onlara sağlık, iyilik ve yaşam memnuniyeti sağlamayı amaçlar.
Giyinme ve dışarıya çıkma gibi hedeflenen göreve özel uygulamalar fonksiyonel sonuçları
düzeltmede etkilidir.
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İletişim : İnme sonrası en sık görülen iletişim bozuklukları afazi ve dizartridir. Tedavi
yoğunluğunun hastanın tolere edebildiği düzeye belirlenmesi önemlidir. Güncel bilgiler tedavi
suresinin haftada en az 2 saat olmasının hedeflenmesi gerektiğini göstermektedir. Ayrıca
tedaviye inmenin erken fazında başlanması daha iyi sonuçlar sağlamaktadır.
Sensorimotor işlev bozulması : Disfaji: Disfaji inme nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların
yaklaşık yarısında ortaya cıkan; aspirasyon pnomonisi, dehidratasyon ve malnutrisyon riskinin
artmasına ve prognozun kötüleşmesine neden olan bir durumdur. Bu nedenle inmeyle başvuran
hastalarda disfaji varlığının araştırılması ve varsa uygun tedaviye başlanması gereklidir. Disfaji
sıklıkla inmeden sonraki birkaç hafta içerisinde iyileşir, ancak uzun sureli tedavi ve/veya
alternatif besleme stratejileri gerektirecek şekilde uzun sürebilir. Ciddi disfajisi olan hastalara
trakeostomi yapılması gerekebilir.
Güç kaybı: Güç kaybı inmeden sonra en sık rastlanan sorundur; olguların 3’te 2’sinde üst veya
alt ekstremite güç kaybı bulunur. Güçlendirme egzersizleri tekrarlayıcı kas kasılmaları,
biyofeedback, elektriksel uyarı, kas eğitimleri, progresif direnç egzersizlerini içerir. Bir
metaanalizde güçlendirme egzersizlerin tüm hastalara hafif derecede de olsa yararlı olduğunu
göstermiştir. Güçlendirme egzersizleri hafif-orta şiddetteki inme hastalarında yararlı
bulunmuştur. Yoğun rezistans egzersizinin güç, yürüme hızı, işlevsel sonuçlar ve yaşam
kalitesinde iyileşme sağladığı gösterilmiştir.
His kaybı: İnme geçiren hastaların yaklaşık olarak yarısı his kaybı yaşadığını belirtir. İnme
geçiren tüm hastalar his kaybı acısından değerlendirilmeli ve hasta saptanan his azalma ve
değişiklikleri (hipersensitivite vs) konusunda bilgilendirilmelidir.
Görme sorunları :İnme geçiren hastaların üçte birinde çoğunlukla homonim hemianopsi
şeklinde olmak üzere görme alanı kaybı oluşmaktadır. Görme sorunları diplopi, oküler
konverjans, ışık hassasiyeti, nistagmus gibi önemli işlevsel sorunlara neden olabilmektedir.
Görme sorunu olan inme hastalarının bu acıdan özel olarak değerlendirilmesi ve şüphelenilmesi
durumunda göz hastalıkları konsultasyonu istenmesi gereklidir.
Fiziksel aktivite: Gözlemsel çalışmalar inme hastalarına akut donemde genellikle yeterli
rehabilitasyon uygulanmadığını, hastaların günün çoğu saatini yatakta yatarak geçirdiklerini
göstermektedir. Oysa genel olarak hastaların tolere edebildikleri andan itibaren rehabilitasyona
başlanması uygundur. Rehabilitasyona inmeden sonraki saatler-günler içerisinde başlamanın
uygun olduğu ve iyileşmeyi desteklediği bilinmektedir.
Klinik çalışmalara dayanarak oturma egzersizlerinin yarar sağladığı gösterilmiştir.
Ayağa kalkma zorluğu çeken hastalarda tekrarlayıcı ayakta durma egzersizlerinin yararı
gösterilmiş ve biyofeedback uygulamasının yararı artırabileceği belirtilmiştir. Erken
mobilizasyonun (inme başlangıcından sonraki 24 saat içerisinde yatakta oturma, ayakta durma,
yürüme) güvenli ve yararlı olduğu, depresyonu azalttığı gösterilmiştir. Ayrıca erken mobilize
edilen hastaların erken yürüme olasılıkları daha yüksek, immobiliteye bağlı komplikasyon
gelişme olasılıkları ise daha düşük bulunmuştur.
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İnmeden sonra yürüme güçlüğüne yönelik pek çok yöntem (ortopedik, norofizyolojik, motor
oğrenme) uygulanmaktadır, ancak bunların birbirlerine üstünlüğü gösterilmemiştir. On dört
çalışmanın alındığı metaanalizde tekrarlayıcı spesifik egzersizin yürüme mesafesini ve hızını
artırdığı, günlük yaşam aktivitelerini iyileştirdiği gösterilmiştir. Yüksek yoğunluklu direnç
egzersizlerinin yürüme hızını artırdığı ve işlevsel sonuçları iyileştirdiği, fitnes egzersizlerinin
yürümeyi olumlu etkilediği gösterilmiştir. On bir çalışma içeren bir metaanalizde ise
elektromekanik destekli yürüyüş egzersiziyle birlikte fizyoterapi uygulamasının yürüme
kapasitesini artırdığı bildirilmiştir. Diğer bir derlemede egzersiz tipleri arasında fark
gösterilmemiştir. İnmeye bağlı kol hareket kısıtlılığı olan hastalarla yapılan 14 çalışmayı içeren
bir Derleme de tekrarlayıcı kol egzersizlerinin kol ve el işlevlerinde küçük bir düzelme
sağladığını göstermiştir. Egzersiz suresinin uzamasıyla etkinin arttığı saptanmıştır. On üç
çalışmayı içeren diğer bir derlemede, özellikle EMG ile tetiklenen elektriksel uyarı olmak üzere
elektriksel uyarının kol işlevlerinde iyileşme sağladığı gösterilmiştir. Güçlendirilmiş
feedbackin de yararlı olduğu bildirilmiştir. Zorunlu kullanım terapisi, mekanik destekli
egzersiz, tekrarlayıcı spesifik iş egzersizlerinin yarar sağladığı; ayrıca mental pratik ve ayna
tedavisinin de yarar sağlayabildiği bildirilmiştir. Robotik uygulamanın etkileri konusunda
çelişkili sonuçlar elde edilmiştir. Adaptif cihazlar, hastanın güvenliği ve fonksiyonu için
yararlıdır. Alt ekstremite ortezleri; ayak bileği ve diz stabilizasyonu, yürüme ve düşmeden
korunma için önerilir. Erken dönemde prefabrik, uzun dönem için kişiye özel hazırlananlar
ortezler tercih edilmelidir.
5.2.3. Öneriler
1. Rehabilitasyona erken dönemde başlanmalıdır.
2. Rehabilitasyon planlanırken standart hale getirilmiş geçerli değerlendirme ölçekleri
kullanılmalıdır.
3. Hastalar mümkün olduğunca erken mobilize edilmelidir.
4. Belirli günlük yaşam aktivitelerinde aksama olan hastalara özel tedaviler programlanmalıdır.
5. Afazi tedavisine tolere edilen en kısa surede başlanmalı ve yoğun tedavi uygulanmalıdır.
6. Hastalar seans sırasında öğrendikleri ve uygun olan yöntemleri seans dışı saatlerde de
uygulamaya teşvik edilmelidir.
7. Disfaji değerlendirmesi en kısa surede (en az 24 saat içerisinde) yapılmalıdır.
8. Disfajiye yönelik yoğun tedavi uygulaması yapılmalıdır.
9. Gereğinde yutmayı güvenli hale getiren kompansatuar yöntemler uygulanabilir.
10. Diyet modifikasyonu yapılan hastaların besin alımları ve toleransları izlenmelidir ve gerekli
değişiklikler yapılmalıdır.
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11. Disfajide spesifik kas gruplarını hedefleyen tedaviler, termotaktil stimulasyon ve elektrik
stimulasyon hastanın durumu ve kurumun olanakları değerlendirilerek uygulanabilir.
12. Güç azalması olan hastalara güçlendirme egzersizleri (progresif direnc, elektromiyografik
biyofeedback destekli konvansiyonel tedavi ve/veya elektriksel stimulasyon) yaptırılması
önerilir.
13. His kaybı yaşayan hastalara spesifik duysal eğitim verilebilir.
14. Görme sorunu olan inme hastalarında bilgisayar tabanlı uyarı saptama eğitimi uygulanabilir.
15. Homonim hemianopsisi olan hastalara 15-dioptrilik Fresnel prizmaları uygulanabilir.
16. Oturma ve/veya ayağa kalkma güçlüğü olan hastalara uygun egzersizlerin Yaptırılması
önerilir.
17. Yürüme güçlüğü olan hastalara programı özel olarak yapılan, tekrarlayıcı yürüyüş
egzersizleri yaptırılmalıdır. Geleneksel yürüme egzersizlerine ek olarak mekanik destekli
egzersiz, biyofeedback gibi yöntemler uygulanabilir. Gerekirse ortez kullanılabilir.
18. Kol hareket kısıtlılığı olan hastalara uygun egzersiz programı önerilir.

5.3. Tedavi Sürecini Olumsuz Etkileyen Etkenler
Spastisite:
Spastisite terimi, belirli kasların aşırı aktif hale gelerek, adale katılığına, sertliğine ya da
spazmlarına neden olduğunu ifade eder. Yaralanma, inme ya da mültipl skleroz gibi durumların
beyinde ya da omurilikte yol açmış olabileceği hasardan ileri gelir. Spastisite vücudun çoğunu
(yaygın spastisite) ya da bir ayak bileği, bir el ve bilek gibi sadece küçük bir bölgeyi (fokal
spastisite) etkileyebilir. Spastisitenin etkileri, hafif sertlikten ağrılı, kontrol edilemeyen
kasılmalara kadar uzanır. Vücudun hangi bölgesinin etkilendiği ve bu bedensel etkilerin şiddeti,
hasar görmüş olan beyin ya da omurilik bölgesine ve hasarın derecesine bağlıdır.
Spastisite aktivite düzeylerini kısıtlayabilir; bu nedenle aktivite kısıtlılığı yaratacak
şiddetteki spastisiteyi azaltmak amacıyla tedavi uygulamaları yapılabilir. Spastisitenin
azaltılması amacıyla;. Elektriksel uyarı ve gece atelleri kullanılmaktadır. Üst ektremite
spasitisitesinde uygulanan aktif ve hedefli tedavi programının etkili olabildiği, ve hareket
nitelik ve miktarının arttığı belirtilmiştir.
Öneriler
1. Hafif-orta derece spastisitesi olan hastalarda genel tedavi dışında ek bir yöntem uygulanması
önerilmez.
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2. Spasitisitesi günlük aktivitelerini etkileyen hastalarda rehabilitasyonla birlikte botulinum A
toksini veya EMG biyofeedback ile birlikte elektriksel uyarı yöntemi uygulanabilir
Düşmeler
İnme sonrası düşmeler, hem akut safhada, hem rehabilitasyon aşamasında hem de uzun
dönemde %25’e kadar varan oranlarla, sık görülmektedir. İnme geçiren kişilerde düşmeye
neden olan olası faktörler kognitif bozukluklar, depresyon, polifarmasi ve duysal
bozukluklardır.
Grup ve ev temelli egzersizlerin düşme oranlarını ve risklerini azalttığı belirtilmektedir.
Simetrik dik durma eğitimleri ve oturma-kalkma eğitimlerinin düşmeleri azalttığı ve egzersiz
olarak önerilebileceği vurgulanmaktadır. İnme sonrası düşmelerde %5 oranında kalça kırıkları
gibi ciddi yaralanmalar ortaya çıkmaktadır. Bunların karşılaştırmalı kontrollere göre 4 kat fazla
olduğu bildirilmiştir. Egzersiz, kalsiyum ve bifosfanatlar inme hastalarında kemikleri
güclendirerek kırık oranlarını azaltır. Yüksek riskli gruplarda kalça koruyucuları hastane
koşullarında kırık riskini azaltır ancak ev koşullarındaki etkinlikleri bilinmemektedir.
Öneriler
1. Hastaneye kabulden itibaren düşme riski araştırılmalı ve yüksek riskli hastalarda düşmeler
acısından bir yönetim planı ortaya konmalıdır.
2. Yüksek riskli hastalarda egzersiz programları gerekirse bireyselleştirilerek uygulanmalıdır.
Epilepsi
60 yaş üzeri olgularda epileptik nöbetlerin %77’si saptanabilen bir nedene bağlıdır ve bu
olguların %45’inde neden inmedir.
Depresyon
İnme sonrası depresyon, rehabilitasyonu ve düzelmeyi olumsuz etkiler. Klinik pratikte
depresyonu olan hastaların az bir bölümü tanı alır ve çok daha azı tedavi edilir. İnme geçiren
hastaların içinde %33’e varan oranlarda depresyon ortaya çıkar.
Demans
İnme ve demans yaşlılarda önemli disabilite nedenleridir. İnme, demans ile belirgin
derecede ilişkilidir. Vasküler sebepler tanınabilir, önlenebilir ve tedavi edilebilir olduğundan
inmeyle ilişkili kognitif bozulmanın tanı ve tedavi şansı bulunmaktadır. Serebral infarkt ve
demansın her ikisi de yaşlı olgularda sık olup gerek klinik gerekse nöropatolojik olarak sıklıkla
birlikte bulunurlar. Demans, vasküler risk faktorleri olan olgularda daha ciddi seyreder.
Vaskuler faktörlerin tanınması demansın önlenmesi için önemli olduğundan çalışmalar daha
çok bu konuya yönlendirilmelidir. Vasküler risk faktorleri demansın diğer tiplerinin seyrinde
ve gelişmesinde de önemli bir rol oynayabilir. Preklinik Alzheimer Hastalığı (AH) olan olgular
da geçirdikleri inmeden hemen sonra demans olabilirler. İnme sonrası demans üzerinde en çok
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çalışılan bir antite olup prevalansı beklenenden çok daha fazladır ve inmenin varlığı demans
sıklığını 4-12 kez artırır. İnme hastaları icin demansa maruz kalmanın sebepleri henüz tam
olarak anlaşılamamıştır. Demans tam olarak Beyin Damar Hastalığı (BDH) lezyonu ile direkt
ilişkili olmayabilir ve bazı olgularda inme sonrası gelişen demans daha yavaş başlangıç ve
progresif bir seyir gosterebilir. İnme nedeniyle kliniğe kabul edilen birçok olgunun önceye ait
kognitif bozukluğunun olduğu saptanmıştır.
Bası Yaraları
İnme sonrası hastaların yaklaşık %21’inde bası yarası gelişmektedir. Desteğe daha fazla
bağımlı olan hastalarda bası yarası gelişiminin fazla olduğu gösterilmiştir. Erken mobilizasyon
bası yaralarının önlenmesi için önemlidir. İnme hastalarının 24 saat içinde mobilize edilmesinin
güvenli olduğu bildirilmiştir. Bunun dışında destek yüzeylerin kullanılması, pozisyonun sık
değiştirilmesi, uygun beslenmenin sağlanması, sakral cildin nemlendirilmesi önerilmektedir.
İnkontinans olan hastalarda ise cildin kuru tutulmasına özen gösterilmelidir. Özellikle yüksek
riskli hastalarda havalı yataklar ya da su yatakları önerilmektedir.
Öneriler
1. Bası yarasını önleyebilmek için hastaların mümkün olduğunca erken mobilize edilmesi
önerilir.
2. Destek yüzeylerin kullanılması, pozisyonun sık değiştirilmesi ve optimum beslenme
sağlanması önerilir.
3. İnkontinans olan hastalarda cildin kuru tutulması, diğer hastalarda cildin ve özellikle sakral
bölgenin nemlendirilmesi önerilir.
4. Yüksek riskli hastalarda havalı yataklar ya da su yatakları kullanılabilir.
5.4. Rehabilitasyon Süresince Görülebilecek Komplikasyonlar
Alt ekstremıtede spastisite, inkoordinasyon, duyusal bozukluklar ve motor yetersizlik aşağıdaki
komplikasyonlara neden olabilmektedir:
Üst ekstremite

Alt ekstremite
•
•
•
•
•

Kontraktürler
Derin ven trombozu
Kas iskelet sistemine alt travmatik
problemler
Kalça fraktürleri
Ampütasyon

•
•
•
•
•

Omuz subluksasyonu
Brakıal pleksus lezyonları
heterotopik ossifikasyon
Omuz el sendromu
Tromboflebit
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Uygulamalar

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yaşlılıkta sık görülen hastalıkların başında gelen serebrovasküler
hastalıkların oluş şekli, ortaya çıkan sonuçlar ve rehabilitasyon seçenekleri ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1) İnmelerin yaklaşık olara % 20’sini oluşturan inme çeşidi hangisidir?

a)
b)
c)
d)
e)

Hemorajik İnme
Tromboz
Emboli
İskemik İnme
Amiyotrofik Lateral Skleroz

2) Aşağıdakilerden hangisi inme sonrası görülen iletişim bozukluklarındandır?

a) Afazi
b) Spastisite
c) Bası Yaraları
d) Düşme
e) Nistagmus

3) İnme geçirenlerin …………...’nün 1yıl içinde öldüğü ……………….’ünde sekkelli

olarak ve diğer 1/3’nün ise kısmen iyileşebildikleri saptanmıştır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) 1/2 ve 1/4
b) 2/4 ve 1/3
c) 1/3 ve 1/3
d) %40 ve % 40
e) %60 ve % 20

4) SVO rehabilitasyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
I. İyileşme süreci 6-12 ay devam etmektedir
II. Bilişsel ve lisan fonksiyonlarındaki iyileşme daha uzun zaman almaktadır
III. Alt ekstremite fonksiyonları daha erken düzelir
IV. Gövdeye yakın uzuvların kontrolü, uzak olandan daha önce gelişir
a) I-III
b) I-II-III
c) II-III-IV
d) I-IV
e) I, II, III, IV

5)
Ayrıca
erken
mobilize
edilen
hastaların
erken
yürüme
olasılıkları
daha …...., immobiliteye bağlı komplikasyon gelişme olasılıkları ise daha ….... bulunmuştur
a) düşük/yüksek
b) az/çok
c) muhtemel/olasılıksız
d) kötü/iyi
e) yüksek/düşük
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6) Spasitisitesi günlük aktivitelerini etkileyen hastalarda rehabilitasyonla birlikte
…............. veya EMG biyofeedback ile birlikte elektriksel uyarı yöntemi uygulanabilir
a) Botollinum toksin A
b) Beslenme tedavisi
c) Spor
d) Yüzme
e) Elektrik stimülasyonu

7) Aşağıdakilerden hangisi beynin vasküler hastalıklarının 4 temel kriterinden biri değildir?
a) Trombotik
b) Embolik
c) Laküner
d) Hemorojik
e) Frontal

8) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri İnme geçiren kişilerde düşmeye neden olan olası

faktörlerdendir?
I- Kognitif bozukluklar
II- Depresyon
III-Polifarmasi
IV- Duysal bozukluklar
a) I ve II
b) II ve III
c) III ve IV
d) II, III ve IV
e) I, II, III ve IV

9) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri inmenin tanısı koymak için muayenede hastadan

istenilen durum ve duruşlardandır?
I- Kişiden gülümsemesini isteyin. Yüzün bir tarafı düşüyor mu?
II-Her iki kolunu kaldırmasını isteyin. Bir kolu aşağı düşüyor mu?
III-Basit bir cümleyi tekrar etmesini isteyin. Konuşmaları saçma veya tuhaf mı?
IV-Her iki kolunu kaldırmasını isteyin. Her iki kolunda da titremeler var mı?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I, II ve III
e) I, II, III ve IV

10) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri inmede değiştirilebilir risk faktörlerindendir?

I- Asemptomatik Karotis Arter Stenozu
II- Orak Hücreli Anemi
III-Postmenopozal Hormon Tedavisi
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IV-Fiziksel İnaktivite ve Obozite
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) II ve III
d) III ve IV
e) I, II, III ve IV
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6. DEMANS HASTALIĞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde demans hastalığı, Görülme nedenleri ve görülme şekillerleri hakkında
bilgilerverilecektir. Bununla birlikte demansa yönelik tedavi seçenekleri ile birlikte demanslı
hastaya yaklaşım konuları ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.

Demans nedir?
Demans tipleri nelerdir?
Demansa yönelik tedavi yaklaşımlerı nelerdir?
Demanslı hastanın bakımı nasıl olmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Demans ve demans tipleri

Demans
hastalığını Ders
notlarının
ve
tanımlama türleri arasındaki kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
farklar öğrenilecektir.
olacaktır.

Demanslı hastanın bakımı

Demanslı
hastaların
bakımında dikkat edilecek
hususlar hakkında bilgiler
öğrenilecektir.

Demansa yönelik
uygulamaları

Demanslı
aktiviteler

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Ders
notlarının
ve
kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

tedavi Demans hastalığı için tedavi Ders
notlarının
ve
seçenekleri kskkında bilgiler kaynakçada
verilen
öğrenilecektir
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

tedavisinde Demans hastaları için uygun
aktiviteler
belirleme
konusunda
bilgiler
öğrenilecektir.

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

Demans
Demans tipleri
Demanslı hasta bakımı
Demanslı hasta tedavi yaklaşımları
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Giriş
Yaşlanma ile birlikte ortaya çıkan bulgular arasında en önde, zihinsel aktivitelerde
meydana gelen azalma veya kayıplardır. Bu olayların içinde en yaygın olarak bilinen duruma
demans (bunama) adı verilmektedir. Bu bölümde demans hakkında bilgilere ve tedavi
yöntemlerine yer vereceğiz.
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6.1. Demans
Demans unutkanlığın ön planda gittiği birçok hastalığın genel adıdır. Demans yaşlılarda
sık görülen hastalıkların başında gelmektedir. En sık demans tipi ise Alzheimer adlı Alman
bilimadamı tarafından tanımlanan Alzheimer hastalığıdır. İleri evre Alzheimer hastalığına ya
da ileri evre demansa ülkemizde yanlış ve hoş olmayan bir tanım olan bunama kelimesi
kullanılmaktadır. Hepimiz unutuyoruz. Unutkanlık ne zaman patolojik bir hastalık belirtisi ne
zaman normal konusu önemlidir. Kognitif fonksiyonlardan olan unutkanlık basitçe tablo1’deki
gibi gösterilmiştir.
Tablo-1 : Kognitif fonksiyonlar ve unutkanlık sınıflaması
1- Normal
2- Basit unutkanlık
3- Hafif Kognitif Bozukluk
4- Erken evre demans(Alzheimer en sık tip)
5 - Orta evre demans (Alzheimer en sık tip )
6 - İleri evre demans(Alzheimer en sık tip)

Hafıza problemleri hastalar ve yakınları tarafından sıklıkla yaşlanmanın doğal bir
sonucu olarak düşünülmekte, bu sebeple erken evreleri gözden kaçabilmektedir. Herhangi bir
sebeple başvuran yaşlı hastalarda kognitif fonksiyonun sorgulanması demansın erken evrede
yakalanması için önemlidir. Demans kronik beyin hastalıkları veya ensefalopati sonucu gelişen
kognitif ve davranışsal bozuklukları içeren bir klinik tablodur. Demans sendromları beynin
progresif dejeneratif hastalıkları ve vasküler hastalıklar sonucu oluşmaktadır. Ayırıcı tanıda ise
travma, hipoksi ve metabolik sebeplerden oluşan kronik ensefalopati göz önünde
bulundurulmalıdır. Demans tanımı için hastanın önceki durumuna göre kognitif fonksiyonda
düşüş olmalı, günlük yaşamını etkilemiş olmalı ve hafıza bozukluğunun yanı sıra birden fazla
kognitif alanda (afazi, agnozi, apraksi, yürütücü işlev bozukluğu) bozukluk olmalıdır.
Alzheimer hastalığı ise hafif-orta-ağır bellek bozukluğu ile beraber dil, idarecilik, karar verme
işlevlerinde, dikkatte, oryantasyonda ve kişilikte bozukluklar, edinilmiş entelektüel becerilerde
progresif bir kayıp ile kendini gösteren ilerleyici ve fatal nörodejeneratif bir hastalıktır.
Demans açık bir bilinç düzeyinde başta bellek olmak üzere zihinsel ve sosyal
yeteneklerin kişinin günlük yaşam aktivitelerini etkileyecek derecede yıkılması şeklinde
tanımlanabilir. Başta bellek bozulurken dikkat, lisan, görsel-alansal (vizüospasyal) beceriler,
algılama, problem çözme gibi fonksiyonlar da bozulur. Zamanla tabloya kişilik değişiklikleri,
davranış ve psikiyatrik semptomlar (delüzyon, halüsinasyonlar, duygulanım bozuklukları vs.)
eklenir.
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Yukarıda özetlendiği üzere demanslı bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde, demansın
evresine ve tipine göre, değişik düzeylerde kısıtlamalar oluşur. Benzer şekilde yine demansın
evresine ve demansa sebep olan hastalığa bağlı olarak yukarıda bahsedilen hezeyan,
halüsinasyon, anksiyete, ajitasyon ve depresyon gibi psikiyatrik belirtiler ortaya çıkar. Ne yazık
ki henüz en sık demans tipi olan Alzheimer hastalığı ve yukarıda sıralanan diğer dejeneratif
beyin hastalıklarına bağlı demansların tedavisinde (şifa sağlayan) demansı tamamen düzelten
ilaçlara sahip değiliz. Bununla birlikte hastalığın doğal sürecini değiştiremese de, hastalık
ilerlemesini ve hastalığa ilişkin belirtileri geciktirebilen ve semptomatik yarar sağlayan ilaç
tedavileri vardır ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Öte yandan ilaç dışı davranış-uğraşı
tedavileri de demanslı hastanın tedavisinde önemli yer tutar. Her iki tip tedavinin ortak amacı
demans nedeniyle bozulma sürecinde veya riskinde olan iş yapabilme gücü yani günlük yaşam
aktivitelerinin idamesi ve iyileştirilmesi, sağlığın ve yaşam kalitesinin düzeltilmesi, bakım
verenlerin yükünün azaltılması ve demanslı hastanın yaşamının rahat, basit ve güvenli
kılınmasıdır. Özellikle agresif ve ajite davranışların tedavisinde ilaç dışı girişim birinci
basamak tedavi olarak kullanılmalıdır. Rutin bakım pratiğinde sıklıkla göz ardı edilen davranış
tedavileri, demanslıların ihtiyaç duydukları veya yapmak istedikleri aktiviteleri yapmalarına
yardımcı olabilir, böylelikle bireylerin günlük yaşam aktivitelerini yapabilme kabiliyetlerini
iyileştirmede yararlı olabilir. Demansın özellikle erken dönemlerinde hastalar öz bakım ve
diğer aktiviteler konusundaki eğitimlerden faydalanabilirler. Bu fayda demansın ilerlemesini
yavaşlatan tıbbi tedavilerden yararlanan hastalarda daha belirgindir.
Demans evreleri kabaca erken, orta ve ağır evre olarak sınıflandırılabilir. Hafif evre
demansı işte ve ev dışında bağımsızlığın bozulmaya başladığı, orta demansı, bunlar tümüyle
bağımlılaşırken ev yaşamı ve kendine bakımda sorunların başladığı, ağır demansı ise sürekli
bakım gereken, tümüyle bağımlı bir durum olarak tarif edebiliriz.
Demansın tüm tanımları üç esansiyel bulguyu içerir:
1. Kişinin yaşından ve sosyokültürel seviyesinden beklenmeyecek ölçüde ilerleyici bir
mental yıkım olmalı,
2. Bu bozukluk tek bir nöropsikolojik defisitten çok kognitif fonksiyonun çoklu
alanlarını (bellek, dil, vizuospasyal beceriler, dikkat) ve kişiliği etkilemeli,
3. Deliryumun aksine bilinç bozukluğu olmamalıdır.
Bu şekilde yapılan bir demans tanımı onu normal yaşlanmadan, statik ensefalopatilerden ve
bilinç bozukluklarından ayırmaktadır.
Demanslar öncelikle primer ve sekonder olarak sınıflandılırlar. Primer grupta demansa
neden olan nörodejeneratif hastalıklar sayılmaktadır. Nörodejeneratif hastalık, bilişsel
işlevlerin alt yapısını oluşturan limbik ve asosiasyon alanlarında, sıklıkla kendine özgü patoloji
ile nöron ve sinaps kaybıyla dejenerasyona yol açar ve işlevini bozar. Bu patogenez belli bir
yayılım aşamasında kliniğe demans olarak yansır. Nörodejeneratif süreç, izole demans şeklinde
olacağı gibi diğer sistemleri de etkileyebilir.
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Primer demansların en sık nedeni Alzheimer hastalığıdır (AH). En sık sekonder demans
nedeni ise vasküler demanstır.
6.2. Demans Tipleri
6.2.1. Vasküler Demans
En sık görülen ikinci demans nedenidir. Multi infarkt demans, stratejik bir alanda
oluşmuş büyük bir infarkt sonucu oluşan demans, subkortikal küçük damar hastalığı ya da
hemorajiye bağlı ortaya çıkan bilişsel bozukluktur. Tüm demansların %20-30’unu vasküler
demanslar oluşturur. Hastalığın seyri kural olarak enfarkt alanı ve entellektüel yıkımın derecesi
ile orantılıdır. Vasküler demanslı hastalarda hangi alanda enfarkt oluşmuşsa, o alana ait
fonksiyon bozukluğu vardır.
6.2.2. Lewy Cisimcikli Demans
Lewy cisimcikli demans alfa-sinüklein içeren Lewy cisimciklerinin subkortikal yapılar,
limbik sistem, neokortikal bölgelerde yerleşmesi sonucu görülen tablodur. Tegmental
dopaminerjik hücre yıkımı ve bazal kolinerjik kayıp vardır. Klinik olarak ilerleyici kognitif
yıkım ile birlikte parkinsonizm, görsel halüsinasyonlar ve fluktüasyon gösteren dikkat ve bilinç
değişikliği gözlenir. AH’ye oranla daha az şiddette bellek yıkımı olur. Ancak yönetsel işlev
kaybı daha belirgindir. En önemli klinik özellik kognisyondaki dalgalanmadır. Ayrıca iyi forme
olmuş tekrarlayıcı halüsinasyonlar da diğer önemli klinik özelliktir.
Rijidite, bradikinezi ve tremor Lewy cisimcikli demansı, erken başlangıçlı AH’den
ayırmada yararlıdır. Parkinson hastalığında da demans hastalığın başlangıcından seneler sonra
ortaya çıkar.
6.2.3. Frontotemporal Demans
Bu grup, frontal ve temporal yapılardaki nöronal dejenerasyon ile karakterize olup,
kişilik, davranış ve dil bozuklukları ile gider. Başlangıç yaşı genellikle 65 yaşından öncedir.
Kişilik değişiklikleri belirgindir ve demans belirtilerinden yıllarca önce başlar.
Apatik görünümleri vardır. Davranışlarında disinhibisyon, karar verme yetisinde ve iç
görüde kayıp sıklıkla ortaya çıkar. Anti-sosyal davranışlar nedeni ile hastanın başı sıklıkla derde
girer. Kognitif semptomlar başladığında sözel stereotipiler sık görülür. Sözcük tekrarları çoktur.
Fiziksel bulgular arasında erken dönemde primitif veya “frontal” refleksler, inkontinans
görülür. Geç dönemde akinezi, rijidite, tremor gözlenir. Farklı klinik formları tanımlanmıştır.
6.3. Demansa Yönelik Tedavi Uygulamaları
Demans hastalığına yönelik etkin bir tedavi bulunmamaktadır. Yeni tedavi seçenekleri
üzerinde çalışmalar sürmekle birlikte günümüzde hastalığı modifiye edici, semptomatik ve
koruyucu tedaviler kullanılmaktadır. Güncel olarak kullanılabilen tedaviler hastalığın ilerleme
sürecini yavaşlatmak ve semptomları yönetmek üzerinde odaklanmıştır. Tedavi başarısı bu
nedenle semptom şiddeti ve bakım veren yükü/ tükenmişliği ile ölçülmektedir.
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Demans tedavisinden beklenenler;
• Kognitif ve fonksiyonel bozulmayı durdurmak ya da yavaşlatmak,
• Davranışsal ve psikiyatrik semptomları tedavi etmek,
• Bakım verenin yükünü azaltmak,
• Bakımevi ve hastaneye yatışı geciktirmektir.
Davranışsal ve psikiyatrik belirtiler demans hastalıklarında sık karşılaşılan ve bakım
verenlerin zorlanmasına neden olan en önemli sorunlardır.
Davranışsal ve psikolojik belirtiler içinde delüzyon, halüsinasyon, yanlış tanımlamalar,
ajitasyon, amaçsız gezinmeler, huzursuzluk, disinhibisyon, apati, negativitizm, duygusal
dalgalanma, depresyon, anksiyete, uyku bozuklukları ve uygunsuz cinsel davranışlar yer
almaktadır. Demanslı hastalara bakım verenlerle yapılan görüşmelerde belirtilerin %50-90
sıklıkta ortaya çıktığı belirtilmiştir. Davranışsal ve psikolojik belirtilerin yönetiminde nonfarmakolojik ve farmakolojik yaklaşımlar kullanılmaktadır. Farmakolojik yaklaşımlar içinde
antipsikotikler, antidepresanlar, antikonvülsanlar ve benzodiazepinlerin kullanılabileceği
belirtilmektedir.
Davranışsal ve psikolojik belirtilerin yönetiminde non-farmakolojik yaklaşımların
farmakolojik tedaviden önce kullanılması önerilmektedir. Non-farmakolojik yaklaşımlar çevre
düzenlemesi, ışık tedavisi, müzik tedavisi, pet terapisi, egzersiz, dans, sosyal etkileşim gibi
aktivite tedavisi ve özel davranışsal teknikleri içermektedir. Yoğun klinik deneyimler nonfarmakolojik tekniklerin kullanımını desteklemekte ve bazı araştırmacılar farmakolojik
tedavilerden daha etkili ve kabul edilebilir olduklarını ifade etmektedir. Huzurevinde aktivite
programı ile yapılan bir çalışmada 6 aylık uygulama döneminin ardından kontrol grubunda %51
oranında olan davranışsal sorunlar tedavi grubunda %29 olarak tespit edilmiş ve tedavi
grubunda psikotrop ilaç kullanımı kontrol grubuna göre yarı düzeyde kalmıştır. Egzersiz,
aktivite grubu ve sosyal etkileşimin kullanıldığı çalışmalarda bilişsel uyaranın artırıldığı ve
ajitasyon gibi problemli davranışların azaltıldığı saptanmıştır.
Hermann tarafından müzik ve ışık ile yapılan çalışmalarda da ajitasyon ve uyku
bozuklukları üzerinde olumlu yanıtlar alındığı belirtilmiştir. Demanslı hasta bakımında
kullanabilecek pek çok model bulunmaktadır.
6.4. Demanslı Hastanın Bakımı
Demanslı hasta bakımında temel hedefler hastanın fonksiyonelliğinin korunması,
engelinin azaltılması, stabilitenin sürdürülmesi için çevre ve ilişkilerin düzenlenmesi, hastalık
nedeniyle oluşan kayıpların kompanse edilmesi, hastanın bireyselliğini koruyacak ve yaşam
kalitesini sürdürecek terapötik ortamın sağlanmasıdır. Demanslı hastanın bakım gereksinimleri
aşağıda yer alan başlıklar altında incelenebilmektedir.
Bilişsel Fonksiyonların Sürdürülmesine yönelik olarak çevredeki belirsizliğinin
azaltılması ve ipuçlarının artırılması gerekmektedir. Bunun için hastaya sakin yaklaşmak, hasta
ile etkileşimde kendini tanıtmak, hastaya ismi ile hitap etmek, çevreyi basit ve güzel tutmak,
günlük yaşam için düzenli bir plan yaparak hastanın uyumunu kolaylaştırmak, hastanın
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hatırlamasına ve oryantasyonuna yardımcı resimler, notlar, etiketler, ipuçları kullanmak,
çevreyi gözlemesi için pencere kenarında oturmasını sağlamak, iletişimin bir parçası olarak
çevresel uyaran vermek önerilmektedir.
Fiziksel Güvenliğin Sürdürülmesine yönelik olarak çevrenin kontrolü ve güvenliğinin
sağlanması, tedavinin uygun zamanda ve dozda uygulanması ve yanıtının izlenmesi, yemek
ısısının kontrolü, maksimum düzeyde bağımsızlık ve özgürlüğe izin verilmesi uygulamalarını
gerçekleştirmek gerekmektedir. Bağımsızlık ve özgürlüğün sağlanması için güvenli çevrede
dolaşması, kısıtlamaların kullanılmaması ve tanılayıcı etiketler kullanılmalıdır.
Fizyolojik Fonksiyonun Optimal Düzeyde Sürdürülmesine yönelik olarak günlük
rutinde anksiyetenin azaltılması, yaşam kalitesinin geliştirilmesi, benliğin olumlu duygularını
geliştirilmesi uygulamalarının yapılması beklenmektedir. Bu amaçla hasta oryante tutulmalı,
unutkanlığa karşı sabırlı olunmalı, günlük rutini korunmalı, hastaya zaman ayırılmalı ve
dinlenmeli, hasta ile konuşmaya istekli olunmalı, hastayı geçmişte mutsuz eden durumlar
önlenmeli, hasta ile gerekçeler hakkında konuşulmamalı, egzersiz, yürüyüş, televizyon izleme,
hafif müzik dinleme gibi aktiviteler için fırsat yaratılmalıdır. Ayrıca; hastaya duyguları olan bir
birey olarak davranılmalı, hasta küçümsenmemeli, anksiyete duygularını konuşmalı,
duygularını anlattırmaya cesaretlendirilmeli ve gevşeme yöntemleri öğretilmeli, beklenen
davranışları ödüllendirilmelidir.
Hastanın Düşüncelerini Çevresi ile Paylaşma Başarısını yaşaması hasta bakım
başlıklarından biridir. Bu amaçla hastanın mesajlarının anlaşılmasını sağlayacak sakinlikte
olma, sözlü mesajları kısa ve basit tutma, sözsüz mesajları sözlerle kullanma, konuşmada tutarlı
olma, basit uygulamaları yazma, hastanın tepkilerini gözleme ve tepki vermese bile konuşma
stratejilerini uygulamak gerekmektedir. Hastanın mesajlarını anlatma yeteneğini geliştirmesi
için hataları görülmemeli, unutulan kelimeleri söylenmeli, sohbet için yeterli zaman ayırılmalı,
basit cümleleri desteklenmeli, konuşması için alternatif yöntem geliştirmelidir.
Günlük Yaşam Aktivitelerinde Maksimum Bağımsızlığın Sağlanması amacıyla günlük
aktiviteleri kolaylaştırmak için plan yapılması, bakım aktiviteleri için uygun araçlar
kullanılması, işlerin küçük parçalara ayrılması, iş bitene kadar hasta ile birlikte olunması,
konfüzyon ya da dikkat eksikliği nedeniyle duraksadığında hatırlatma yapılması, vücut
fonksiyonlarının izlenip erken tanı konması, banyo güvenliği için güvenlik önlemleri alınması,
hastanın bildik yerleri hatırlaması ve tanıması için resim, fotoğraf, yazı gibi ipuçları
yerleştirilmesi, kolay giyilen kıyafetler giydirilmesi, her iki saatte bir tuvalete gitmesi için
teşvik edilmesi, yeterli sıvı ve besin alması konusunda desteklenmesi ve akşam saatlerinde sıvı
alımının kısıtlanması gibi uygulamalar gerçekleştirilir.
Yeterli Beslenmenin Sağlanması amacıyla hastanın kilo izlemi, yeterli ve dengeli diyet
almasının sağlanması, kendi kendine yiyemeyen hastanın beslenmesine yardım edilmesi,
besleme sırasında kısa hikayeler ile konsantrasyon ve iştah oluşturulması, sakin ve iyi ortam
sağlanması ve hastanın istediği-bildiği besinleri yemesinin sağlanması önerilmektedir. Yeterli
beslenme için ayrıca ağız bakımı yapılması, sakız çiğnenmesi önerilmektedir.
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Uyku ve Aktivite Dengesinin Sağlanması amacıyla gece uyaranların azaltılması, gece
yeterli aydınlatmanın sağlanması, gece uyanık ise rahatın sağlanması, güvenliği artıracak
önlemlerin alınması, kısıtlayıcıların kullanılmasının engellenmesi, aktivite uyku sürelerinin
dengelenmesi, gün içinde uyanık kalmasının sağlanması, egzersiz ve aktivite programlarının
eklem hareketliliği için desteklenmesi önerilmektedir.
Gereksinimlerin Karşılanması ve Sosyalizasyonun Geliştirilmesi için aile ve arkadaş
ziyaretlerinin artırılması, hasta ile iletişimde dokunmanın kullanılması, yakınları ve
arkadaşlarının hastaya bildiği isimler ile hitap etmesi, konfüzyonun önlenmesi ve tek uyaran
vermek için ziyaretçilerin sayısının bir-iki kişi ile sınırlandırılması beklenmektedir.
Rehabilitasyon amacıyla var olan becerilerin desteklenmesi, fizyoterapi hizmeti
verilmesi, yardımcı cihaz verilmesi, afazi durumunda konuşma terapisine yönlendirilmesi,
inkontinans için mesane ve barsak eğitimi verilmesi gereklidir.
6.5. Demanslı Hastaların Tedavisinde Kullanılan Destekleyici Aktiviteleri
Uğraşı terapistleri demanslı bireylerin tedavisinde demansın evresine göre içeriği
değişen çok sayıda yaklaşımdan faydalanırlar.
1. Zihinsel Aktiviteler ile (renkler ve şekillerin birlikte yorumlanması, kavramlar arası
ilişki kurulması, olayların sıralanması, sabah ve akşamın, mevsimlerin, ayın
vurgulanması, saatin kaç olduğunun birlikte yorumlanması, bu saat dönemlerinin günün
hangi kısmına karşılık geldiğinin, günün söz konusu bölümlerinde ne yapıldığının
birlikte yorumlanması, vb.) bireyin zaman, mekân ve kişi oryantasyonunun korunması
ve iyileştirilmesine yardımcı olunabilir; dikkati yoğunlaştırma kapasitesinin artırılması
ya da idamesi ve dolayısı ile yaşam kalitesinin artması sağlanabilir. Demanslılara
hatırlatıcı ipuçları kullanma becerileri geliştirilerek, bir süre daha günlük yaşam
aktivitelerini idame ettirmeleri sağlanabilir. Bellek yardımcıları olarak kullanılan
defterler, listeler sıklıkla işe yararlar. Hastaların mevcut zihinsel kapasitelerini dikkat,
bellek, dil, soyutlama, planlama, olayları değerlendirme ve görsel mekânsal işlevlerde
desteklemek mevcut hastalıkla başa çıkma kapasitelerini artırmak ana hedeftir.
2. Psikomotor Aktiviteler ile ( halka sıralama, denge sağlama, kuka oyunu, hamur
yoğurma, vida sıkma, bebek giydirme, vb.) geçmişte ilgilendikleri aktiviteler ile uyumlu
aktivitelerin beraber yapılması birey ile diyaloğu sağlamak ve iletişimi pekiştirmek,
aktivitelere katılımını sağlamak, el becerilerini ve vücut esnekliklerini idame ettirmek,
negatif davranışsal belirtileri kontrol etmek için faydalı olabilir.
3. Paylaşım Saati Aktiviteleri ile hatırlama terapileri ile bireysel veya gruplar halinde eski
deneyimler paylaşılabilir ve konu hakkında konuşmaları sağlanabilir. Eski anıların
anlatılması ve paylaşılması, bu konuda yorumlar yapılması (askerlik anıları, meslek
anıları, okul anıları, eski bayramlar, vb.) belleği daha diri tutmaya, bireylerin
terkedilmiş duygularından sıyrılması ve depresif belirtilerinin önüne geçilmesi için
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faydalı olabilir. Genellikle fotoğraflar, ev aletleri, müzik ve ses kayıtları ve geçmişte
kullanılan herhangi bir alet hatırlamada yardımcı olabilir.

4. Hobi Saati Aktiviteleri ve Sanat Aktiviteleri ve Müzik Aktiviteleri sayesinde tanıdık,
kısa süreli aşina olunan işlerin yaptırılması (örneğin aşçılık yapmış demanslı hastaya
demansın evresine göre gözetim altında melemen, limonata gibi nispeten kolay
yiyeceklerin hazırlatılması, bayanlara havlu işlemesi, tülbent oyalaması, örgü
yaptırılması, vb.), aşina olunan müziklerin seçilerek bireye dinletilmesi, beraber
söylenmesinin teşviki, halk oyunlarına mümkünse katılımlarının sağlanması, resim
yapma imkânının sağlanması ve teşviki, dil kullanımı zor hale gelmiş olan hastaların
kendini bir şekilde ifade etmesinde, yine hem bellek kaybını azaltmada, depresif
yakınmaların azalmasında, sosyalleşmenin ve iletişimin sağlanması, dikkatin ve motor
becerilerin idamesinin sağlanmasında yararlı olabilir. Özellikle yemek ve banyo
esnasında dinletilen müzik ile demanslı bireylerin davranışsal problemlerinde azalma
sağlanabilir. Hafıza ile ilgili sorunları olan demanslılara hatırlatıcı ipuçları kullanmaları
önerilerek, bir süre günlük yaşam aktivitelerini idame ettirmeleri sağlanabilir.

5. Egzersiz ve Spor Aktiviteleri ile demanslı bireylerin motor aktivitelerinin zinde kalması,
uzun süre kullanılmamaya ikincil gelişebilecek kontraktürlerin önlenmesi ve
inaktiviteye ikincil ortaya çıkabilecek sistemik problemlerin oluşması engellenebilir;
demanslı bireylerde sık karşılaşılan depresyonda, özellikle bazı demans türlerine eşlik
eden aşırı yemek tüketimini düzenlemede yardımcı olabilir. Yine hafif bir fiziksel
egzersiz veya yürüyüş demanslı bireylerin davranışsal problemlerinde azalma
sağlayabilir.
6. Manevi Bakım Aktiviteleri ile kişinin geçmiş hayatında mensubu olduğu din veya
benzeri ahlaki öğretileri ile uyumlu ritüellerin parçası olmaları sağlanarak, söz konusu
aktiviteye aşinalığın sağladığı pozitif etki ve manevi huzur hissiyatı ile yaşam
kalitelerinin artırılması, yine depresif belirtilerinin önüne geçilmesi, davranışsal
belirtilerinin azaltılması sağlanabilir
7. Dış Mekân Aktiviteleri aşina olunan yerlerin seçilmesi halinde aşinalıkla ilişkili pozitif
etkileriyle, aşina olunan yerlerin olmadığı durumda özellikle hafif ve orta evrelerdeki
bazı demanslılarda, demanslı bireyin hareket etmesine, değişik aktivitelere katılımını
sağlayarak yaşam kalitesinin artmasına, motor fonksiyonlarının korunmasına aracılık
edebilir.
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Uygulamalar

Demans hastaları için özel aktivitelere örnek aktiviteler oluşturmak
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Uygulama Soruları

Demanslı hastalar için rehabilitatif amaçlı aktivite örnekleri neler olabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yaşlılığın önemli sorunlarından olan demans hastalığıının tanımı yapıldı. Demans
türleri hakkında bilgile verildi. Demans hastaları için tedavi seçenekleri ve demanslı hastaya
yaklaşımın nasıl olacağı konısında bilgiler verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Demans belirtilerindendir?
I.Bellek bozukluğu
II. Dikkat eksikliği
III.Algılama bozukluğu
IV.Psikiyatrik semptomlar
a) Yalnız I b) I ve II
c) I , II ve III
d) I ,II, III ve IV
e) II ve IV

2) Demans tedavisine ilişkin verilen bilgilerden yanlış olan seçenek aşağıdakilerden
hangisidir?
a)Davranışsal ve psikolojik belirtilerin yönetiminde non-farmakolojik yaklaşımların
farmakolojik tedaviden önce kullanılması önerilmektedir.
b) Bakım verenin yükünü azaltmak amaçlanır
c) Bakımevi ve hastaneye yatışı mümkün olduğunca erkene almak amaçlanır
d)Güncel olarak kullanılabilen tedavilerde hastalığın ilerleme sürecini yavaşlatmak ve
semptomları yönetmek amaçlanır
e)Psikolojik ve fizyolojik olarak hastaya destek olunması gerekir

3) Aşağıdakilerden hangisi kognitif fonksiyonlardan olan unutkanlıklardan değildir?

a) Normal
b) Basit Unutkanlık
c) Erken Evre Demans
d) Tinnitus
e) Orta Evre Demans

4) Aşağıdakilerden hangisi sürekli bakım gerektiren, tümüyle bağımlı bir durumu
ifade eden demans evresidir?
a) Erken evre
b) Başlangıç evresi
c) Orta evre
d) Belirti vermeyen evre
e) Ağır evre

5) Demans tanımı için hastanın önceki durumuna göre aşağıdaki durumlardan

hangisi/hangilerinin olması gerekmektedir?
IÖnceki durumuna göre kognitif fonksiyonda düşüş olmalıdır.
IIHafıza bozukluğunun yanı sıra Afazi Bozukluğu olmalıdır.
IIIHafıza bozukluğunun yanı sıra Agnozi Bozukluğu olmalıdır.
IVHafıza bozukluğunun yanı sıra yürütücü işlev bozukluğu olmalıdır.
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a)
b)
c)
d)
e)

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

6) . Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Alzheimer Hastalığı (AH) için söylenebilir?

I- AH, en sık bilinen ve en sık görülen demanstır.
II- Tüm demansların %59-70’i AH’dir.
III-Gelişmiş ülkelerde 65 yaş ve üzeri her 10 kişiden beşinde görülür.
IV-Erkeklerde daha sık görülmektedir.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) III ve IV
e) I, II, III ve IV
7) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Alzheimer Hastalığında uyarıcı belirtilerden değildir?
I- Görsel imgeleri ve mekansal ilişkileri anlamada zorlanma.
II- Konuşma ve yazmada kelime problemleri.
III- Karar vermede zorlanma - Sosyal aktivitelerden uzaklaşma.
IV-İdrar yolları efeksiyonları.
a) I ve II
b) II ve III
c) I, II ve III
d) II, III ve IV
e) Yalnız IV

8) “Frontal ve temporal yapılardaki nöronal dejenerasyon ile karakterize olup, kişilik,
davranış ve dil bozuklukları ile gider. Başlangıç yaşı genellikle 65 yaşından öncedir.” Tanımı
aşağıdaki hangi demans çeşidinin tanımıdır?
a) Lewy Cisimcikli Demans.
b) Frontotemporal Demans.
c) Alzheimer Hastalığı.
d) Vasküler Demans.
e) Kas Atrofisi.
9) Demansla ilgili aşağıdakilerden hangisi veya ahangileri doğru değildir?

I- Demans kronik beyin hastalıkları veya ensefalopati sonucu gelişen kognitif ve
davranışsal bozuklukları içeren tablodur.
II-Demans Sendromları kronik beyin hastalıkları ve vasküler hastalıklar sonucu
oluşmaktadır.
III-Demansta bilinç bozukluğu olmalıdır.
IV-Demans tanımı için hastanın önceki durumuna göre kognitif fonksiyonlarda düşüş
olmalıdır.
a) Yalnız I
b) Yalnız III
c) I, II ve III
d) I, II ve IV
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e) I, II, III ve IV

10) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Demansın davranışsal ve psikiyatrik belirtilerindendir?

I- Delüzyon
II-Halüsinasyon
III-Yanlış Tanımlamalar
IV-Ajitasyon
V-Apati
a) I ve II
b) II ve III
c) I, II ve III
d) II, III ve IV
e) I, II, III, IV ve V
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7. ALZHEİMER HASTALIĞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Alzheimer hastalığı(AH) hakkında bilgiler verilecek, AH ve demans
arasındaki benzerlik ve farklılıklar ele alınacaktır. Bu bağlamda AH’ nın klinik belirtileri ve
ayırt edici özellikleri ele alınacak, demans ve Alzheimer hastalarına uygulanabilecek
aktivitelere örnekler verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.
5.

Alzheimer nedir?
Alzheimer ve demans arasındaki ilişki nedir?
Alzheimer hastalarında beslenme nasıl olmalıdır?
Alzheimer hastalırının tedavi seçenekleri nelerdir?
Demans ve alzheimer hastalarına yapılabilecek aktivite örnekleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Alzheimer hastalığı

Alzheimer
hastalığınının Ders
notlarının
ve
tanımını yapabilme
kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Alzheimer hastalığının klinik Alzheimer
belirtileri
görülen
öğrenilecektir

Alzheimer
bakım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

hastalarında Ders
notlarının
ve
bulgular kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

hastalarında Alzheimer
hastalarının Ders
notlarının
ve
bakımının
nasıl
olması kaynakçada
verilen
gerektiği öğrenilecektir
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Demans
ve
Alzheimer Demans
ve
alzheimer Ders
notlarının
ve
hastaları için aktiviteler
hastalarına yaptırılabilecek kaynakçada
verilen
aktiviteler öğrenilecektir.
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•

Alzheimer
Alzheimer’da risk faktörleri
Alzheimer ve beslenme
Alzheimer tedavisi
Rehabilitasyon aktiviteleri
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Giriş
Alzheimer hastalığı beynin düşünme, hafıza ve dil bölümlerini etkiler. Hastalığın
başlangıcı sinsidir ve yıkım genellikle yavaştır. Günümüzde hastalığın sebebi bilinmemekte ve
şifası bulunmamaktadır. Alzheimer hastalığının adı, 1906 yılında alışılmadık bir akıl
hastalığından öldüğü düşünülen bir kadının beyin dokusundaki değişiklikleri betimleyen Dr.
Alois Alzheimer’dan gelmektedir. Bu değişiklikler bugün Alzheimer hastalığının karakteristik
anormal beyin değişiklikleri olarak bilinmektedir. Alzheimer hastalığı, toplumun bütün
gruplarını etkiler ve sosyal sınıf, cinsiyet, etnik grup ya da coğrafi bölge ile bir ilgisi
bulunmamaktadır. Ayrıca, Alzheimer hastalığı yaşlılar arasında daha sıklıkla görülmekle
birlikte genç insanlar da bu hastalıktan etkilenebilmektedirler.
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7.1. Alzheimer Hastalığı
Alzheimer hastalığı (AH) bilişsel işlevlerde ilerleyici bir azalma ile karakterizedir. AH,
65 yaş ve üstü insanlar arasında, hafıza, düşünme, dil ve öğrenme kapasitesinde ilerleyici düşüş
ile karakterize bir hastalıktır. Hastalık genellikle hafif semptomlarla başlar ve ciddi beyin hasarı
ile sona erer. Demans ’ın farklı bir formu olan Alzheimer hastaları yeteneklerini farklı
oranlarda kaybederler.
AH'nın patofizyolojisi, hafıza ve öğrenme ile ilgili olan hipokampus beyin bölgesinde
başlayan nöronların yaralanması ve ölümüyle ilgilidir, daha sonra hacim kaybı tüm beyni
etkiler.
Yaşlanan toplumumuzda Alzheimer hastalığının (AH) erken ve doğru tanısı zorunlu
hale gelmiştir. Alzheimer hastalığı gelişmiş ülkelerde kalp hastalıkları, kanser ve inmeden sonra
ölüme neden olan hastalıklar arasında dördüncü sıradadır. AH’lığı yaşlıda görülen demans
tablolarının yaklaşık % 60’ını oluşturmaktadır.
7.2. AH İçin Risk Faktörleri
Yaş: Yaş arttıkça birey sayısı arttıkça Alzheimer hastalığı gelişme riski de artar.
Hastaların çoğunda, 65 yaşından sonra AH görülmeye başladığı kaydedilmiştir. AH gelişmesi
riski 85 yaşın üzerindeki bireyler için% 50'ye ulaşmaktadır. Günümüzde ortalama yaşam ömrü
uzadıkça görülme sıklığı arttğı için bu hastalık ciddi bir endişe haline gelmektedir. Alzheimer
hastalığının oluşumunda yaşlanmanın önemli bir risk faktörü olduğu ve 65 yaş sonrasında
hastalığın görülme sıklığının her beş yılda bir iki katına çıktığı bildirilmiştir. Bu risk, coğrafi
bölgeye bakmaksızın, altta yatan mutlak insidans oranı farklı olsa bile, çalışmalar arasında ki
oran oldukça benzerdir.
Genetik: Alzheimer hastalığının büyük çoğunluğu genetik olarak kalıtımsal değildir,
ancak bazı genler risk faktörü olarak hareket edebilirler. Alzheimer hastalığının genetik olarak
tanımlanmış formları, genellikle 65 yaşından önce başlayan hastalıklar olarak tespit edilmiş ve
hastalık vakalarının % 0.1'ini oluşturmaktadır. Mevcut düşünce, sporadik / geç başlangıçlı ve
ailesel / erken başlangıçlı Alzheimer hastalığı vakaları olduğudur.
Çevresel: Çeşitli araştırmalar, AH'nin gelişiminde çevresel etkilerin rolünü
göstermektedir. Son zamanlarda yapılan bir incelemede Alzheimer hastalığının başlangıcında
potansiyel olarak rol oynayan diyet, aktivite veya hastalıkların rolü olduğunu belirlenmiştir.
Diyabet, hipertansiyon, sigara, obezite ve dislipidemi risklerinin yanı sıra beyin
travması, serebrovasküler hastalık ve vaskülopati öyküsünün de riski arttırdığı bulunmuştur.
Bununla birlikte akdeniz diyetinin yanı sıra daha yüksek bir eğitim seviyesinin, AH gelişme
riskini azalttığı gösterilmiştir.
AH’da söz konusu diğer risk faktörlerini bir tablo halinde verebiliriz (Tablo:1).
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Tablo: 1 AH’da Olası Risk Faktörleri
Yaş
Diabet
Beyinde ak madde lezyonları
Kadın cinsiyeti
Hipotiroidizm
Kafa travması
Sık sık uzun süreli genel anestezi

Düşük eğitim düzeyi
Alkol alışkanlığı
Erken histerektomi
Myokard infarktüsü
Hipertansiyon
Atrial ﬁbrilasyon

AH’na karşı koruyucu rol oynadığı bilinen non-genetik faktörlerde bilinmektedir. Örneğin erken
dönemde menapoza girip, östrojen alan kadınların AH’lığı açısından düşük risk taşıdığı bilinmektedir.
Bu konu son yıllarda tartışılmaktadır. Öte yandan AH’nın patolojisinde önemli bir komponent
inﬂamasyondur. Non-steroid antiinﬂamatuar bileşiklerin AH’nın gelişme riskini azalttığından söz
edilmektedir.

7.3. Alzheimer Hastalığının Klinik Belirtileri
Alzheimer hastalığının erken dönemdeki başlıca klinik belirtisi bellek bozukluğudur.
Hastalık ilerledikçe dikkat ve yürütücü işlevler, düşünce ve davranış, lisan, apraksi ve görseluzamsal işlevler gibi diğer kognitif alanlarla ilgili işlev bozuklukları da klinik tabloya
eklenmektedir.
Belirtilerin ortaya çıkma sürelerinin hastalar arasında önemli ölçüde değişkenlik
gösterdiği bildirilmiştir. AH’ya ait belirtilerin klinik seyrine ilişkin 7 evre tanımlanmıştır:
Evre 1: Hasta bilişsel zayıflık semptomları göstermeye başlamıştır. Başlangıç evresi olan bu
evrede MSS’de (Merkezi Sinir Sistemi) çeşitli patolojik süreçlerin gelişmekte olduğu
bilinmektedir.
Evre 2: (Çok hafif bilişsel zayıflık) Hastalar cüzdan, anahtar, gözlük gibi genel objelerin
yerlerini unutmaya başlamaktadırlar ancak iletişim becerileri henüz bozulmamıştır.
Evre 3: (Hafif bilişsel zayıflık) Hastalar konuşma sırasında kelime seçimlerinde ve
tanıdıklarının isimlerini hatırlamakta zorlanmakta, sıklıkla eşyalarını kaybetmektedirler. Bu
evredeki hastaların plan yapma ve organizasyon becerileri azalmıştır.
Evre 4: (Orta bilişsel zayıflık) Hastalarda kısa dönem bellekte önemli kayıplar gözlenmektedir.
Kişisel geçmiş ile ilgili bellek zayıflıkları söz konusudur. Hastalar sosyal konularda içlerine
kapanıktırlar.
Evre 5: (Orta-şiddetli bilişsel zayıflık / Erken dönem demans) Hastalar yer ve zaman
kavramları ile ilişkili olarak zihinsel karışıklık yaşamaktadırlar. Adresleri, telefon numaraları,
mezun oldukları okulların isimleri gibi önemli detayları hatırlamakta güçlük çekmektedirler.
Diş fırçası gibi nesneleri tanımada zorlanmaktadırlar (agnozi). Sonradan öğrenilen ve motor
beceri gerektiren hareketleri uygulama becerileri bozulmaktadır (apraksi). Bu evredeki hastalar
banyo yapma, giyinme, tuvalete gitme, beslenme gibi günlük aktiviteler için yardıma ihtiyaç
duymaktadırlar.
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Evre 6: (Şiddetli bilişsel zayıflık / Orta dönem demans) Spontan konuşmada, kelime bulmada
zorluklar ve konuşma becerilerinde kayıplar gözlenmektedir (afazi). İdrar ve dışkı tutmada
zorluk yaşayan hastalar günlük aktiviteler için daha fazla yardıma ihtiyaç duymaktadırlar.
Evre 7: (Çok Şiddetli bilişsel zayıflık / Geç dönem demans) Hastaların konuşma yetenekleri
azalmış ya da kaybolmuştur, yutmada zorluk yaşamaktadırlar. Bu evredeki hastalar 24 saat
bakıma ihtiyaç duymaktadırlar.
Hastalığın progresif doğası nedeniyle evreler ilerledikçe hastaların bellek kayıpları
artmakta, sosyal işlevlerinin azalmakta ve motor becerileri zayıflamaktadır. Daha ileri
evrelerde, hastalar günlük aktiviteleri için bakıma gereksinim duymaktadırlar.
Alzheimer hastalığı teşhisi konulan hastaların çoğunluğunda bilişsel zayıflığa belirgin
davranış değişikliklerinin ve psikiyatrik belirtilerin eşlik ettiği bildirilmiştir. Depresyon,
anksiyete, apati, yalnız kalma fobisi, amaçsız dolaşmalar, ajitasyon, saldırganlık, varsanılar,
sanrılar ve uyku düzensizlikleri söz konusu davranış değişikliklerinin ve psikiyatrik belirtilerin
arasında yer almaktadır. Hastaların büyük çoğunluğunda bradikinezi ve rijidite gibi
ekstrapiramidal belirtilere rastlandığı, az bir kısmında ise miyoklonus ve nöbetler meydana
geldiği bildirilmiştir.
Hastalığın seyri oldukça fazla değişkenlik gösterir. Hastalığın başlangıcından itibaren
ölüme kadar geçen süre 8-10 senedir. AH’nın seyri bilişsel bozuklukların, fonksiyonel
kayıpların veya temel özelliklerinin izlenmesi ile ölçülebilir. İlerlemeye etki eden diğer
faktörler arasında ekstrapiramidal faktörler, psikoz ve lisan bozukluklarıdır. Ölüm sıklıkla
pnömoni, pulmoner emboli, ürosepsis ve dekübitus ülserleri ve beslenememe sonucu olur.
Hastalık çoğunlukla 65-70 yaş dolaylarında başlar. Hastalık genellikle sinsi bir seyir
gösterir. Başlangıç döneminden sonra AH’da klinik belirtilerin başında amnezi, afazi, apraksi
ve agnozi gelmektedir.
Amnezi: Alzheimer hastalığında ilk semptom çoğu kez yeni bilgileri öğrenme yeteneğinin
kaybıdır (amnezi). Anısal (Epizodik) Bellek: Bireylerin hatıralarını, anılarını içerir. Kişiler için
önemli olan olaylar bu bellekte saklanır. Zaman ilerledikçe buradaki bilgilerin hatırlanması
zorlaşabilir. Anlamsal (Semantik) Bellek: Kişinin çevre ile ilgili genel bilgilerinden oluşur.
Kavramlar, kurallar ve olgular burada depolanır. Epizodik belleğin kaybı AH’da ana belir.
Bellekteki bozulma seçici bir şekilde yakın zamandaki olaylarla ilgilidir.
Hasta yaşamın erken dönemleri ile ilgili, yaşanmış olayları ve emosyonel yükü fazla yakın
zaman olaylarını hatırlayabilir. Başlangıçta en belirgin sorun sistemli hatırlamaya özgüdür.
Hastaya ip uçları ve çoktan seçmeli sorularla ilişkili bilgi verildiğinde hatırlama kolaylaşır.
Semantik bellek daha önce belirttiğimiz gibi, oluşmuş olaylar ve genel bilgi ile ilgili bellektir.
AH’nın erken döneminde epizodik bellek kadar belirgin şekilde yıkılmaz. Hastalık ilerledikçe
semantik bellekte yıkım başlar. Semantik bellekte tarihi gerçeklerin veya isimlerin
hatırlanmasında yıkım oluşur.
Afazi: Alzheimer hastalarında sık rastlanan bir bozukluktur. Spontan konuşmada kelime
bulmada zorluk ve objeleri isimlendirme yeteneğinde bozukluk ilk görülen dil bozukluklarıdır.
Hastalık ilerledikçe hastaların sözcük bulma ve konuşma becerilerindeki kayıplar toptan
suskunluk, hiç konuşmama boyutuna ulaşabilir.
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Apraksi: Sonradan öğrenilen, pratik olarak yapılan ve motor beceri gerektiren hareketleri
uygulama becerisinin bozulmasıdır. Apraksi genellikle hastadan bir şekli kopya etmesi
sırasında (örneğin kesişen iki altıgen veya üç boyutlu cisimleri çizme) veya biri biri ardısıra
yapılması gereken bir iş istendiğinde ortaya çıkar. Hastalığın erken döneminde anamnezden
hastanın teknik ya da yeni öğrenilmiş bilgi gerektiren karmaşık beceriler bozulur (yeni adresleri
bulamazlar, araba kullanmada riskler artar). Hastalık ilerledikçe elbiselerinin belli bir sırada
giyemediği veya bıçak ve çatal kullanarak doğru şekilde yemeğini yiyemediği öğrenilir.
Agnozi: Agnozi de hastanın bedeninin çeşitli bölümlerini tanıyamadığı görülür. Agnozinin özel
bir şekli olan Gerstman sendromunda parmak agnozisi sağ-sol disorientasyonu, akalküli (basit
hesapları yapamama) ve agrafi (yazı yazamama) bulunur. Yüzleri tanıyamama (prosopagnozi)
hastada yakınlarının gerçek olmadığını, yakınlarının kopyaları ile diğerinin değiştirdiği
inancına yol açar.
Diğer belirtiler arasında soyut kavramları kullanma becerisi bozulur. Hasta günlük, mali
ve mesleki sorunları çözmede yetersiz kalır. Karar verme yetisinde ve yargıda belirgin bozukluk
görülür.
Pratik açıdan hastalığı hafif, orta ve ileri evre olmak üzere 3 döneme ayırabiliriz.
Bu dönemler tablolar halinde aşağıda özetlenmiştir.

Hafif Alzheimer Hastalığı (süre: 2-4 sene)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kısa süreli bellekte bozukluk. Uzak bellek genellikle etkilenmemiştir.
Objeleri yanlış yere koyma
Daha önce bildiklerinin isimlerini unutma
Bildik objelerin isimlerini unutma (çatal, kalem)
Daha önce bildik yerleri bulamama
Çevreye ilgi kaybı, mesleksel, sosyal aktivitelerden uzaklaşma
Havaya uygun şekilde giyinememe
Lisan yeteneklerinin bozulması
Soyut düşüncede bozukluk
Zaman ve yerle ilgili orientasyon bozukluğu, ancak kişileri tanıma
Mini Mental Skor genellikle 20-25 arasında değişir.
BBT veya MRI genellikle normal
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Orta Derecede Alzheimer Hastalığı (süre: 2-5 sene)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belleğin bozulması belirgin
Lisan kusurları (afazi), muhakeme, alan orientasyon, yürütücü işlevlerde
bozukluklar
belirginleşir.
Davranış sorunları (çabuk irrite olma, tartışma)
Hezeyanlar ve hallüsinasyonlar
Uyku-uyanıklık döngüsünde bozukluk, akşam üstleri kognitif ve davranışsal
belirtilerde kötüleşme
(gün batımı sendromu)
Bir aşağı yukarı dolaşma
Enkontinans
Hastaya çoğu kez günlük aktivitesi (banyo yapma, elbise giyme, yemek yeme
vs.) için yardım
etmek gerekir.
Sağlıklı eşe (veya bakıcıya) gittikçe bağımlı olma
Mini Mental Skor 12-20 arasında değişir.
BBT veya MRI normal veya hafif atrofi gösterir.

İleri Derece Alzheimer Hastalığı (süre: 2-4 yıl)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aile bireylerini emosyonel olarak tanıyabilir, ama kişiliğin kesin olarak
belirlenmesi ve isimlerinin
söylenmesi mümkün değildir.
Konfüzyon / ajitasyon artması
Hezeyanlar, hallüsinasyonlar
Enkontinans şiddetlenmesi
Hareket yeteneğinin azalması
İletişim kurulamama, konuşma kısa cümleler veya kelimelerin tekrarı
şeklinde kısıtlanır.
Myoklanı, rijidite, dişli çark, bradimimi ve dengesizlik gibi ekstrapiramidal
belirtiler.
Günlük yaşam aktiviteleri için tamamen yardımın gereksimesi
Hastanın sürekli bakım için bir kuruma yerleştirilmesi gerekir.
Mini Mental Skore 12’den aşağıdır.
BBT veya MRI atrofi
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7.4. Alzheimer Hastalığı’nda Tanı ve Ayırıcı Tanı
Alzheimer Hastalığının tanısı klinik değerlendirme ile konulabilir. Kesin tanı otopsi ile
yapılır.
Radyolojik, nöropsikolojik değerlendirmeler ve diğer laboratuvar incelemeleri yapılır.
İncelemelerin, hastanın mental durumunu değerlendirirken yararı çok fazladır. Erken demansın
tanısı özellikle sosyo-kültür düzeyi yüksek yaşlılarda zordur. Bazen ilk görüşmede tanı koymak
zor olabilir. Belli aralıklarla yapılacak mental muayene ve testler tanıyı koydurur.
7.4. Alzheimer Hastalığının Tedavisi
Günümüzde uygulanan tedavi stratejileri ile AH’nı radikal olarak tedavi etmek henüz
olası değildir. Diğer yandan, klinik uygulamalarda hastanın bilişsel fonksiyonlarını görece
iyileştirmek, emosyonel ve psikotik değişimleri kontrol altına almak ve hastanın yaşam
kalitesini artırmak üzere bazı palyatif tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.
Bu yaklaşımlarla birlikte çevresel ve bireysel risk faktörlerini azaltmak gerekir. Bunlar
arasında;
a) kolesterol ve homosistein düzeylerini kontrol altında tutmak
b) özellikle orta yaştan itibaren tansiyonu normal düzeylerde tutmak
c) diabeti kontrol altına almak
d) muntazam ekzersiz ve beyni uyarıcı aktiviteyle meşgul etmek.
7.4.1. Psikolojik Tedaviler
Psikolojik tedavilerin temelinde iki ana yaklaşım vardır: Yaşlının uyum yeteneklerini
değiştirmek veya çevreye uyum sağlamasına çalışmaktır. Hastanın yeni bir şeyi öğrenmesi
mümkün değilse de, hastaya kendisine bakabilmesi için yeni bir şeyler öğretilebilir. Pratik
olarak söylenirse haﬁf ve orta derecede demans belirtileri gösterenler mental uyarılmayı içeren
durumlarla karşı karşıya bırakıldıklarında kognitif açıdan bir iyileşme gösterebilecekleri ortaya
konmuştur. Bu tedavi şekline “realite orientasyon” (RO) denir. Yaşlıya zaman, yer ve kişilerle
ilgili orientasyonu artırıcı uyarıların tekrar tekrar öğretilmesi temeline dayanır. Bu öğretme
işlemine çevrede tanıdığı ve kullandığı eşyaların isimleri de eklenebilir.
Evde bakılan hastalara, aile bireyleri hastanın oriyantasyonunu artırıcı tüm uyarıları
sürekli olarak verebilirler. Aile albümleri, fotoğraﬂar, belleği canlandırıcı diğer eşyalar hastanın
odasına konulabilir. Haﬁfçe açık olan bir pencereden gelecek olan sesler, kuş cıvıldamaları,
çocukların oynarken çıkardığı sesler yaşlı hastaya yalnız olmadığını hissettirebilir, güven içinde
olmasına yardım edebilir.
7.4.2. Alzheimer Hastalığı ve Beslenme
Tüm dünyada beklenen ortalama yaşam süresi uzamakta ve bununla birlikte ileri yaşta
karşılan medikal problemlerle mücadelelerin önemi de artmaktadır. Bu problemlerden birisi de
Alzheimer Hastalığı'dır.
Vasküler risk faktörleriyle mücadelenin (diyabetes mellitus, koroner arter hastalığı,
hipertansiyon, hiperlipidemi, obezite gibi) Alzheimer Hastalığı gelişmesini önleyebileceğine
dair bir takım veriler mevcuttur. Dolayısıyla bu mücadelede önemli bir yere sahip olan
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beslenme ve yaşam tarzı değişikleriyle Alzheimer gelişiminin önlenebileceği kesin olmamakla
birlikte vurgulanmaktadır.
Diyetle alınan antioksidanlar, B vitaminleri, polifenoller, poliansature yağ asitleri
(omega 3 yağ asitleri gibi) ve balık, sebze tüketiminin artırılmasının Alzheimer Hastalığı
gelişmesi riskini azaltacağına dair epidemiyolojik çalışmalar olmakla beraber randomize
kontrollü çalışmalarla henüz kanıtlanmış veriler bulunmamaktadır. Diğer taraftan hastalığın
ilerlemesiyle beraber birtakım beslenme sorunlarıyla karşılaşılmaktadır. Malnutrisyon riski bu
hastalarda artmakta ve önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olmaktadır. Alzheimer
hastalarında hastalıkla mücadele ederken bir yandan da malnutrisyonla mücadele edilmesi hem
gelişebilecek ikincil sorunları önlemede hem de yaşam süresine katkıda bulunmada önemli bir
adımdır.
Yaşlanmayla birlikte kognitif fonksiyonlarda azalma olmaktadır. Bununla birlikte
kognitif fonksiyonları etkileyen en önemli durumlar arasında çevresel, demografik, genetik ve
sosyoekonomik faktörler yer almaktadır. Çevresel faktörlerden beslenmenin kognitif
fonksiyonlar üzerinde etkileri olduğuna dair önemli veriler bulunmaktadır. Özellikle B
vitamini, kafein, yağ asitleri ve vitamin D ile ilgili ilgi çekici sonuçlar bulunmaktadır.
Geleneksel Akdeniz tipi diyetle beslenmenin özellikle kardiyovasküler hastalık riskini,
obeziteyi ve mortaliteyi azalttığına dair kuvvetli veriler mevcuttur, ancak bu tür beslenme
modifikasyonunun kognitif fonksiyonlara olan etkisine dair yeterli sayıda kanıt
bulunmamaktadır.
Beslenme ile Alzheimer Hastalığı oluşma riski arasındaki ilişkiyi inceleyen yeterli
sayıda ve güçlü çalışmalar bulunmamakla beraber bazı çalışmalarda olumlu sonuçlar gösterilmiştir. Örneğin bir çalışmada vitamin C ve E’den zengin bir beslenmenin Alzheimer Hastalığı
gelişmesi riskini azaltabileceği gösterilmiştir. Ancak, vitamin desteklerinin özellikle doğal
yollarla karşılanması önerilmektedir.
Nöronların sağlıklı yaşlanabilmesi için vurgulanan yaşam tarzı değişiklikleri önerileri
Alzheimer Hastalığı için de vurgulanmaktadır. Bunlar arasında en önemli olanları şunlardır.
Doymuş ve trans yağ tüketiminin azaltılması, sebze ve meyve tüketiminin artırılması, doğal
besin maddelerinden alınan vitamin E tüketiminin artırılması, vitamin B12 alımının artırılması,
multi-vitaminler kullanılıyorsa demir ve bakır gibi ağır metalleri içeren vitamin
komplekslerinden kaçınılması, alüminyum içeren ürünlerin ve ilaçların kullanımından
kaçınılması ve aerobik egzersizin artırılmasıdır.
Malnutrisyon besin maddelerinin yetersiz alınması sonucunda vücudun gerekli enerji,
protein ve diğer besin maddelerini karşılayamamasından kaynaklanan klinik bir durumdur.
Malnutrisyon bu hastalarda morbidite ve mortalite artışına neden olmaktadır. Gerek altta yatan
hastalıkların daha da kötüleşmesiyle gerekse yeni problemlerin ortaya çıkmasına neden olarak
hastaların beklenen yaşam sürelerinde azalmaya neden olmaktadır.
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Alzheimer hastalarında malnutrisyon, kaslarda erime (sarkopeni) ve bası yaraları
oluşma riski artabilmektedir. Bu klinik tablolar, malnutre hastalarda daha da belirgin bir hale
gelebilmektedir. Sarkopeniye neden olduğu için bu hastalarda düşme riski artmakta ve
osteoporotik kemik kırıkları riski artabilmektedir. Alzheimer hastaları rutin olarak
malnutrisyon riski açısından taranıp erken dönemde uygun müdahaleler yapılarak oluşabilecek
kötü klinik sonuçlar önceden önlenebilmektedir.
Genel popülasyonda yaşla birlikte malnutrisyon sıklığında artış görülmektedir. Yapılan
çalışmalarda çok geniş aralıklarda oranlar bildirilmekle beraber Alzheimer hastalarının yaklaşık
yarısı malnutrisyon riskiyle karşı karşıyadır. Hastanede, bakım evlerinde yatan ve orta-ileri evre
Alzheimer hastalarındaysa malnutrisyon sıklığı daha da artmaktadır. Bu hasta grubunda
malnutrisyon nedenlerinden bahsedecek olursak yine birçok faktörün bir arada olduğunu
görüyoruz. Oral alımın azalması en önemli nedenlerdendir. İştahsızlık, bulantı, ağız ve diş
sağlığıyla ilgili problemler, tat ve koku duyusunda azalma, ileri evrelere doğru yutma
fonksiyonunda bozulmalar gibi nedenlerle bu hastalarda oral besin tüketimi azalabilmektedir.
Bununla birlikte sosyoekonomik durumun kötü olması (fakirlik gibi), eşlik eden birçok kronik
hastalığın olması, birçok farklı ilaç kullanımı ve depresyon diğer malnutrisyon nedenleri
arasında sayılabilir.
Malnutrisyonla mücadelede ilk ve en önemli adım bu hastaların risk altında olduğunu
bilip farkındalığın artırılarak erken dönemde önlemlerin alınması olacaktır. Hastalar düzenli
olarak malnutrisyon açısından taranmalı ve risk olduğu tespit edilen veya malnutre olduğu
düşünülen hastalara öncelikle altta yatan problemlerin düzenlenmesiyle işe başlanmalıdır.
Geriatrik değerlendirme yaparken geriatri uzmanları rutin olarak hastaları malnutrisyon
açısından taramaktadırlar. Hastaları bir takım testlerle değerlendirip (örneğin mininutrisyonel
test kısa formu gibi) malnutre olan ve malnutrisyon riski olan hastaları tespit etmekteyiz. Daha
sonra malnutrisyon riski olan ve malnutre olan hastalarda öncelikle üç günlük diyet kayıtları
istenerek almakta oldukları kalori ve protein miktarları belirlenmektedir. Eğer beklenen kalori
ve protein miktarları sağlanamıyorsa (yaklaşık 25-30 kcal/kg/gün enerji, 1-1,2 g/kg/gün
protein) destek tedavileri gündeme gelmektedir.
Destek tedavisi verirken hastaya göre bireysel olarak kararlar verilmektedir. Bu
hastalarda özellikle orta evreden sonra yutma fonksiyonları da etkilenebildiği için eğer hasta
yakınları da hastaların yeme ve içme sırasında akciğere aspirasyon olduğunu, sık öksürdüklerini
belirtiyorlarsa öncelikle güvenli yutma açısından test edilmeleri gerekmektedir. Bununla
birlikte ağız ve diş sağlığı açısından değerlendirilmeli ve malnutrisyona neden olan depresyon
gibi başka nedenler de yine gözden geçirilmelidir.
Güvenli yutması olan ve günlük gereken enerji ve proteini kendileri yemekle
karşılayamayan hastalara öncelikle oral beslenme solüsyonları önerilmektedir. Oral beslenme
solüsyonlarıyla hastalar izlenip düzenli kontrollerle aldıkları enerji ve protein miktarları takip
edilmelidir. Farklı aromalı, diyabet hastalığı, böbrek hastalığı gibi kronik hastalığı olanlar için
farklı özelliklerde beslenme solüsyonları mevcuttur. Hastalara göre hangisinin seçileceğine
karar verilmektedir, ancak temel olarak hemen hepsi beklenen yeterli kalori, protein, vitamin
ve eser element destekleri için yeterli olabilmektedir.
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Güvenli yutması olmayan hastalardaysa daha ileri müdahaleler gerekmektedir. Bu
durumda hastalara beslenme tüpleri (burundan mideye) veya peruktan endoskopik gastrostomi
gibi (PEG, ciltten mideye takılan beslenme tüpleri) daha invaziv girişimlerle müdahaleler
gerekebilmektedir. Özellikle PEG kararı hasta henüz orta evredeyken malnutrisyon tespit
edildiğinde önerilmektedir, çünkü daha ileri evrelerde takılan PEG ile hastaların yaşam
sürelerine katkı sağlanamamaktadır. Bunlar dışında mutizm tablosu dediğimiz çok ileri evrede
olan hastalardaysa tartışmalı olmakla birlikte sadece destek amacıyla damardan sıvı
tedavileriyle beslenme sağlaması gerektiği düşünülmektedir. Ancak günlük pratikte yine bu
hastalarda daha çok burundan takılan beslenme tüpleri veya PEG gibi girişimlerle beslenmeleri
sağlanmaktadır.
Sağlıklı bir yaşam için öncelikle sağlıklı bir beslenme olması gerekmektedir. Kesin
kanıtlara sahip olmamakla birlikte sağlıklı bir beslenmenin sağlıklı bir beyin gelişimi için
önemli olduğu açıktır. Bunun yanında Alzheimer hastalarına bakan hasta yakınları
malnutrisyon açısından daha bilinçli hale gelirse ve düzenli kontrollerle erken dönemde
malnutrisyon tespit edilerek müdahaleler yapılırsa klinik olarak sonuçlar daha iyi hale
getirilebilir. Alzheimer Hastalığı'nın oluşmasında gerekse hastalık oluştuktan sonra klinik
gidişatın en önemli belirleyicilerden birisi beslenmedir.
7.5. Alzheimer Hastalığı’nda Evrelere Göre Hastaya Bakım Veren Kişi(ler)nin Yükü
Gerek yaşlı nüfusunun giderek artması gerekse demansın sık karşılaşılan bir durum
olması ve demenslı olguların % 60-70’inden Alzheimer Hastalığı’nın sorum olması nedeni ile
AH, halk sağlığı ve nörolojinin en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. Hatta Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün 2011 raporunda, her ülkenin sağlık çalışanları ve bakım veren
kişi(ler)in demansla ilgili bilgisine önem veren ve erken teşhise odaklanan bir sağlık stratejisi
olması tavsiye edilmiştir. DSÖ’nün 2012’de yayınlanan “Demans: Bir Halk Sağlığı Önceliği”
başlıklı raporu da demans hakkında toplumların farkındalığını arttırmayı amaçlamıştır.
Şu an için AH’yi ortadan kaldıran veya ilerlemesini durduran bir tedavi seçeneği
olmadığından hedef, hasta, yakınları ve bakım verenin yaşam kalitesini olabildiğince arttırmak
ve desteklemektir. Çevre değişikliklerine AH’nın ne kadar zor uyum sağladığı
düşünüldüğünde, bakım veren kişi(ler)nin hasta bakımındaki önemli rolünü kavramak daha
kolay olacaktır. Bakım veren kişi(ler)in omzundaki bu yükü azaltmanın yolu, uygun bakım
eğitiminin yanı sıra bakım verenin sosyal yaşantısı ve psikolojik sağlığını korumak için gerekli
önlemlerin alınmasından geçmektedir.
Hastaya bakım veren birçok kişi, bu sorumlulukların ve duygusal yükün altında
ezilmekte, bu kişilerin yaşam kalitesi, hatta vücut fizyolojisi bozulmaktadır. AH’da bakım
veren kişilerin yaşadığı yetersiz, çaresizlik, bıkkınlık, yalnızlık duyguları buz dağının
görünmeyen kısmıdır.
Tüm dünyada 44,4 milyon demanslı hasta vardır. Bu sayıya her yıl 7,7 milyon hasta
daha eklenmektedir. Bu sayının 2030 yılında 75,6 milyona, 2050 yılında ise 135,5 milyona
çıkması beklenmektedir (DSO, 2013). Bu hastaların ne yazık ki %62’si gelişmekte olan
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ülkelerde yaşamaktadır. Düşük ve orta gelirli ülkelerdeki demanslı hasta sayısındaki artışın,
gelişmiş ülkelerden daha ivmeli olması beklenmektedir.
Sağlık kuruluşlarındaki yatışlar, medikal tedaviler, evde bakım masrafları ve hastanın
ekonomiye katkısı göz önünde bulundurulduğunda, demansın dünya çapındaki ekonomik yükü
her yıl yaklaşık 604 milyar Amerikan Doları olarak hesaplanmıştır. Eğer demansın bakım
masrafları, bir ülke ekonomisi olsaydı şu anda dünyanın 18. büyük ekonomisini oluştururdu.
Bu sıranın, Türkiye’nin bulunduğu basamağın hemen altına denk geldiği düşünülürse,
demansın dünya ekonomisinin sırtında ne kadar büyük bir kambur olduğunu daha iyi anlaşılır
(DSO, 2010).
Belirti ve bulgularıyla AH, hastanın yaşam kalitesini azaltan kronik bir hastalıktır.
Hastanın yaşam kalitesini belirlemede üç değişken vardır: hastalar, bakım verenler ve sağlık
çalışanları. Demanslı hastaya bakım verme süreci birçok yönden yıpratıcıdır ve sadece hastanın
değil hasta yakınları ve bakım veren kişi(ler)in yaşamını da şekillendirmektedir. Hasta
yakınlarının ve bakım verenin stresinde önemli faktörler; kendini yalnız hissetme, depresif ruh
hali, hastadan beklenmeyecek davranışlara maruz kalma ve hastalık hakkında bilgi yetersizliği
gibi başlıklar altında toplanabilir. Bu süreçte bakım veren yükü artarken yaşam kalitesi de
düşmektedir.
Ülkemizde ilaç tedavisi ile AH’de bazı hasta ve yakınlarının, hastalığın belirti ve
bulgularının gerilemesi hatta tamamen iyileşmeyi beklemeleri; hem sosyal yaşantılarını
düzenleme hem de psikolojik açıdan tanıyı kabullenme ve buna göre planlama yapabilme
noktasına gelmeleri için aşılması gereken önemli bir engeli oluşturmaktadır. Bazı hasta/hasta
yakınları tanıyı kabul etmemeye direnirken; demans tanısıyla, tanıdan önce oldukça sancılı
geçen semptomatik dönemi birleştirmeyi başarabilen, demans tanısını kabul ve inkar etme
evrelerinden oluşan bir süreç yaşayanlar da vardır. İngiltere’de 206 bakım verenle yapılan
kontrollü randomize çalışmada, bakım verene destek alabilecekleri yerler/kişiler, davranış
yönetimi, kaliteli zaman geçirme eğitimleri ve psikolojik destek verildiğinde hastanın
belirtilerinin bakım veren üzerindeki olumsuz etkisinin azaldığı ve bakım verenin yaşam
kalitesinin arttığı gözlenmiştir. Sosyal destek de, bu yıpratıcı hastalık seyri sırasında hayati
öneme sahip gözükmektedir.
Bakım verecek kişiler, hastalığın prognozu, tedavi seçenekleri ve hastanın yaşam
kalitesini korumak adına yapılabilecekler hakkındaki bilgilendirilme konusunda yüksek
beklenti içindedir. Yetişkinler genel anlamda AH’ndan haberdar olmakla birlikte spesifik
olarak bakım ve tedavi konusunda bilgisizdir ve AH farkındalığı konusunda kendilerini
“yetersiz” bulmaktadır. Destek toplantıları, bilgilendirme programları, yaşam kalitesini
koruyabilecek pratik bilgiler, bu beklentilerin karşılanması için yeterli gözükmektedir.
Hastaların yaşamlarında hayati değişikliklere neden olabilecek kişiler olmalarından dolayı
bakım verenlere sadece hastalık hakkında bilgilendirici değil aynı zamanda hastalığa bakış açısı
ve tutumu da değiştirebilecek bir eğitim verilmesi hedeflenmelidir. Hasta/hasta yakınlarının
akıllarında AH hakkındaki soru işaretlerini gidermek, psikolojik olarak rahatlamalarını ve ideal
desteği alabilmelerini sağlamak amacıyla halk sağlığı eğitimine yeterli ödenek ayrılmalıdır.
Bunun başarılması ancak sağlık otoritesi, medya, sağlık kurumları ve sivil toplum örgütlerinin
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işbirliği içinde çalışmasıyla mümkündür. Bunun için bu eğitim sürecinde bakım verecek
kişilerin istekli olması ve tüm halkaların ortak çalışması çok önemlidir.
Birçok AH olgusu, evinde yakınları tarafından bakılmaktadır. Hasta evliyse, çoğunlukla
eşlerinden bakım almaktadır. Evliliklerinin sağlam bir geçmişi olduğunu söyleyen bakım
verenler, daha az zorluklarla karşılaşmaktadır. Araştırmalara göre, bakım verme tecrübesi
olmayan hasta eşleri olumsuz sonuçlara karşı daha savunmasızdır. Bunun yanında, genelde
erkek bakım verenlerde daha sık olmak üzere, yemek yapma tecrübesi olmayanlar, en büyük
endişeyi hastaya yeterli ve doğru beslenme olanakları sağlayamayacağı konusunda
yaşamaktadır.
Hastanın alacağı ilaçların sıklığında ve tipinde, tedavinin etkinliğinin
değerlendirilmesinde de bakım verenin etkisi büyüktür. İngiltere’de yapılan bir çalışmada,
bakım verenlerinin tatminkarlığını ve ilaç tedavisi tercihlerini ölçmek amacıyla bir anket
(Alzheimer’s Disease Caregiver Preference Questionnaire-ADCPQ) oluşturulmuştur. Bu
çalışmada, özellikle almakta oldukları ilaç tedavilerinin etkinliği, ilaç saatleri, tedaviye
uyumsuzluk, yan etkilerinden memnuniyetsizliği olan bakım verenlere odaklanılmıştır.
Anketin, o hastada ve bakım verende en uygun ilaç tedavisinin belirlenmesi konusunda faydalı
olduğu sonucuna varılmıştır.

Kronik hastaya bakım vermek, klinik evrelere bağlı olarak uzun süreli, yıpratıcı ve ciddi
bir süreçtir. AH sadece hastanın değil hasta yakınlarının ve daha yoğunlukla bakım veren
kişinin yaşam kalitesini değiştirmektedir. AH, bakım verenin psikolojik sağlığını bozmakta ve
hatta organik patolojileri de beraberinde getirmektedir. Tüm bu sonuçlar, AH tanısın buz
dağının görünmeyen kısmını oluşturur. Bu problemleri tamamıyla engellemek AH’nın
ilerleyici bir hastalık olması nedeniyle mümkün değilse de sağlık politikası belirleyicileri,
medya kuruluşları, sosyal kurumlar, hekimler ve hastaya bakım verecek kişilerin ortak
çalışmasıyla bu yük en düşük seviyeye indirilebilir.
7.6. Demans ve Alzheimer Hastalarında Uygulanabilecek Aktiviteler
Alzheimer hastalarının günlerinin daha iyi geçmesini ve yaşam kalitelerinin
yükselmesini sağlamak için hala hoşlandığı ve yapabileceği ev içi ve ev dışındaki aktivitelere
yönlendirmeliyiz. Her hasta için bunu kişisel olarak belirlemek gerekir. Hastaların değişen ruh
hallerine ve becerilerine uygun aktiviteler bulmak için de yaratıcı ve esnek olabilmek şart.
Aktivitelerin hastayı yüreklendirici bir şekilde, sonuçtan bağımsız olarak yürütülmesine dikkat
edilmeli, başarısız olurlarsa hastaya tepki gösterilmemelidir. Erken dönemlerde hastalar
önerilere daha kolay karşılık verirler. Daha sonraki dönemlerde ise daha fazla teşvik edilmeye
ve yardıma ihtiyaç duyabilirler, vazgeçmemek ve sabırlı olmak gerekir. Hastanın gösterdiği
davranışsal belirtilerin bir kısmı sıkıntıdan ve boş kalmaktan kaynaklanabilir. Hasta meşgul
edilebilir, gününü daha verimli ve mutlu geçirmesi sağlanabilirse hastalıktan kaynaklanan
olumsuz davranışlar azalabilir ya da kaybolabilirler. Günlük uğraşılar ayrıca hastanın kalan
becerilerini korumalarına, kendilerine güven duymalarına, daha ilgili olmalarına da yardımcı
olabilirler. Ayrıca hasta yakınının hastayla iletişim kurmasına, yakınlaşmasına katkı sağlarlar.
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Basit aktiviteler genelde daha iyidir, özellikle de bunama tablosu ağırlaştıkça. Hastanın
ilgisini çekecek aktiviteler bulunmaya çalışılmalıdır. Ancak zorlu ve karışık uğraşlardan
kaçınılmalıdır. Hastaların konsantre olabilme süreci genelde kısaldığından kısa süren
etkinlikler daha iyidir.
7.6.1. Zihinsel Aktiviteler
Amaçları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilgi birikimini korumak
Dikkat yoğunlaştırma kabiliyetini
korumak
Algılama süreçlerini kuvvetlendirmek
Öğrenme becerisini korumak
Belleği güçlendirmek
Nesneleri
tanıma-anlamlandırma
süreçlerini korumak
Zamanmekân
oryantasyonunu
sağlamak
Hayal gücünü kullanmasını sağlamak
Farklı renk ve şekilleri algılamasını
sağlamak
Olaylar arasında bağlantı kurma
becerisini korumak
Neden sonuç ilişkisini korumak
Gerçeklikle olan bağların korunmasına
yardımcı olmak

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Şekil bilgisini korumak
El becerilerini desteklemek
El-göz koordinasyonunu sağlamak
Gözlem yeteneğini korumak
Kavramlar arası ilişki kurabilme
yeteneğini korumak
Meyve bilgisini korumak
Sayı sayma becerisini korumak
Renk bilgisini korumak
Hayvan bilgisini korumak
Günlük yaşam olayları ile ilişkisini
korumak
Nesne bilgisini korumak
Yorumlama becerisini korumak
Mevsim bilgisini korumak
Zıt kavramlar bilgisini korumak
Duyusal farkındalığını artırmak

Zihinsel süreçler, demans rahatsızlığına bağlı gerilemenin en fazla olduğu alandır.
Yaşlının düşünme, öğrenme, bilme ve yargılama gibi bilişsel süreçlerinde bozulmalara
rastlanılmaktadır. Bu bozulmaların ilerlemesini yavaşlatmak için düzenlenen bu bölümde,
aktivitelerin verimli olabilmesi için; yaşlının kültürel özelliklerine ve eğitimine dikkat edilmesi
gerekir.
Aktivite örnekleri
•
•
•
•
•
•
•

Kavramları Tanıma
Çorap Eşleştirme
Hangi Nesne Ne İşe Yarar
Mevsim Meyve ve Sebzeleri
Saat Oyunu
Lego Aktivitesi
Olayları Sıralama

•
•
•
•
•
•

Hikâyenin Sonunu Getirme
Normal Olmayan Yanlış
Özelliği Bulma
Şekiller ve Renkler
Hafıza Kartları
İlişki Kurma
Meyve Sepeti

Bir
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•
•
•
•
•
•

Renkli Şekilleri Yerleştirme
Hayvanlar ve Yavruları
Hayvanlar ve Ürünleri
Hayvanlar ve Yaşadıkları Yerler
Durum Çözüm
Hava Durumu ve Mevsimler

•
•
•
•

Günlük İşler
Zıt Kavramlar
Geometrik Şekiller
Oluşturma
Obje Takibi

ile

Resim

7.6.2. Psikomotor Aktiviteler
Amaçlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İnce kas motor becerisini korumak
Kaba kas motor becerisini korumak
El- göz koordinasyonuna yönelik
becerileri korumak
El,
göz,
kulak
ve
beyninin
koordinasyonunun devamını sağlamak
Dikkatin dağılmadan çalışabilme
becerisini korumak
Günlük
hayatta
konsantrasyon
yeteneğinin sürdürülmesini sağlamak
Kalem
kullanabilme
becerisini
korumak
El ve parmak kavrama gücü azalan
sakinin kas gücünü korumak
Bilek kaslarının hareket kabiliyetini
korumak

•
•
•
•
•
•
•
•

Parmaklarını kullanabilme yeteneğini
korumak
Benlik saygısının yükseltmek
Grup çalışması yapabilme becerisini
korumak
İletişim becerilerini korumak
Nesne
tanıma
ve
adlandırma
becerilerini artırmak
Renk tanıma ve adlandırma becerilerini
korumak
Renkleri ayırt edebilme kabiliyetini
korumak
Şekil ve nesne tanıma becerilerini
artırmak Planlama becerisini artırmak

Psikomotor aktiviteler demanslı yaşlının hastalık ve yaş faktörleriyle etkilenen hareket
kabiliyetinin mümkün olduğunca uzun süre korunmasını sağlamak için çok önemlidir.
Uygulayıcı aktivitelerdeki soruları çoğaltabilir ve demanslı grubun kendi aralarında
diyaloglarını daha aktif sürdürmelerini sağlar. Yaşlının aktiviteye daha aktif katılımını
sağlamak için bu aktivitenin kendisine olan faydalarından söz edilir. Çalışmalar neticesinde
elde edilen ürünler huzurevinin duvarlarına asılır.

Aktivite örnekleri
•
•

Düğme Dikme
Sulu boya ile Limon Baskısı

•
•

İpe Boncuk Dizme
Çizgi Tamamlama
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kesme Çalışmaları
Sınırlı Boyama
Parmak Boyama
Hamur Yoğurma
Panoya Çivi Yerleştirme
Aynı Renkleri Sıralama
İp Dolama Kesme Yapıştırma
Yırtma Yapıştırma Faaliyetleri
Vida Sıkma
Yüz Tamamlama

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tak-Çıkar
Tahta Blok Yapma
Kule Yapma
İpi Diğerine Bağlama
Halka Sıralama
Denge Sağlama
Kuka Oyunu
Bebek Giydirme
Bebek Sallama
Pullar ile Elişi

7.6.3. Sanat Aktiviteleri
Toplumsal olarak mevcut yeteneklerimizin farkında olmamak, onları ortaya
çıkaramamak gibi ciddi bir sıkıntımız mevcutken, bunu yaşlılık döneminde ortaya çıkarmaya
çalışmanın daha zor olduğu bir gerçektir.
Geçmişten günümüze, sanatla ilgili çok güzel anekdot ve atasözleri olmasına rağmen,
yaşamın herhangi bir döneminde, insanlar sanat için vakit ayırmamaktadırlar. Belki özgüven
eksikliğinden, belki de farkında olamamaktan kaynaklanan bu durum, daha uzun süre çözüme
ulaşamayacak gibi gözükmektedir. İnsanlar sürekli gelecek kaygısıyla yaşadığından dolayı
sanatsal etkinlikler hep zaman kaybı olarak görülmüştür. Ama çok az kendi gayretiyle bu
durumla baş edebilen ve sanatını her şeye rağmen icra etmeyi başarabilen insanlar ortaya
çıkabilmektedir.
Renklerin ya da seslerin güzelliğinden esinlenerek kendisinin hoşuna gittiği gibi
başkalarının da beğenisini kazanacak çalışmalar hayata bağlılığı arttırıp kişinin mutsuzluk ve
işe yaramazlık duygusunu azaltacaktır. Herhangi bir nedenle öfkelenmiş ya da huzursuzlanmış
bir çocuğu nasıl ki ilgisini çekebileceği başka bir şeyle rahatlatma yoluna gidiyorsak, ajite
olmuş bir demanslıyı da hoşlanabileceği bir uğraşa yönlendirerek aynı amaca ulaşmak mümkün
olacaktır.
Demanslı yaşlılar hem zihinsel hem de fiziksel olarak bu aktivitelere katılım sağlar.
Bunun sonucunda; günlük hayatta konsantrasyon yeteneğinin sürdürülmesi sağlanır, motor
becerilerinin gerilemesi engellenmeye çalışılır, el, göz, kulak ve beyinin koordinasyonlu
çalışma kabiliyetinin devamı sağlanır. Sanat aktiviteleri ile Demanslı yaşlıların özgüvenlerini
kaybetmemeleri sağlanır ve onların yaşamlarındaki farklılıkları ortaya çıkarmaları için uygun
ortam oluşturulur. Bu aktiviteler ile yaşlıların sanata karşı ilgisi ve merakı devam ettirilmeye
çalışılır. Aynı masa etrafında beraberce bir şeyler üretmenin verdiği sevinç ve tebessüm bu
aktiviteler için en önemli kazanç olabilir.
Sanat aktivite örnekleri
•
•

Polyester Kalıp Çalışması
Çerçeve Süsleme

•

Kolye-BiIekIik Yapımı
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•
•
•
•
•
•

Sonbahar Yapraklarından Nazarlık
Yapımı
Seramik
Hamurdan
Kelebek
Çalışması
Seramik Hamurdan Meyve Yapımı
Kürdan Süsleme
Basit Tablo Yapımı
Fotoğraf Çiçeği

•
•
•
•
•
•

Gökkuşağı
Hamur Çiçek Yapımı (Papatya)
Kalıp Yöntemi ile Rüzgâr Çanı
Yapımı
Fitil Yöntemi ile Sepet Yapımı
Plaka Yöntemi ile Kalemlik yada
Vazo Yapımı
Desenleme

7.6.4. Müzik Aktiviteleri
Demanslı bireylerin beyinlerinin büyük kısmında hasar mevcuttur. Dil ile ilişkili
işlevlerden çoğunlukla sol beyin yarısı sorumlu olmakla birlikte müzik, beynin tek bir özgün
bölümü tarafından değil pek çok değişik bölümü tarafından algılanır. Çünkü ritim, perde ve
melodi gibi müziğin değişik elementleri insan beyninin farklı bölgeleri tarafından farklı
şekillerde işlenir. Müzik bu olgularla iletişim için bir araç olarak kullanılabilir. Demanslı
olgulardaki huzursuzluk/taşkınlık ve kafa karışıklığı gibi belirtiler müziğin sakinleştirici ve
gevşetici etkisi ile kontrol altına alınabilir. Bazı demanslı bireylerde amaçsız dolaşmalar, yemek
sırasındaki huzursuzluk kolayca ortaya çıkan taşkınlık ve saldırganlık, kavgacı davranışları
küfür, bağırma, sinirlilik gibi bazı davranışsal belirtilerde iyileşme sağlayabilir. Öte yandan
uygun seçilmiş müzik aktivitesi olumlu sosyal davranışlarda artışı da sağlayabilir. Orta ve ciddi
demanslılarda yapılan bir araştırmada, haftada bir gün yapılan müzik terapisi ile iki yıllık bir
takipte sistolik kan basınç artışının daha az olduğu, müzik terapisi yapılan grubun fiziksel ve
zihinsel durumlarının daha iyi korunduğu gösterilmiştir.
Müzik aktivitelerinin pek çok değişik çeşidi vardır. CD veya teyp dinlemek konsere
gitmek, müzik ile şarkı söylemek, şarkı yazmak, müzik ile dans etmek veya enstrüman çalmak
şeklinde olabilir. Müziğin aşinalığı, hastanın söz konusu müziği sevme derecesi, müzik ile
ilişkili hatıralar ve müziğin birey için anlamı müzik aktivitelerinin yararlı etkilerinin düzeyini
belirleyen ana faktörlerdir. Aşina bir müzik, müzikle el parmakları veya ayaklarla tempo
tutulmasına, mırıldanmalara, ritmik vücut hareketleri veya yüz ifadesinde değişiklik gibi pozitif
cevaplara sebep olabilirken, aşina olunmayan müzik ilk etapta beyinde kaydedilemez. Bu
nedenle müzik aktivitesi seanslarında aşina olunmayan müziklerle faydalı etkiler saptayamayız.
Müzik aktiviteleri
•
•

Yöresel Şarkı ve Türkü Söylenmesi
veya Dinlenmesi
Müzik Enstrümanların Çalınması

•
•
•

Demans Korosunun Aktivitesi
Müziğe Uygun Ritim Tutabilme
Müzik Oyunlarına Eşlik Etme

7.6.5. Hobi Aktiviteleri
Düzenli bir hobi, demanslı bireylerde sık karşılaşılan depresyonda, özellikle bazı
demans türlerine eşlik eden aşırı yemek tüketimini düzenlemede yardımcı olabilir. Hobilerin
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yaygın yararlı etkileri arasında demanslıları karşılıklı diyaloga teşvik etmeleri bir aktiviteye
başlamalarını sağlamaları ve dikkatlerini sürdürmeye teşvik etmeleridir.
Demanslı bireylerin geçmişte sevdikleri ve yapmaktan keyif aldıkları hobilerin
seçilmesi özellikle yararlı olabilir. Tanıdılç kısa süreli aşina olunan işlerin yaptırılması, örneğin
aşçılık yapmış demanslı hastaya demansın evresine göre gözetim altında menemen, limonata
gibi nispeten kolay yiyeceklerin hazırlatılması bu gibi hobilere örnek olarak verilebilir. Örgü
örme gibi hobilerin, müzik aktivitelerinde olduğu gibi beynin her iki tarafının kullanımı ile
yapıldığı, bu nedenle demans semptomlarını azaltmada yararlı olabileceği düşünülmektedir.
Hobi aktivitelerinin genel amaçları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bir şeyler yapabildiğini kendisine görsel ve uygulamalı olarak fark ettirmek
Yaşlıların grup üyeleriyle, beraber iş yapabilme becerilerini korumak
Grup içi paylaşım ile ortaya ortak bir şeyler çıkarmalarını sağlamak
Kendi evinde gibi hissettirmek
Bulunduğu ortamdan ve yaşantısından zevk almasını sağlamak
Geçmişi ile bugünü arasında bağlantı kurmasını sağlamak
Meşgul edilmesi, gününü daha verimli geçirmesini sağlamak
Günlük yaşam ile bağlantılarını güçlendirmek
Kendisinin işe yarar olduğunu hissettirmek
Sosyal yaşama aktif katılımı sağlamak ve desteklemek
Yaşlının var olan yetilerinin kaybolmasını engellemek ve desteklemek

Aktivite örnekleri
•
•
•
•
•
•
•

Limonata Yapımı
Menemen Pişirme
Kek Yapımı
Yaprak Sarması
Mevsim Salatası
Şekilli Kurabiye Yapımı
Aşure Yapımı

•
•
•
•
•
•

Örgü
Renkli Mum Yapımı
Tülbent Oyalama
Havlu İşlemesi
Evcil Hayvan Bakımı
THK Maket Uçak Yapımı

7.6.6. Dış Mekan Aktiviteleri
Dış mekân aktiviteleri basitçe; ikamet edilen, bakım alınan, tedavi görülen yani uzun
süreli ya da sürekli yaşam alanı olan yerleşim alanlarının dışında insanların hoşça vakit
geçirdiği ya da rutininin dışında eylemlerde bulunduğu aktiviteler olarak tarif edilebilir.
Sadece demans hastaları için değil tüm insanlar için günlük hayatın sıkıcılığı ve tek
düzeliğinden zaman zaman sıyrılıp çeşitli sosyali kültürel, zihinsel ya da bedensel aktivitelerde
bulunmak neredeyse ruhsal ve bedensel sağlık için bir gereklilik ve ihtiyaçtır.
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Dış Mekan Aktivitelerinin Amaçları
•

•

•
•

•

•

•

•

•

Yürüme ve seyahat gibi aktivitelerle bedensel hareketliliğini sağlayarak vücudunun dinç
kalmasını, bir diğer deyişle site dışı ortamda fiziksel kapasitelerinin gelişmesine katkıda
bulunmak
Farklı yerlerde bulunmanın geçmişi ile ilişkili çağrışımlarıyla hatırlama belleğinin
çalıştırılmasına katkıda bulunmaya çalışmak (çünkü genellikle eskiyi hatırlamaları yeni
bilgileri öğrenmelerinden daha sağlam kalmaktadır).
Günlük hayatın idame ettirildiği mekanların dışına çıkarak, günlük hayatına değişik
renkler katmak
Site dışı aktivitelerde havanın sıcalç soğuk, yağışlı veya karlı olmasını hissederek
mevsim ve aylar ile ilgili zaman kavramlarının fark etmesini yani oryantasyon
yeteneğinin devamına yardımcı olmak
Demanslının sosyal hayata bağlılığının devam etmesini, bir grupla hareket etmesini yani
sosyal hayata adapte olmasını sağlayarak ruhsal olarak kendilerini daha iyi
hissetmelerini sağlamak
Sevdikleri eş, dost, akraba ve yakınları ile birlikte vakit geçirterek güzel günlerini
anımsatmak ve hoşça vakit geçirmelerini sağlayarak, yakınları ve geçmişi ile
iletişiminin devamıyla hatıralarını canlandırmalarını ve unutmamalarını sağlamak.
Daha önce gitmekten hoşlandığı mekanlara götürülerek dostları ile sohbet ortamında
mutlu olmasını sağlayarak unutulmadığını, sevilip önemsendiğini ve aidiyet duygusunu
hissettirmek
Çiçekleri ve renkleri hatırlamasını, koku ve renk duyularını tarif etmesini (hangi çiçekl
hangi koku) ve tanımlamasını, ayrıca hangi çiçeklerin hangi aylarda yetiştiğini
hatırlatmaya çalışmak,
Sportif aktivitelerde onlarla spor aktivitelerinde bulunarak kas ve iskelet sistemleri
güçlendirmeye çalışmak

Dış mekan aktiviteleri
o
o
o
o
o

Bahçe İşleri
Çay Bahçesine Gidelim
Dost ve Akraba Ziyaretleri
Balık Tutma
Çiçek Toplama

o
o
o
o

Pikniğe Gidelim
Maç İzleyelim
Şehrimizi Gezelim
Hayvanat Bahçesini Gezelim
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7.6.7. Manevi Bakım Aktiviteleri
İnsan bedensel, ruhsal, sosyal, kültürel özellikleri bünyesinde taşıyan bir varlıktır.
Dolayısıyla her türlü hastada özellikle de burada asıl konumuz olan bakıma muhtaç demanslı
kişide sağlık ve tıbbî sosyal hizmet alanında iyileştirme yapmak istiyorsak bütüncül
yaklaşmamız daha doğru olacaktır. Günümüzde sağlık bakımının bütüncül bir yaklaşımla
verilmesinin önemi anlaşıldığından manevî boyut gerekli önemi kazanmıştır.
Manevî bakımda öncelikli amaç, bireyin manevî kaynaklarını harekete geçirmek
olmalıdır. Manevî kaynaklar, ruhun genel tasarım motifleri, potansiyelleri, fonksiyonları,
merkezleri veya unsurlarıdır. Bu bağlamda (özellikle hafif derecede) demanslı yaşlılar için
tefekkür (düşünme-fikir), hissetme ve vicdanî ve kalbî duyguların canlandırılmasına yönelik
egzersizler yapılabilir.
Terminal (son) dönem, bakıma muhtaç demanslı yaşlının hayatının son anları, yani ölüm
anına yakın olduğu dönemdir. Bakıma muhtaç kişinin hayatının son dönemlerinde bakıcı
personel, hekimlerin ve ilahiyatçıların direktifi altında palyatif bakım ve manevî telkin
yöntemleri uygulayabilmelidir.
Aktivitelerin verimli olabilmesi için;
-

Aktivitelere başlamadan önce demanslı yaşlının inandığı din hakkında bilgi sahibi
olunmalı.
Yaşlının inancına saygı göstermeli ve dini inancına göre bu aktivitelerde
değişiklikler yapılmalı.
Aktiviteler özellikle kapısı kapalı olan ve sessiz olan salonlar tercih edilmeli.

Manevi bakım aktiviteleri
• Kutsal Günlerin Kutlanması

• Dini Film İzleme

• Kutsal Ayların Kutlanması

• Dini Müzik Dinleme

• Kutsal Kitabın Okunması

• Dini Mekânları Ziyaret

• İbadet ve Dua Saati

• Dini Sohbet

• Yad Programı
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Uygulamalar

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde alzheimer hastalığı, bulguları, demans ile ilişkisi ele alınmıştır. Ayrıca
alzheimer hastaları için tedavi seçenekleri ve bakımı hakkında bilgiler verilmiş olup,
destekleyici aktivitelere örnekler verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. 1) Merkezi sinir sisteminin (MSS) çeşitli kısımlarında nöron ve sinaps kayıpları
nedeni ile ortaya çıkan; bilişsel işlevlerde azalma, öz bakım yetersizlikleri, çeşitli
nöropsikiyatrik ve davranışsal bozukluklar ile karakterize progresif nörodejeneratif
hastalığa ………………………… denir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Myastenia Gravis
b) Parkinson Hastalığı
c) Amiyotrofik Lateral Skleroz
d) Kas Atrofisi
e) Alzheimer Hastalığı
2. 2) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Alzheimer Hastalığı’nın (AH) olası risk
faktörlerinden değildir?
IHipertirodizim
IIGenetik Faktörler
IIIBeyinde ak madde lezyonları
IVHipotansiyon
a) Yalnız I
b) I ve IV
c) II ve III
d) III ve IV
e) I, II, III ve IV

3. 3) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Alzheimer hastalığının klinik belirtilerinden
değildir?
IBellek bozukluğu
IIDikkat ve yürütücü işlevlerde bozukluk
IIIDüşünce ve davranış işlev bozuklukları
IVTekrar eden orta kulak iltihabı
a) Yalnız IV
b) I ve II
c) II ve III
d) I, II ve III
e) II, III ve IV

4. 4) Aşağıdakilerden hangisi Alzheimer Hastalığı ile beraber görülebilen davranış
değişikliği ve psikiyatrik belirtilerden değildir?
a) Depresyon
b) Anksiyete
c) Yalnız Kalma Fobisi
d) Sarkopeni
e) Uyku düzensizlikleri
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5. 5) Aşağıdakilerden hangisi Alzheimer Hastalığı’nın tanısını koymak için faydalanılan
görüntüleme yöntemlerinden değildir?
a) Bilgisayarlı Tomografi (BT)
b) Manyetik Rezonans (MR)
c) Pozitron Emisyon Tomografi (PET)
d) Tek Foton Emisyon Tomografi (SPECT)
e) Röntgen

6. 6) “(Orta-şiddetli bilişsel zayıflık / Erken dönem demans) Hastalar yer ve zaman
kavramları ile ilişkili olarak zihinsel karışıklık yaşamaktadırlar. Adresleri, telefon
numaraları, mezun oldukları okulların isimleri gibi önemli detayları hatırlamakta
güçlük çekmektedirler. Diş fırçası gibi nesneleri tanımada zorlanmaktadırlar (agnozi).
Sonradan öğrenilen ve motor beceri gerektiren hareketleri uygulama becerileri
bozulmaktadır (apraksi). Bu evredeki hastalar banyo yapma, giyinme, tuvalete gitme,
beslenme gibi günlük aktiviteler için yardıma ihtiyaç duymaktadırlar.”
Yukarıda açıklaması yapılan evre Alzheimer Hastalığının hangi evresidir?
a) Evre 2
b) Evre 3
c) Evre 4
d) Evre 5
e) Evre 7

7) Aşağıdakilerden hangisi Alzheimer Hastalığı’nda görülen davranış
değişikliklerinden değildir?
a) Depresyon
b) Öfori
c) Anksiyete
d) Apati
e) Ajitasyon

7. 8) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Alzheimer Hastalığı ile görülebilen kognitif
bozukluklardandır?
IAfazi
IIApraksi
IIIAgnozi
IVSarkopeni
VYönetsel İşlevlerde bozukluk
a) I ve II
b) II ve III
c) II, III ve IV
d) I, II, III ve V
e) I, II, III, IV ve V
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9) Aşağıdakilerden hangisi Alzheimer Hastalığı’nın klinik belirtilerinden değildir?
a) Bellek Bozukluğu
b) Apraksi
c) Agnozi
d) Afazi
e) Hemofili
10) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Alzheimer Hastalığına karşı koruyucu rol
oynadığı bilinen non-genetik faktörlerdendir?
IErken menapoza giren kadınların aldıkları östrojen.
IINon-steroid antiinﬂamatuar bileşikleri.
IIIHipotansiyon
IVHipertirodizm
a) Yalnız I
b) I ve II
c) II ve III
d) III ve IV
e) I, II, III ve IV
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8. PARKİNSON REHABİLİTASYONU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Parkinson hastalığının tanımı yapılacak, Parkinson hastalarında görülen
bulgular ve sorunlar hakkında bilgiler verilecektir. Parkinson hastalığında kullanılan tedavi
yöntenmleri ve fizik tedavi seçenekleri ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.

Parkinson hastalığı nedir?
Parkinson hastalığının belirti ve bulguları nelerdir?
Parkinson hastalığında kullanılan yöntemler nelerdir?
Parkinson hastalığında fizyoterapi ve rehabilitasyon seçenekeleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Parkinson hastalığı

Parkinson
hastalığının Ders
notlarının
ve
yanımını yapabilme
kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Parkinson hastalığının belirti Parkinsonlu
hastalarda Ders
notlarının
ve
ve bulguları
görülen belirtiler ve bulgular kaynakçada
verilen
öğrenilecektir.
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
Parkinson
hastalığında Parkinson hastaları için Ders
notlarının
ve
kullanılan yöntemler
uygulanan tedavi yöntemleri kaynakçada
verilen
öğrenilecektir
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
Parkinson
hastalarında Parkinson hastaları için Ders
notlarının
ve
fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulanan
fizyoterapi kaynakçada
verilen
uygulamaları öğrenilecektir. yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•

Parkinson hastalığı
Dopamin
Parkinson belirti ve vulguları
Parkinson tedavi seçenekleri
Parkinson rehabilitasyonu
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Giriş
Parkinsonizm kelimesi belli bir hastalıktan çok, değişik nedenlere bağlı olarak ortaya
çıkan bir dizi belirtiyle tanınan bir durumu çağrıştırır. Bu belirtilerin en önemlileri uzuvların
titremesi, kasların sertliği ve vücut hareketlerinin yavaşlığıdır. Bu üçlemeye eklenebilecek
diğer belirtiler arasında, öne eğik duruş şekli, küçük adımlarla ve ayaklarını sürüyerek yürüme,
yumuşak, hızlı ve aynı tonda konuşma sayılabilir. Parkinson hastalığı, çeşitli parkinsonizm
tabloları arasında kendine özgü belirtiler ve beyinde oluşturduğu değişikliklerle ayrı bir yere
sahiptir. Bu bölümde Parkinson hastalığı ve tedavi yöntemleri ele alınacaktır.
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8.1.Parkinson Hastalığı (PH)
Beyinde bazı özel hücrelerin seçici olarak ölmesi ile süre giden ilerleyici bir hastalıktır.
Parkinson hastalığı, aynı zamanda hareket bozukluğu olarak da bilinir. Toplumda 60 yaşın
üzerindeki hastaların yaklaşık % 1'ini etkileyen ilerleyici bir nörodejeneratif hastalıktır.
Nüfusun yaşlanması ile birlikte, bu sayının artması bekleniyor. Hastalıkta beyin iletişiminde
görev alan dopamin adlı maddede azalma veya tükenme olur. Sıklıkla orta yaş sonrasında
görülür. Fakat özellikle genetik olan formları daha erken yaşlarda ortaya çıkabilir. Global
olarak, PH'lı bireylerin sayısı 2005 yılında 4 milyon olarak tahmin belirlenmiş olmakla birlikte
bu sayının 2030 yılına kadar 9 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir.
Nedeni tam olarak bilinmemektedir. Bazal gangliyonlorda hücre kaybı ve dejenerasyon
vardır. Bu hücre hasarı %80 gibi ciddi boyutlara ulaştığında hastalığın belirtileri ortaya çıkmaya
başlar. Parkinson hastalığı erkeklerde kadınlara oranla biraz daha sık görülür. Dünyanın her
yanında ve her türlü sosyoekonomik koşulda rastlanılan hastalığın görülme sıklığı çeşitli
ülkelerde farklıdır. Sigara içenlerde daha fazla risk altındadır bunu aksine kahvenin koruyucu
bir etkisinin olduğuna dair veriler vardır. Kadın ve erkek etkilenim oranı hemen hemen eşit
orandadır.
PH, substantia nigrada pigmentli nöronların kaybına bağlı nörotransmitter madde
dopamin üretiminde bir azalmaya yol açar. Ortaya çıkan hareket bozuklukları titreme, sertlik,
bradikinezi ve postural instabilite ile karakterizedir.
8.2.Belirti ve Bulgular
PH'nin belirti ve semptomları hastalığın evresine bağlı olarak değişir. Erken dönemde
ilk bulgular titreme (genellikle tek taraflı) ve yorgunluk hissi olarak saptanmıştır. Orta
dönemde genellikle titreme, değişken derecelerde sertlik, bradikinezi (hareketlerde yavaşlama),
postural değişiklikler içerir ve hasta bakım desteği almaya başlayabilir. PH’ nın son aşamasında
hastanın günlük yaşam aktivitelerini (GYA) gerçekleştirmesine ve hareket etmesine destek
gerektiren kapsamlı motor bozuklukları içerir. Bilişsel değişiklikler (depresyon, demans)
genellikle PH'ye eşlik eder. Klinik olarak, parkinson hastalarının yavaş hareket ettiği ve tutarsız
ivme ile hareket ettiği ve bu bradikinezinin, hastalığın erken evrelerinde ilerleyişinde sıklıkla
fark edildiği gözlenmiştir. Tam bir hareketsizlik (akinezya) oluşabilir. Parkinson hastaları
belirli bir pozisyonda (ayakta durmak dahil) “donabilir” ve sonra kendiliğinden tekrar hareket
etmeye başlar. Postural instabilite büyük olasılıkla yukarıda belirtilen kas-iskelet sistemi
değişikliklerinin yanı sıra merkezi sinir sistemi patolojisini de yansıtır.
8.2.1. Tremor (Titreme)
Bütün parkinsonlu hastalarda bazı dönemlerde titreme görülür. İlgili kas gruplarının ritmik
kasılmalarından kaynaklanır. Genellikle elin parmaklarında başlar aynı taraf bacağa yayılır.
Çene baş gövde de tutulmuş olabilir. Elde para sayma hareketine benzer bir hareket
oluşur. Parkinson hastalığında etkilenmiş olan el veya ayak dinlenme sırasında titrer. Titreme
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uyku sırasında ve o uzvun harekete başlamasıyla kaybolur. Sinirlilik, yürüme, stres altında
kalma ya da aşırı zihinsel faaliyet titremeyi arttırır Baş ve ses titremesi yoktur.
8.2.2. Rijidite (Kaslarda Sertlik)
Pasif harekete karşı sürekli bir direnç bulunmasına “rijidite” denilir Dinlenme halindeyken
kasların yumuşak olmaması elle hissedilen bir sertlikte olmasıdır. Rijidite en sık el, ayak bileği,
dirsek veya diz gibi eklemlerde saptanır. Dişli çark veya kurşun boru tipinde olabilir. Hastalar
kas sertliğini yorgunluk, batma hissi, ağrı veya kramp şeklinde hissedebilirler. Sertlik,
kontraktür gelişimi, sabit kifoz ve kalça hareketliliği kaybı ile ilişkilendirilmiştir.
8.2.3. Bradikinezi-Hipokinezi(Yavaş ve Yetersiz Hareket)
Hareketlerde yavaşlamayla karakterizedir. Hareketlerin ardı sıra tekrarı ve eklemlerin
hareket açıklığı azalmıştır. İstemli hareketlerin yavaşlamasının yanı sıra, gözleri kırpmak
yürürken kolları sallamak gibi farkında olmadan otomatik olarak yaptığımız hareketler de azalır
ya da kaybolur. Hareket yavaşlığı belirgin olsa da hastaların kas kuvveti normaldir. Hastanın
yakınması genelde genel bir yorgunluk hali ve el ve ayaklardaki tutukluktur.
Bu yavaşlıktan dolayı zamanla başkalarına bağımlı hale gelebilirler. Genellikle hastalığın
ilerlemiş olduğu dönemlerde ortaya çıkar hastalar uzun süre izlendiğinde, hareket yapma
yeteneğini gözle görülür derecede yitirdikleri görülür; göz kırpma, doğal yüz ifadesini oluşturan
hareketler (mimikler), oturuşu düzeltmek gibi yardımcı hareketler gözlenmez. Böyle hastalar
kötü bir ruh hali olmadığı halde depresif veya kızgın bir ifade (maske yüz) kıpırdamadan oturur
ve sadece sabit bir bakışla bakarlar.
8.2.4. Duruş Değişiklikleri
Öne doğru hafifçe eğik durma eğilimindedirler, yürürken ve ayakta dururken bu durum
daha belirgin olur. Kimi hastanın bir yana doğru hafifçe yana doğru durduğu görülür ve bu
durum özellikle oturma halinde dikkati çeker. Bazı hastalar yürürken ya da ayakta dururken bir
veya her iki kolunu dirsekten, bacaklarını dizlerden bükme eğilimindedir.
8.2.5. Konuşma
Parkinson hastalarının yaklaşık yarısının konuşmalarında bir değişiklik görülmezken kimi
hastalar da ise tipik bir özellik halindedir. Yumuşak tonda bir konuşma şekli oluşur, her heceye
aynı tonda vurgulama söz konusudur. Bazı hastalar hem monoton hem de yumuşak ve hızlı
tonda konuşurlar. Kelimeler arasında alışılmış aralar yoktur ve kelimeler iç içe girer konuşma
anlaşılmaz hale gelebilir. Bunun aksine bazı hastalar hızlı değil, yavaş konuşurlar, ses tonları
giderek zayıflar. Belli bir hecenin kelimenin tam ortasında ya da sonunda bir çok kez tekrar
edilmesi de nadir de olsa olabilir.(palilali)
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8.2.6. Yürüme Bozukluğu
Parkinson hastalığının özellikle erken dönemlerinde birçok hastanın yürümesi normaldir ve
yıllarca normal kalabilir. Kimi hastada ise hastalık için tipik olan küçük adımlarla ve hızlı
yürüme hali dikkati çeker. Zamanla yürümenin belirgin biçimde bozulduğu hastalar ayaklarının
ucunu yerden kaldıramazlar bir veya her iki ayağı sürüyerek yürümeye başlarlar. Yürürken
otomatik olarak yapılan kol sallama hareketi azalır ve zamanla kaybolur. Dönüşler
yavaşlamıştır ve çok sayıda minik adımla vücut tek bir bütün halinde döner. Oysa normal bir
dönüşte önce baş döner, sonra gövde ve bacaklar bunu izler Bazı hastalar bazen yürüme
başlangıcında kendiliğinden öne daha fazla eğilirler ve ellerinde olmaksızın adımlarını giderek
hızlandırırlar ve istedikleri zaman duramazlar.
8.2.7. Donma
Hastalar bazen düzgün biçimde yürürken aniden ayakları yere yapışmış gibi kalakalırlar ve
“kilitlenme” olarak tanımlanan durum ortaya çıkar. Bu durum genellikle birkaç saniye veya
nadiren daha uzun sürerek birkaç dakika sonra çözülür. Genellikle kapı eşiklerinde, turnike
gibi dar mekanlarda caddede karşıdan karşıya geçerken ya da dönüşler sırasında ortaya
çıkabilir.
8.2.8. El Yazısının Bozulması
Parkinson hastalarının el yazılarında harfler küçülme eğilimindedir. Harflerin şekilleri
normaldir, ama yazı yazdıkça giderek küçülür ve okunamayacak hale gelebilir. (mikrografi)
8.2.9. Otonom İşlevlerin Bozulmasına İlişkin Belirtiler
Parkinson hastalığının genellikle geç dönemlerinde, “otonom sinir sistemi” adı verilen ve
isteğimiz dışında çalışan sinir sistemini ilgilendiren bazı bozukluklar ortaya çıkabilir.
Ağızda salya birikmesi: Otomatik yapılan hareketlerin azalması sonucu yutkunma sayısının
yetersiz olmasından veya tükürük salgılanmasının artmasından kaynaklanır. Bazı hastalarda
ağızda aşırı tükürük birikir ve fazla miktara erişince, dudak kenarından sızabilir. Bu durum gece
uykuda meydana gelirse hastanın yastık kılıfı ıslanabilir. Özellikle kendiliğinden olması
gereken dil-damak hareketlerinin ve yutkunma işlevinin yavaşlamış olduğu hastalarda salya
birikmesi daha belirgindir. Bu durum hastaya rahatsızlık vermesinin dışında bazen konuşmanın
anlaşılabilirliğini de bozabilir.
Tansiyon düşmesi: Hastalık genel olarak tansiyon (kan basıncı) değişikliğine yol açmamakla
birlikte, Parkinson hastalığında kalp ve kan damarlarının çalışmasını düzenleyen sinirler
etkilenmiş olabilir. Bu sinirlerde ciddi boyutta işlev bozukluğu varsa, genellikle hasta uzun süre
ayakta kalınca kan basıncında düşme eğilimi ortaya çıkabilir. Parkinson tedavisinde kullanılan
ilaçlar da kan basıncını bir miktar düşürebilir.
Ayaklarda şişme: Parkinson hastalarının ayaklarında veya bacaklarında bazen şişme hali
(ödem) oluşur. Özellikle hareket yavaşlığının bacaklarda hakim olduğu hastalarda görülen bu
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durum, daha çok hastalık belirtilerinin ilk ortaya çıktığı beden yarısında belirgindir. Sağlıklı
kişilerde kan dolaşımı bacakların hareketlerinden etkilenir ve bacak kaslarının kasılması, yer
çekiminin etkisiyle aşağıda toplardamarlarda birikmiş olan kanın kalbe dönmesini sağlar.
Hareket azalmışsa ve hasta gün boyu oturuyorsa, ayak ve bacakların toplardamarları genişler
ve bir miktar sıvı damar duvarından komşu dokulara sızarak, özellikle ayak ve ayak bilekleri
bölgesine yayılır, böylece ödem oluşur. Bacaklarda gün boyu oluşan şişlik, hastanın gece
saatlerinde uzanmasıyla azalır. Parkinson hastalarında ödem genellikle hafiftir ve kötü bir
hastalığa işaret etmez. Kalp veya böbrek hastalıkları da ayaklarda şişmeye yol açabileceği için,
ödem gelişen hastaların bir iç hastalıkları uzmanına görünmeleri uygun olur. Parkinson
hastalığı tedavisinde yeri olan bazı dopamin agonisti ve amantadin gibi ilaçların yan etkisi
olarak da ayak bilekleri ile diz altı bölgede ciltte kızarıklıkla birlikte sert ödem gelişebileceği
göz önünde bulundurulmalıdır. Söz konusu ilaçların kesilerek farklı bir tedaviye geçilmesiyle
ödem ortadan kalkar.
Kabızlık: Parkinson hastalığında bağırsakta bulunan dopamin hücrelerinin de azalması,
bağırsak hareketlerini olumsuz etkiler. Bağırsak boşalması üç günden daha uzun sürede
gerçekleşir, böylece süreğen kabızlığa yol açabilir. Birçok hastada kabızlık sık rastlanan bir
sorun olup, kimi hastada hastalıktan yıllarca önce başlamış olduğu ve devam ettiği görülür. Az
yemek yiyen, az su içen ve lifli gıdaları tercih etmeyen hastalarda sonuçta dışkı katılaşır ve
miktarı azalır. Bu durum bağırsak hareketlerinin ağrılı olmasına da yol açabilir.
İdrar yapma kusurları: Parkinson hastalığının erken-orta dönemlerinde bu tür sorunlar
görülmez. Ancak yıllar sonra bazı hastalarda idrar kesesinin hacminin küçülmesine bağlı olarak
özellikle geceleri idrar yapma gereksinimi artar. Bu durum, idrar kesesinin uygun biçimde
genişleyip boşalamamasına bağlıdır ve her seferinde az miktarda idrar boşaltmak üzere
defalarca tuvalete kalkmayı gerektirdiği için uyku düzenini bozarak rahatsızlık verir.
Cinsel işlev bozuklukları: Kişiye çok özel olan bu sorunu hastanın bir yabancıyla hatta hekimle
paylaşması zor olabilir. Bu sorun psikolojik sorunlardan kaynaklandığı gibi hastalığın kendisine
bağlı olarak da gelişebilir. Ruhsal çöküntü hali, iç sıkıntısı (anksiyete) ve hasta olduğunu
öğrenmekten kaynaklanan moral bozukluğu hastada cinsel enerji (libido) kaybına neden
olabilir. Cinsel enerji birçok süreğen hastalıkta bu şekilde etkilenebilir. Bunların dışında erkek
hasta penisin sertleşmesini sürdürmede zorlanabilir ve gecikmiş boşalma olabilir. Parkinson
hastalığında hastalık sürecinin kendisi de cinsel enerji kaybına yol açabilir, zira dopamin
kullanan sinir hücreleri cinsel enerjinin düzenlenmesinde de önemli rol alır. Ruhsal çöküntü ve
sıkıntı giderici ilaçlar, kas gevşeticiler ve uyku ilaçları gibi günlük yaşamda kullanılabilen bazı
ilaçlar da cinsel işlevleri bozabilir. Hekime bu sorunlardan söz edilirse tedavi planlanırken bu
tür ilaçlara yer verilmeyecektir. Parkinson hastalığı olup, sertleşme güçlüğü yaşayan ve kalp
sorunu bulunmayan erkeklerde etkili ve güvenli olduğu gösterilmiş ilaçlar bulunmaktadır.
Diğer yandan, dopamin agonistleri başta olmak üzere Parkinson tedavisinde kullanılan ilaçlar
beyinde farklı bölgelerdeki dopamini de artırdığı için, bazı hastalarda cinselliğe aşırı bir
düşkünlüğe de yol açabilir. Tedavinin ilk yıllarında rahatsız edici boyutlarda olmayan bu sorun,
eşler için zamanla sıkıntı yaratabilir. Bu durumda Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan
ilaçların çeşidi azaltılarak, doz ayarlaması yapılması uygundur.
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Aşırı terleme: Parkinson hastalığında ter bezlerinin kontrolünün zayıflamasına bağlı olarak,
hastanın bulunduğu ortam normal bir ısıdayken bile, hastayı ileri derecede rahatsız eden
düzensiz boşalmalar halinde aşırı terleme olabilir. Terleme vücudun bir yarısında veya ufak bir
alanda olabildiği gibi yaygın da olabilir. Tedavinin yetersiz olduğu ya da ilaç etki süresinin
kısaldığı hastalarda bu tür yakınmalar daha sık ortaya çıkmaktadır.
Ciltte yağlanmanın artması: Bazı Parkinson hastalarında ciltteki yağ bezlerinin işlevinin
artması sıklıkla yüzde ve alında parlak bir görünüm yaratır. Oluşan aşırı yağ salgısı cildi
rahatsız ederek kızarıklık, kaşıntı veya pullanma yapabilir. Böyle ileri derecedeki cilt
rahatsızlığına “seboreik dermatit” adı verilir. Ancak söz konusu rahatsızlık Parkinson hastalığı
olmayan kişilerde de rastlanabilen bir cilt rahatsızlığıdır.
8.2.10. Ruhsal, Zihinsel, Duysal, Duyusal Ve Uykuya İlişkin Belirtiler
Ruhsal çöküntü hali (depresyon): Parkinson hastalığında, hayattan zevk alamama neşesizlik,
durgunluk, iştahsızlık veya uykusuzluk gibi belirtilerle şekillene ruhsal çöküntü haline oldukça
sık rastlanır. İleri derecedeki ruhsal çöküntü varlığı hastalarda durgunluk haline yol açar, bu da
doğal olarak hastada zaten var olan hareket yavaşlığının daha da şiddetlendiği gibi yanlış bir
izlenim yaratır. Hipotiroidi varlığında da hastalar tükenmişlik ve yorgunluk hissedebilirler.
Ruhsal çöküntü halinin gelişmesinde, beyinde dopamin dışında, hücreler arası bağlantılarda
görev alan serotonin, noradrenalin gibi diğer kimyasal maddelerin eksikliğinin de rolü olduğu
anlaşılmıştır. Ruhsal çöküntü halinin uygun tedavisi ile bu hastalarda hem moral hem de beden
hareketliliği bakımından iyileşme gözlenir.
Unutkanlık (Demans): Birçok hasta, Parkinson hastalığına bağlı olarak hareketleri ileri
derecede kısıtlanmış ve günlük yaşamları bağımlı hale gelmiş olsa bile zihinsel faaliyetlerini
normal olarak sürdürür. Bununla birlikte, Parkinson hastalığının ileri dönemlerinde ve özellikle
ileri yaşlarda hastaların yaklaşık %40’ında hafif-orta derecede unutkanlık, yakın bellek
kusurları, dikkat ve uyanıklıkta dalgalı bir seyir ve hayaller görme ortaya çıkabilir. Parkinson
hastalığında bellek sorunları normal topluma göre 2-3 kat daha sıklıkla gelişebilir. Parkinson
ile Alzheimer hastalıkları nadiren birlikte bulunabilir. Hafıza kusurlarının gelişmesinde, ileri
yaşlardaki kişilerin beyinlerinde kılcal damar tıkanmaları, inme geçirmiş olma ya da normal
basınçlı hidrosefali gibi unutkanlığa yol açabilecek başka nedenlerin de rolü olabileceği akılda
tutulmalıdır.
Ağrılar ve duysal yakınmalar: Parkinson hastalığında pek sık olmamakla birlikte ağrılar
görülebilir. Ağrı yakınması olan hastalarda öncelikle ağrıya neden olabilecek diğer hastalıkları
dışlamak gerekir. Ağrılar, hastaların yaşlarıyla uyumlu olarak, bir eklem hastalığı, romatizmal
hastalıklar, kas krampları, eğik duruş, uzamış hareketsizliğe bağlı diğer mekanik faktörler ve
distoni olarak bilinen uzuvları istemsiz olarak bükücü hareketler veya kemik erimesine
(osteoporoz) bağlı olabilir. Ağrıya yol açan başka bir neden bulunmazsa Parkinson hastalığı
sorumlu tutulabilir. Ağrıların, özellikle hastalık belirtilerinin baskın olduğu vücut yarısında
belirgin olduğu dikkati çeker. Hastalığı erken yaşlarda başlayan hastalarda hareket yavaşlığı
ortaya çıkmadan haftalar önce uzuvlarda ağrılar kendini gösterebilir. Keza kas sertliği de
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ağrılara yol açabilir. Omurgada bir hastalık yoksa sık rastlanan bel ağrısı, genellikle hastaların
öne eğik duruşlarından ileri gelebilir. Levodopa içeren ilaç kullanan ve ilacın etki süresinin
kısalmış olduğu hastalarda, özellikle “kapanma” yani “kötü” dönemlerde vücutta yaygın ve
bazen çok şiddetli ağrılar olabilmektedir. Nitekim bu hastalarda levodopa içeren ilaç
verildiğinde diğer Parkinson belirtilerinin düzelmesiyle birlikte ağrı da ortadan kalkar. Bazen
de ilaç dozu gereğinden fazla artırılmış olan hastalarda kaslarda yaygın ağrılar ortaya çıkabilir.
Bunların dışında Parkinson hastaları vücutlarının bazı yerlerinde üşüme veya sıcaklık hissi
duyabilirler. El veya ayaklarda üşüme hissi düzensiz olarak ortaya çıkar. Bu his bazen
haftalarca olmayabileceği gibi, bazen de günde birkaç kez olabilir. Hastanın ellerini tutan bir
kişi soğuk olarak algılamamasına karşın, hasta eldiven giymeye gerek duyabilir. Ayaklarının
üşüdüğünden yakınan hastalar yaz-kış yün çorapla yatar. Bu yakınmalar genellikle uygun
dozlardaki Parkinson ilaçlarıyla düzelir.
Koku duyusunun kaybı: Parkinson hastalığının hareket bozukluğuyla ilgili belirtilerinin ortaya
çıkmasından yıllarca önce koku duyusunun kalitesinde giderek azalma bazen de tam bir kayıp
olabileceği kanıtlanmıştır. Ancak, koku duyusunda azalma sorununun başka iyi huylu
nedenlere bağlı olabileceğini de vurgulamak gerekir.
Uykusuzluk: Parkinson hastalığında uykusuzluğun pek çok nedeni vardır. Uykuya dalma
güçlüğü veya uykudan sık uyanmalar söz konusu olabilir. Hastanın hareket azalması ve kas
sertliğine bağlı olarak yatakta istediği gibi dönememesi uykusunu bozabilir. Kiminde şiddetli
titreme uykuya dalmayı engeller. Diğer yandan geceleri sık idrara çıkma gereksinimi duyan
hastalarda da uyku düzeni bozulur. Keza, ruhsal çöküntü hali olan hastalarda uykusuzluk sıktır.
Parkinson hastalarının bazılarında uykuda uyku kalitesini bozacak düzeyde, kollar veya
bacaklarda istemsiz sıçramalar, bazen de sürekli biçimde bacaklarda hareket etme dürtüsü
(huzursuz bacak sendromu), rüyada görülen eylemleri yapma ve bağırma (REM uykusu
davranış bozukluğu) ya da anlık nefes tıkanmaları (uyku apne sendromu) söz konusu
olabilmektedir. Parkinson tedavisinde kullanılan levodopa geç saatlerde yüksek dozda
alındığında seyrek olarak uykusuzluğa yol açabilir.
Uykuda hareketlilik (REM uykusu davranış bozukluğu): Sağlıklı kişilerde, uykunun
biyoelektrik olarak beş dönemi bulunur. Uykuda rüyaların görüldüğü dönemde vücuttaki kaslar
gevşer ve buna hızlı göz küresi hareketleri eşlik eder. Uykunun bu dönemine REM (“rapid eye
movements”) uykusu adı verilir. REM döneminde kaslarında gevşeme olmayan bazı Parkinson
hastaları rüyalarını canlı yaşarlar, başka bir deyişle rüyada gördükleri olaylardaki beden
hareketlerini yatakta yaparlar, konuşur ya da bağırabilirler. Sıklıkla kabus içerikli olan rüyaları
sırasında, rüyanın içeriğiyle uyumlu olarak, gördükleri kişilerle dövüşme, yumruk veya tekme
atma gibi hareketleri yatakta yaparlar. Bu sırada sıklıkla eşlerine “farkında olmadan” zarar
verebilir veya yumruk atabilirler, hatta bazen yataktan düşerek kendilerine zarar verebilirler.
Hastalar bu şiddet içerikli davranış sırasında uyanırlarsa rüyalarını hatırlayabilirler, buna karşın
kimisi de hiç bir şey hatırlamaz. “REM uykusu davranış bozukluğu” adı verilen bu durum erkek
hastalarda daha sık görülür.
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Gündüz uyuklama hali: Özellikle gece uykusu kaliteli olmayan hastalar gün içinde sık sık
uykuya dalma eğilimi gösterirler. Bu durumdaki hastalarda yukarıda anlatılan uykusuzluk
nedenlerinin yanı sıra ağır horlama durumu sorgulanmalı ve gerekli çözüm yolları
araştırılmalıdır. Bu durum ileri hastalık evresindeki ve ileri yaşlı hastalarda, ayrıca unutkanlığı
olanlarda daha sıktır. Bunların dışında nadiren bazı Parkinson ilaçları da gündüz uykululuğa
neden olabilmekte ve trafikte araç kullanan hastalar için tehlike yaratabilmektedir.
8.2.11. Diğer Belirtiler
Gözlerde kızarıklık (Konjonktivit): Sağlıklı bir kişide toz zerrecikleri gibi rahatsızlık verici
çeşitli maddeler gözün sık kırpılması ile uzaklaştırılabiliyor iken, bazı Parkinson hastasında
azalmış göz kırpma hareketleri nedeniyle bunlar birikir ve gözlerde kızarıklığa, yanmaya ve
kaşıntıya neden olabilir.
Görme sorunları: İleri evredeki bazı Parkinson hastalarında bilgisayar ekranı ve kitap
okumakta zorluk gelişebilir. Böyle hastalar bulanık görme nedeniyle göz hekimine
başvurduklarında genellikle, görme keskinliğine, kırılma kusuruna veya görmeye ilişkin bir
sorun saptanmaz; esas sorun göz hareketleriyle ilgilidir. Göz kürelerinin aşağıya doğru hareket
kaybı parkinsonizm başlığı altında sözü edilen ilerleyici supranükleer felç hastalığına özgüdür.
Parkinson hastalığında göz kürelerini yukarı ve sağa-sola hareket ettiren kasların uyum içinde
çalışması kısmen bozulabilir. Bir satır yazıyı uygun bir biçimde taramak için gözlerde uygun
kaydırma hareketleri yavaşlar. Böylece, hasta harfleri ve kelimeleri izlemekte zorlanır. Aynı
durum otomobil kullanırken göz kürelerinin yolu ve aynaları tarama hareketlerinde yetersizliğe
ve ani karar vermek gerektiğinde sürüşte emniyetsizliğe yol açabilir. Retinada da dopamin
eksikliği söz konusu olduğundan, bazı Parkinson hastalarının parlaklık ve mavi-sarı renkleri
algılamasında kusurlar gelişebilir, bu da trafik lambalarının ışıklarını ayırt edememeye yol açar.
Görme sorunları ayrıca düşmeye de neden olabilir.
8.3.Parkinson Hastalığında Kullanılan İlaçsız Yöntemler
Terapötik müdahale, PH’da durumunda mümkün olduğunca erken başlamalıdır.
Yumuşak doku kontraktürlerinin önlenmesi, eklem hareket açıklığı kaybının önlenmesi,
solunum kapasitesindeki azalmanın önlenmesi, depresyon ve başkalarına bağımlılığın
azaltılması parkinson hastalarının yaşam kalitesini arttırır. Hedef belirleme ve planlama
müdahalelerine bakım verenleri ve hasta yakınlarının dahil edilmesi önemlidir.
Hastalık semptomlarının düzenlenmesi, hastanın eğitim, psikolojik destek sağlanması,
stresin azaltılması, egzersiz ve beslenmenin düzenlenmesi, sosyal ilişkilerin arttırılması,
kondüsyonun korunması/arttırılması, günlük yaşam aktiviteleri becerilerinin sürdürülmesi,
motor ve iletişim yeteneklerinin yeniden eğitimi gibi destekleyici yaklaşımlar hastaların yaşam
kaliteleri açısımdan önem taşır. Yapılan bir çalışmada hastaların %75’i sosyal olarak hayata
katılımlarının bozulduğunu bildirirken, %60 denge bozukluğu, %44 iletişim bozukluğu ve %40
bağımsızlık kaybı bildirilmiştir.
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Tedavi planlaması hedefe yönelik olmalıdır. Fonksiyon kaybını önlemek ve hastanın
içinde bulunduğu aşamaya göre bireysel olarak planlanmalıdır. Bununla birlikte hastanın
egzersiz programlarına uyumu önemli bir konudur. Germe ve aktif hareket açıklığı (ROM)
egzersizleri hayati önem taşımaktadır ve hastaya fonksiyonel postürel uyumdaki iyileşmeyi
kolaylaştırmak için bir ev programı düzenlenmelidir. PH hastaları zatürre gibi akciğer
komplikasyonlarının insidansı yüksek olduğundan dolayı, solunum ve dayanıklılık egzersizleri
vital ve aerobik kapasitelerin korunmasına yardımcı olabilir. Ayrıca denge, transfer ve yürüme
aktiviteleri (ağırlık aktarma) önerilir. alt ekstremite motor güçlendirme programları, yüksek
yoğunluklu aerobik egzersizler, belirli sözel komutları kullanılarak dikkati yoğunlaştırma
stratejileri, duyusal uyarılar, aktif aksiyel rotasyon egzersizleri ve tekrarlı spesifik görevler,
üzerinde durulan rehabilitasyon yaklaşımlarıdır.
Tedavi protokolü her hastada farklı olmakla birlikte, tedavi seçiminde dikkat edilecek özellikler
şöyle özetlenebilir:
•
•
•
•
•
•
•

Hastanın bulunduğu yaş
Hastalık evresi
Önde gelen belirti (titreme, hareket yavaşlığı vb.)
Mesleğini sürdürme veya emekli olma durumu
Basit bellek kusurları ya da günlük yaşantısını aksatacak derecede unutkanlık olması
Hayal, hezeyan veya dürtü kontrol bozukluğu gibi psikiyatrik sorunların bulunması
Hastanın eşlik eden başka sağlık sorunları ve almakta olduğu diğer tedaviler.

En iyi tedaviye karşın, hastalık yavaş da olsa sürekli olarak ilerlediği için, önceden
tedaviyle düzelmiş olan bazı belirtiler zamanla tekrar ortaya çıkabilir veya zaman içinde
bunlara yeni belirtiler eklenebilir. Örneğin bir vücut yarısında hafif titreme ve kas sertliği olan
bir hastada, Parkinson hastalığı tanısı konularak tedavi başlandığı zaman bu belirtiler
kaybolur, ancak yıllar sonra titreme aralıklı olarak tekrar ortaya çıkabilir veya yürürken bir
ayağını zaman zaman sürükleme eğilimi gibi yeni bir belirti eklenebilir. Bu durumda hasta
sıklıkla aldığı ilacın etkinliğini kaybetmiş olabileceğini düşünür veya ilaçlara karşı “alışkanlık
kazandığını” zanneder. Oysa hastalık çok yavaş bir şekilde giderek ilerlemektedir ve ilaç
dozunda hafif artırma yapılırsa bu belirtiler tekrar kontrol edilebilecektir.
8.4.Parkinson’da Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon
Parkinson için normal fizyoterapi modeli bireysel ve grup tedavilerinin birlikte
kullanımı şeklindedir. Tedavi hastalığın farklı evrelerdeki belirtilerine odaklanacak şekilde
hazırlanır.
•
•
•

Erken aşamada önlemler ve eğitim üzerinde durulur.
Orta aşamada hastanın yaşadığı problemlerin üstesinden gelebilmek için kompansatuar
stratejilerden yararlanılır.
Geç dönemde ise amaç solunum fonksiyonları,fonksiyonel yardımlar ve adaptasyonlar
ile hastanın rahatlatılması,işaret ve bulguların hafifletilmesidir.
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8.4.1. Hastanın Değerlendirmesi
Değerlendirme hem hikaye hem de fizyoterapiye özel bölümleri içermelidir. Hikaye
oluşumunda demografik özellikler,tıbbi hikaye,kullanılan ilaçlar,sosyal faktörler ve diğer
sağlık profosyonellerine ait bilgilerden yararlanılır. Fizyoterapiye özel değerlendirmeler
hareket fonksiyona odaklanmalıdır.İdeal olanı hastanın doğal ortamında yapılmasıdır.
Tedavi
Amaç hastanın maximum seviyeye ulaştırılmasıdır. Egzersizlerden amaçlanan ise
hareketliliği devam ettirmek,dengeyi sağlamak,düzgün postür ve yürüyüş elde etmektir.
Fizyoterapiye mümkün olduğunca erken başlanmalıdır.
8.4.2. Fizik Tedavi Uygulamaları
•

•
•
•
•
•
•
•

Göğüs Fizyoterapisi: Aktif solunum egzersizleri, Torakal ekspansiyon egzersizleri,
Postüral drenaj
Sertliğin azaltılması: Gevşeme egzersizleri, Sıcak banyolar, Hotpack, Klasik masaj,
Biofeedback, Resiprokal aktif paternler, Alt gövdenin üst gövdeye karşı ritmik pasif
rotasyonu
Ağrının azaltılması: Tens,Hotpack
Postural Bozukluklar:Solunumla kombine postur egz.
Kısalmış kaslara: Germe egz.
Limitasyonlar: Tut-gevşe
Denge bozukluğu: Statik-dinamik, Otomatik-şuurlu, Gözler açık-kapalı egzersizler
Yürüme bozukluğu: Yürüme eğitimi
Kordinasyon bozukluğu için: Frenkel kordinasyon egz.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yürüme dönme eğitimi
Kişinin yaşına uygun adım uzunluğunda eğitim verilir.
Görsel ve sözel uyarılar verilmelidir.
Başka bir şeye ilgisini vermemelidir.
Ritmik işitsel uyarılar etkilidir.
Oturduğu yerde yürüme
Olduğu yerde kolları sallama
El çırparak yürüme
8 çizerek yürüme
Olduğu yerde dönerken yürüme
Saat yönünde,hızlanmadan tüm gövde hareketlerini kullanarak büyük kavisle dönme

•

•

Ayağa kalkma ve oturma eğitimi
Ayağa kalma 4 e bölünerek çalıştırılır:
1.Gövdeyi öne alıp kalçaları sandalyenin ucuna yaklaştırma
135

•
•
•

2.Ayakları paralel yerleştirme
3.Gövdeyi öne eğme
4.Öne doğru kalkmayı düşünerek hızla kalkma
Hareketten önce öne arkaya sallanma faydalı olabilir
Yüksek bir yerde otururken kalkma çalıştırılır zamanla yükseklik azaltılır.
Kol destekli olur zamanla destek kalkar.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dönme yataktan kalkma eğitimi
Yatak örtüleri geriye doğru atma
Pelvisi yatağın ortasına alma
Başı çevirme
Kolları dönme yönünde hareket ettirme
Bacakları sallandırma
Kalkma
Dik oturma için postüral düzgünlüğü ayarlama
Yorgan hafif olmalı,çarşaflar kıyafetler kaygan olmalı
Pratik yapmalı,dikkatini yoğunlaştırmalı
Sözel ipuçları kullanılmalı

•
•
•
•
•

Harekette donmaları önlenmek için
Yerinde sallanmak
Yürürken olduysa bir engelden atlandığını düşünmek
Görsel uyarı için ters çevrilmiş bastonun tutacak yerinden atlamak
Sayı sayarak,müzik mırıldanarak yerinde saymak
Donmaya neden olan aktiviteleri koordineli bir şekilde bölerek yapmak

•
•
•
•

Kavrama,uzanma,manipüle etme,yazı yazmada dikkat edilmesi gerekenler
Pratik etmek,objeye bakmak,konsantre olmak,
Kavrama ve bırakmayı bölümlere ayırarak yapmak
Sözel ipuçları kullanmak
Hareketli objelere uzanmak daha kolaydır,öncelikle kolaydan başlamak
GYA ,boş zaman aktiviteleri gibi hep yapılacak işleri rutin olarak yapmaya devam
etmek
Çizgili kağıt kullanmak
Farklı büyüklükteki objelere uzanmak kavramak,farklı büyüklükteki düğmeleri
iliklemek
Kavanozları açıp kapamak
Giyinmek
Telefonda söylenenleri yazmak
El egzersizleri yapmak

•
•

Bradikineziyi geliştirci,kas kuvvetinin,kapasitenin,dik posturun devamı için egz.
NEH egzersizleri
Kalistenik egzersizler

•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•

Kuvvetlendirme egzersizleri
Germe egzersizleri
Postür egzersizleri
Su içi egzersizler
Yürüme,bisiklet,yüzme,yoga..

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Denge koordinasyonun geliştirilmesi için egzersizler
Denge eğitimi
Mat egzersizleri
Ağırlık aktarma
Öne-arkaya kalça yürüyüşü
Baston egzersizleri
Birbirini takip eden egzersizler
Zıt hareketler(zıt uzanma,çapraz kol ve bacak kaldırma)
Ayrıca mimik egzersizleri verilebilir.
Hareket yeteneğini geliştiren egzersizler verilebilir.(daireler çizme,önde arkada el
çırpma)
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Uygulamalar

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde parkinson hastalığının tanımı, belirti ve bulguları hakkında bilgiler verildi.
Parkinson hastalarının yaşadığı sorunlar ve tedavi seçenekleri konusunda bilgiler verildi.
Parkinson hastalarında fizyoterapi uygulamalarının neler olduğu ele alındı.
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Bölüm Soruları
1) Akinezya nedir?

a) Çok hareketli olmak
b) Kısıtlanmış hareket
c) Normal hareketli olmak
d) Tam bir hareketsizlik
e) Hiçbiri

2) Parkinson hastalarının kas sertliklerinin azaltılması amacıyla uygulanan Hot-Pack
uygulaması nasıl bir uygulamadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Soğuk uygulama
Sıcak uygulama
Germe egzersizi
Solunum egzersizi
Postüral drenaj

3) Konjonktivit nedir?
a) Gözlerde kızarıklık
b) İşitme kaybı
c) Renk körlüğü
d) Burun akıntısı
e) Yüz felci
4) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Parkinson Hastalığının (PH) nöropatolojisindeki
etkenlerden değildir?
IZehirlenmeler
IIBazı ilaçlar
IIIToksinler
IVArtrit
a) Yalnız IV
b) Yalnız II
c) II ve III
d) I, II ve III
e) I, II, III ve IV
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5) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Parkinson Hastalığının (PH) nöropatolojisindeki
etkenlerdendir?
IDamar Hastalıkları
IIGeçirilmiş Beyin Enfeksiyonları
IIIAilevi Sebepler
IVTravma
VToksinler
a) I ve II
b) II ve III
c) I, II ve III
d) III, IV, V
e) I, II, III, IV ve V
6) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Parkinson Hastalığı’nın görülme riskini artıran
genetik faktörlerdendir?
IDNA sekans varyasyonları
IIDemir, Kurşun ve Manganez gibi ağır metaller
IIITarım İlaçlarından Parakuat ve Manev Türevleri
IVSigarada bulunan nikotin
a) Yalnız I
b) I ve II
c) II ve III
d) III ve IV
e) II, III ve IV
7) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Parkinson Hastalığı’nın görülme riskini artıran
çevresel faktörlerdendir?
ITarım İlaçlarından Parakuat ve Manev Türevleri
IIDemir, Kurşun ve Manganez gibi ağır metaller
IIISigarada bulunan nikotin
IVKahve Tüketimi
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I, II ve III
e) I, II, III ve IV
8) Striatumda dopamin konsantrasyonunun belirgin derecede azalması ile bulgu veren
hastalığın adı nedir?
a) Parkinson Hastalığı
b) Alzheimer Hastalığı
c) İskemik İnme
d) Amiyotrofik Lateral Skleroz
e) Hipertansiyon
9) Aşağıdakilerden hangisi Parkinson Hastalığı’nda Rehabilitasyon Yaklaşımları için
söylenemez?
a) Rehabilitasyon programı hastalık progresyonuna, hastanın engellilik düzeyine göre
düzenlenir.
b) Egzersiz programı düzenlenirken hastanın toleransı göz önünde bulundurulmalıdır.
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c) Grup egzersizleri tercih edilmelidir.
d) Rehabilitasyon programı içinde relaksasyon egzersizleri, eklem hareket açıklığı
egzersizleri, aerobik egzersizler, solunum egzersizleri, güçlendirme egzersizleri, denge
ve koordinasyon egzersizleri, iş ve uğraşı terapisi yer alabilir.
e) Rehabilitasyon programında dans tercih edilmemelidir.
10) Aşağıdakilerden hangisi Parkinson Hastalığı’nda görülebilen belirtilerden değildir?
a) Konuşma Bozuklukları
b) Yorgunluk
c) Sıkıntı Hissi
d) Ruhsal Çöküntü
e) İshal
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9. Multipl Skleroz ve Kas Hastalıkları-1
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, Multipl skleroz(MS) hastalığı ve kas hastalıkları ile ilgili bilgilere yer
verilecektir. MS’in tipleri belirti ve bulguları ele alınacaktır. MS’te tedavi seçenekleri
değerlendirilecektir. Ardından kas hastalıkları ve belirtilerine değinilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.
5.

MS nedir? Tiplerini açıklayınız?
MS’de tedavi seçenekleri nelerdir?
MS’de görülen semptomlar ve tedavi seçenekleri nelerdir?
ALS hastalığı nedir?
Kas hastalıklarının belirtileri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

MS hastalığı

Multipl skleroz hastalığıının Ders
notlarının
ve
tanımını yapabilme
kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

MS tipleri,
bulguları

belirti

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

ve MS hastalığının görülme Ders
notlarının
ve
şekilleri ve ortaya çıkan kaynakçada
verilen
bulgular öğrenilecektir.
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

MS’de tedavi ve fizyoterapi MS hastalığının tedavisinde Ders
notlarının
ve
seçenekleri
uygulanan
seçenekler kaynakçada
verilen
hakıında blgi sahibi olma
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
ALS ve kas hastalıkları

Kas hastalıklarının tanımını Ders
notlarının
ve
yapabilme ve bulguları kaynakçada
verilen
konusunda
bilgiler yayınların çalışılması yeterli
öğrenilecektir.
olacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•

Multipl skleroz (MS)
MS tipleri
MS semptomları
MS’de tedavi
Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS)
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Giriş
Multipl Skleroz (MS) hastalığı bireylerin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir
hastalıktır.
MS (Multipl Skleroz) hastalığı, kişinin bağışıklık sistemindeki bozukluk sonucu beyin
ve omurilikte çok sayıda plakların oluşmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Genç yaşlarda
görülebilen MS (Multipl Skleroz) hastalığı, dünyada yaklaşık 3 milyon, Türkiye’de ise 35 bin
kişiyi etkilemektedir. MS hastalığı ataklar halinde gelişir ve ancak uygun tedavi ve düzenli
takiple kontrol altında tutulabilmektedir. Multipl Skleroz hastalığı genellikle 20- 40 yaşları
arasında ortaya çıkar. MS’li yaşlı bireyler hem fizyolojik etkenlerden ötürü hem de ms
hastalığının etkisi ile engellilik ve morbidite riski daha fazla artiş göstermektedir. Bu nedenle
MS hastalığının iyi bilinmesi ve rehabilitasyon gerekliliklerinin doğru anlaşılması
gerekmektedir.

148

9.1. MS Nedir?
Multipl skleroz (MS) beyin ve omurilik dokularını etkileyen ilerleyici ve tekrarlı ataklar
gösteren sinir yapısında hasarlarla ortaya çıkan bir hastalıktır. Multiple Skleroz; hareket
aksaklığı, kaslarda güçsüzlük, kısmi felç, dengesizlik, konuşma ve görme bozuklukları gibi
çeşitli belirtilerle ortaya çıkabiliyor.
MS’li hastalarda santral sinir sistemindeki bu beyaz maddede plak veya lezyon diye
adlandırılan hasarlı alanlar görülür. Bu hasarlı alanlarda siniri çevreleyen miyelin denilen bir
maddede kayıp gözlenir. MS hastalığında gelişebilecek reaksiyonlar önceden tahmin edilemez
ve oldukça değişkenlik gösterir. Bu nedenle MS hastalığını tanımlayabilmek çok zor bir
durumdur. Sinir sisteminde etkilenen yere ve etkilenme derecesine göre, MS hastalığının tipi
ve şiddeti hastadan hastaya değişebilir.
Dünya genelinde MS in dağılımına bakıldığında, ekvatora yakın yerlerde yaşayanlarda
en az olduğu görülmektedir. Hastalık daha çok ılıman iklime sahip olan bölgelerde
görülmektedir.
Bugünkü bilgilerimize göre MS’a kesin neden olabilecek bir sebep ortaya
konulamamıştır. Yapılan değişik araştırmalarda, hastalığa neden olabilecek çok çeşitli nedenler
(daha önce geçirilmiş virüs enfeksiyonları, çevreden kaynaklanan bazı zehirli maddeler,
beslenme alışkanlıkları, coğrafi faktörler, vücudun savunma sisteminde bozukluk…) ileriye
sürülmüşse de hiç birisi kesin neden olarak ortaya konulamamıştır. Bugün kabul edilen,
hastalığa temelde genetik/ailevi bir eğilimin olduğu, çevre koşullarının ve diğer nedenlerin bu
genetik üzerine eklenmesi ile hastalığın kendini gösterdiği şeklindedir. Kadınlarda erkeklerden,
beyaz ırkta, sarı ırk ve siyah ırktan daha fazla görülür. Ortalama başlangıç yaş kadınlar için
32.4, erkekler için 34.3 olarak bildirilmiştir. Yakın akrabada MS varsa, riskin 10-15 kat fazla
olduğu belirtilmiştir. Hastaların sosyo-ekonomikv e kültürel düzeyleri konusunda yapılan
çalışmalar sonucunda MS Ii kişilerin IQ düzeyleri yüksek, kent yaşamlı, sosyo-ekonomik
düzeyleri yüksek bulunmuştur.
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Myelin tabakasının yok oluşuna veya tahribat derecesine bağlı olarak ;
•
•
•
•

Azalmış sinir iletim hızı
Farklı uyarı geçiş oranı
Kısmi iletim duraklaması
Uyarı geçişinin tamamen ortadan kalkması gibi sonuçlar ortaya çıkar.

MS'da başlangıç semptomlarının insidansı sıklık sırasına göre:
• Kas zayıflığı.
• Retrobulber nevrit
• Parestezi
• Yürüyüş bozuklukları
• Çift görme
• Baş dönmesi/bulantı
• İdrar sorunları
MS'da semptomların prevalansı
•
•
•
•
•
•
•
•

Yorgunluk
Yürüme sorunları
Mesane/barsak sorunları
Ağrı ve diğer duyu bozuklukları
Vizüel bozukluklar
Kognitif bozukluklar
Tremor
Ellerde hareket bozukluğu

% 88
% 87
% 65
% 60
% 58
% 44
% 41
% 41

9.1.1. Ms Tipleri
Hafif tip; bir defa atak yapar,remisyona girer tekrar etmez. Serebrumu tutar,inflamasyon
siddeti azdır,plak sayısı fazladır.
Relapsing remitting tip; ilk ataktan 18-20 ay sonra diğer ataklar gelebilir.ataktan bir süre sonra
belirtiler azalır.Serebrum ve serebellumu tutar,inflamasyon şiddeti az ,plak sayısı fazladır.
Sekonder progresif tip ; RR tip hastalarının%20-30 kadarında ilk 10 yıl içinde bu tipe
dönüşür.Atak gelir düzelme olmaz,kötüleşir.Serebrum,serebellumu tutar ,inflamasyon şiddetli
plak sayısı azdır.
Primer progresif tip; sinsi bir ilerleme gösterir,atak görülmez,kısa sürede fonksiyonel yönden
giderek kötüleşir.Medulla spinalisi tutar, inflamasdyon şiddetli, plak sayısı azdır.
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MS tiplerinin grafiksel seyri
9.1.2. MS de Belirti Ve Bulgular
MS’un başlangıç bulgu ve belirtileri ile hastalığın genel seyri değişkenlik gösterir.
Hastaların yarısı tek taraf ve tek sisteme bağlı yakınmalar gösterirken, % 40’ında zayıflık ana
yakınmadır. Hastaların % 20-50’sinde optik nörit (görme siniri iltihabı) başlangıç
bulgularındandır. Derin tendon refleksleri artmış ve yorgunluk belirgindir. Zayıflık özellikle alt
ekstremitelerde belirgindir. Denge ile ilgili belirtiler ilerlemiş dönemde ortaya çıkarlar. Uyuşma
ve ağrı şikayeti mevcuttur.
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En çok görülen klinik belirtiler aşağıda listelenmiştir.
Görme
Optik sinir, servikal kord,beyin sapı ve serebral sıklıkla etkilenen bölgelerdir. Hastalığın
başlangıcında sık olarak değişik şiddetlerde görme problemleri görülür. Bu belirti etkilenmiş
gözde ağrı hissi ile birlikte görme keskinliğinde azalma şeklindedir. Bununla birlikte vakaların
%90 da görme keskinliği ile ilgili problemler büyük oranda iyileşir. Gözle ilgili diğer
problemler dismetri, şaşılık,göz hareketlerinde azalma ve titremedir.
Duyu
Duyusal semptomlar genellikle erken oluşan ortak bir belirtidir. Bu problemler bacaklarda
uyuşma,karıncalanma,iğnelenme,sıkışma ve daha nadir olarak da extremiteden aşağı su
akıyormuş hissi şeklindedir. İlerleyen aşamalarda extremitelerde propriyosepsiyon duyusu da
sıklıkla etkilenmektedir.

Motor Fonksiyonlar
Motor semptomlar duyu belirtilerinden daha sık görülmekte ve uzun dönemde daha fazla özre
neden olmaktadır. Kas tonusu değişiklikleri, zayıflık, tremor, denge ve koordinasyon
bozuklukları hareketi güçleştiren yetersizliklerdir. Beyaz cevher tutulumunun olduğu bu
hastalıkta spastisite sık görülen motor semptomlardan biridir. Genellikle bacakları etkileyen
spastisiteye kas zayıflıkları da eşlik edebilir. Serebellar ataksi ve denge bozukluğuda sık
görülür. Vakalar çoğunlukla geceleri olmak üzere ağrılı spazmlardan şikayet ederler. Serebellar
ataksi kollarda koordinasyon bozukluğuna destek yüzeyi genişlemiş yürüme paternine ve
konuşma bozukluklarına yol açar.
Yutma
MS in geç dönemlerinde bireylerde yutma güçlükleri ile görülebilir. Önemsenmeyen yutma
problemleri bronkopnömoniye neden olarak hastanın hayatını tehdit edebilir. Yutma oldukça
karmaşık bir beceridir. Yutma güçlüğünün konuşma ve dil terapistleri,diyetisyenler ve
radyograflar tarafından çok dikkatli bir biçimde ele alnıp değerlendirilmesi gereklidir. Ağızdan
beslenme ile ciddi zorluklar olduğunda mideden beslenme başlanabilinir.
Mesane ve Bağırsak
MS de mesane problemleri oldukça sık görülür. İdrarın sıkıştırma hissi, frekansın artması MS
de görülen mesane problemleridir. MS li kişiler genellikle gezilerini yakınında tuvalet olan
yerlere göre seçerler. Mesane problemleri başlangıçta bacaklardaki spastisite nedeniyle olur.
Mesanedeki problemler idrar yolları enfeksiyonlarına sebep olabilir. Tedavisinde kas
gevşeticiler,antikolinerjik ilaçlar kullanılır. Kabızlık temel bağırsak problemi olup genellikle
tedaviye cevap veren bir durumdur.
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Ağrı ve Yorgunluk
MS li hastalarda kas-iskelet ağrıları sıklıkla görülür. İleri aşamalarda postür bozuklukları
,eklem düzgünlüğünün etkilenmesi ve yumuşak dokuların stres altında kalması sonucu ağrılar
gelişir. Bu fizyoterapi planlaması yapılırken düşünülmesi gereken önemli bir konudur.
Bilişsel Fonksiyonlar
Fonksiyonel hafıza bozuklukları gibi bilişsel problemler bilgi işlem sürecini yavaşlatmakta ve
entelektüel fonksiyonları etkilemektedir. MS de görülen bu bozukluklar fonksiyonel
kapasiteninde düşmesine neden olmaktadır. Bilişsel etkilimler MS in ileri devrelerinde görülür.
MS ile yaşlanan bir hastanın bakım ihtiyacı normal bireylere daha erken gelişmektedir. Çünkü
ilerleyici sakatlığın öngörülemeyen doğası yaşam kalitesini hızla düşürmektedir. MS'li
yaşlanan hastanın tıbbi ihtiyaçları genel popülasyondan farklıdır. Yaşam kalitesini düşüren
endişeler şunlardır:
-

hareketlilik ve bağımsızlık kaybı ;
fiziksel ve finansal olarak aileye yük olma düşüncesi

Sağlıklı bireyler için bakım ihtiyaçları 70 yaşından sonra başlarken MS'li hastalar için bu ihtiyaç
55 yaşlarına kadar düşebilmektedir.
9.1.3. MS’de Tedavi
MS tedavisinde günümüzde çok farklı yaklaşımlar uygulanmaktadır. Bu nedenle yaygın
kabul edilen görüş kişiye özgü ve multidisipliner bir tedavi planlaması yapılması daha doğru
kabul edilmektedir. Tedavinin kapsamı hastalığın seyrine ve semptomların tedavisine yönelik
olarak planlanmalıdır. Tıbbi tedavi ve rehabilitatif tedavi birlikte yürütülmelidir.
9.1.3.1. Medikal Tedavi
İlaçlar enflamasyonu azaltmak ve immun sistemi aktive etmek için kullanılır.
Streoid antiinflmatuar etkileri nedeniyle akut durumlarda inflamasyonun süresini kısaltmak için
kullanılır. Streoid kullanan hastalar yan etkiler açısından yakından takip edilmelidir.
İmmun sistemi baskılayıcı ajanlar hastaların tekerlekli sandalyeye bağımlılıklarını
geciktirmektedir.
İnterferon MS alevlenme periyotlarını düşürür. Atakları azaltır. Gücü arttırmada etkili
bulunmuştur. Ancak özellikle klinik araştırmalardaki nöbet vb. görülmesi nedeniyle kullanımı
azalmıştır.
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9.1.3.2. Semptomatik Tedaviler Ve Rehabilitasyon
Spastisite rehabilitasyon
Hastaların yaklaşık % 55’inde bulunan bir semptomdur. Hafiften ciddi derecelere kadar
farklılık gösterebilir ve önemli ağrı nedenlerinden biridir. Giderek uykuyu bozabilir. Tipik
olarak üst extremitede fleksör, alt extremitede ise exantör tipte spastisite vardır. Hareket yükü
arttıkça spastisite artar ve yorgunluk verir. Spastisite tedavisinde ilk kullanılacak yöntem
germe, respirokal egzersziler ve dinamik germelerdir. Bu tedaviler uygulanmazsa kontrktürler
görülebilir. Spastisitede ilaç tedavisinde genellikle baklofen kullanılır.
Yorgunluk
Mekenizması tam olarak bilinmemekle birlikte santral ve periferik komponentleri bulunabilir.
Spastisiteye karşı çalışırken hastanın aktiviteye bağlı enerji tüketiminde aşırı artış olur.
Egzersizler uzun süreler yerine kısa sürelerle yaptırılmalıdır. Egzersize bağlı ısı artışından
kaçınılmalıdır. Özellikle çok soğuk olmayan duşlar tedavide kullanılır. Devamlı, karşı
konulamaz uyku ihtiyacı olabilir. Sedasyon yapmayan antidepresan ilaçlar etkili olabilirler. MS
yorgunluğunda psikososyal ve psikolojik etkenleri araştırmışlar ve ciddi yorgunluğun
depresyonla birlikteliğine dikkat çekilmiştir.
Kas güçsüzlüğü
MS'da kas gücü ve enduransındaki azalma belirgindir. Hastaların %75'inde kas zayıflığı ve
paralizi, bunların da yaklaşık %66'sında fonksiyon bozukluğu olduğu bildirilmektedir. Alt
ekstremiteler üst ekstremitelerden daha önce ve şiddetli etkilenir. Çoğunlukla spastisite de eşlik
eder ve spastik paraparezi oluşur. Bu nedenle hastanın mobilitesi GYA'ne göre daha fazla
etkilenir. Üst ekstremite kas güçsüzlüğü daha az görülür ve çoğunlukla ataksi ile birlikte olup,
GYA'ni etkiler. Kas güçsüzlüğü, MSS'ndeki lezyonun lokalizasyonuna göre monopleji,
hemipleji gibi asimetrik veya parapleji, kuadripleji şeklinde olabilir. Kas güçsüzlüğü
mevcudiyetinde günlük EHA egzersizlerine derhal başlanmaz ise eklem kontraktürleri
gelişebilir. Sekonder olarak gelişen bu kontraktürler ambulasyonu, hatta yataktaki mobiliteyi
güçleştirebilir. Hasta yeterince hareket edip, baskı gören kısımlarından basıncı kaldıramaz ise
bası yaraları gelişebilir. Bu nedenle hastanın yorgunluk ve sıcağa intoleransı da gözönüne
alınarak zayıf kasların egzersiz programı düzenlenmelidir. Enduransı arttırmak için egzersizler
yorgunluk derecesine kadar uygulanabilir, ancak bu nokta aşılmamalıdır.
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Mesane fonksiyon bozukluğu
Üriner semptomlar MS'lu hastaların %75-80'inde hastalığın seyri esnasında herhangi bir
zamanda ortaya çıkabilir. Bu semptomlar, acil idrar yapma hissi, sık idrar yapma, idrarı
başlatmada gecikme, tutamama, gece alt ıslatma ve idrar yolu enfeksiyonları sık görülen
semptomlardır. Mesane semptomlarının şiddeti ile alt ekstremite poreblemlerinin şiddeti
arasında pozitif bir ilişki vardır. Tekrarlayan uriner sistem enfeksiyonlarının mesanenin yetersiz
boşaltılması sonucu geliştiği iyi bilinmektedir.
Barsak fonksiyon bozukluğu
MS 'lu hastalarda barsak fonksiyon bozukluğu hemen hemen mesane fonksiyun bozukluğuna
yakın oranda gorülür. En sık görülen barsak fonksiyon bozukluğuna ait yakınma konstipasyon
olup. daha nadir olarak fekal impaksiyon ( taşlaşmış gaita) ve gaita inkontinansı (tutamama) da
görülebilmektedir.
9.2. MS’de Rehabilitasyon Hedefleri
Yaşlı erişkinlerde MS ile rehabilitasyon, bireyin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmalıdır. Her
türlü başarılı yaklaşmın temelinde hastanın belirli zaman aralıklarıyla değerlendirilmesi vardır.
İnterdisipliner yaklaşım koordinasyon iyi bir şekilde gerçekleştirildiği takdirde çok etkili olan
bir uygulamadır. Rehabilitasyon programları hasta ve bakıcıları merkez almalı ve onların tüm
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde oluşturulmalıdır. Rehabilitasyon programı hastanın
hareketliliğini arttırmalı ama yorgunluğa neden olmamalıdır.
Her türlü fizyoterapi uygulamasının asıl amacı kişiyi fonksiyonel olarak olabildiğince bağımsız
hale getirmektir. Hızlı ilerleyen bir özür söz konusuysa hastanın fiziksel fonksiyonları kadar
psikolojisi ve morali ile de ilgilenenilmelidir. Bu grupta yer alan hastaların tedavilerinde
gözlem çok önemlidir.
Genel Hedefler
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kas tonusundaki anomalileri azaltmak
İkincil problemleri önleyerek kas iskelet sisteminin bütünlüğünü
korumak
Özel egzersizler ile postürü geliştirmek
Etkili fonksiyonel hareket paternlerinin kullanımını uyarmak
Yürüyüş eğitimi vermek
Denge eğitimi vermek
İş-uğraşı tedavisi uygulamak
Konuşma ve yutma rehabilitasyonu gerekliyse uygulamak
Uygun cihaz seçimi ve kullanımının öğretilmesi
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10. MULTİPL SKLEROZ VE KAS HASTALIKLARI-2
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10.1. Erişkinlerde Kas Hastalıkları
Yürüme, merdiven çıkma ve oturduktan sonra kalkma güçlüğü gibi sorunlara neden olan
kas hastalıkları günlük yaşamı en çok kısıtlayan rahatsızlıkların başında geliyor. Her yaştan
insanı etkileyebilen bu hastalık grubu ile mücadelede doğru teşhis ve gerekli önlemlerin
alınması büyük önem taşıyor.
Kaslarımız, beyinden başlayan ve etraf sinirlerimizle kendisine ulaşan “hareket et!”
emrini alarak gerçekleştiren son icracı yapılarımızdır. Vücudumuzdaki her türlü hareket,
örneğin göz açıp kapama, gülme, konuşma, yer değiştirme, oturup kalkma, barsak hareketleri,
kalp kasılması ve sayılamayacak kadar çok hareket, kaslarımız olmazsa yapılamaz. Bu nedenle
kaslar vücudumuzun her yanında mevcuttur ve insan vücudunun en büyük kitlesini oluşturur.
Kaslarımızı oluşturan birimler, ancak mikroskopta görülebilen, kas hücreleridir.
Beyinden çıkan “hareket et!” emri, vücudumuzu ağ gibi saran periferik sinirler tarafından, her
bir periferik sinir bir kas hücresine ulaşacak şekilde taşınır. Kas hücresi bu emri aldıktan sonar
iç mekanizmalarını çalıştırarak kasılır ve çok sayıda kas hücresinin kasılması ile gözle görülür
bir hareket oluşur. Bu kasılma süreci çok önemli ve çok bileşenlidir. Kasılma sırasında bu
hücreler kendi enerjilerini kendileri oluşturur ve bunu kullanırlar, kasılacak elemanlarını çok
ince bir ayarlamaya tabi tutarlar ve bu kasılıp gevşeme sırasında patlamasın diye hücre zarlarını
koruma altında tutarlar. Bu işlevlerin herhangi birisindeki bozulma kasılma sürecini engeller ve
kas hastalığı ortaya çıkar.
Kas hastalıkları (Miyopatiler), vücudumuzu hareket ettiren bu kasların kendilerine ait
hastalıklardır. Yani kas dokusunun birimleri olan kas hücrelerinin yapısı veya işleyişini bozan
hastalıklardır. Bebeklikten çocukluk, ergenlik, erişkinlik ve yaşlılık evrelerinin her birinde
görülebilir.
Kaslarda zayıflık ve yorgunluk görülür. Duyu genellikle etkilenmez ve ağrı ana sorun
değildir. Solunum kasları tutulduğunda solunum fonksiyonları ve solunum enfeksiyonları ile
ilgili sorunlar oluşur. Hastalıkların çoğu ilerleyicidir. EMG,kas biyopsisi,biyokimyasal ve
histolojik araştırmalar hastalığın teşhisinde önemli rol oynar.
10.1.1. Kas Hastalıklarının Belirtileri
Kas hastalıklarının ortak belirtisi kas güçsüzlüğüdür Kas güçsüzlüğü en sık çok kalça
çevresindeki kaslarda olduğundan, hemen daima ilk belirti yürüme, merdiven çıkma, oturduğu
yerden kalkma güçlüğü olarak kendini gösterir.
Kas hastalıklarının tek belirtisi yürüme bozukluğu değildir. Omuz çevresindeki kaslar
tutulduğunda kolları kaldırmak, bir rafa uzanmak, saç taramak, başını yıkamak gibi eylemler
zorlaşabilir. El veya ayaklar etkilendiğinde ise ayakkabıların çabuk eskimesi, takılarak düşmek,
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ince işleri yapmak gibi durumlar güçleşebilir. Bazı durumlarda da göz kapakları giderek aşağı
düşer, göz hareketleri kısıtlanabilir. Hastaların bir kısmında da yutma veya solunum kasları ya
da kalp kası tutulabilir ve bunlara ait belirtiler kendini gösterir.
Bugün için tanımlanmış ve tanınabilen ama kesin nedeni açıklanmayı bekleyen 500
civarı kas hastalığı mevcuttur. Bu hastalıkların çok sınırlı bir bölümü edinsel, yani yaşam süreci
içinde ve bir nedene bağlı olarak gelişen kas hastalıklarıdır. Bu miyopatiler çoğunlukla erişkin
ve yaşlı bireyleri etkiler ve bazen zor olsa da, genellikle tedavileri mümkündür. Buna karşılık
kas hastalıklarının büyük bir bölümü kalıtımsal, yani irsidir. Bu durumda kişinin yapısındaki
genetik bir bozukluk, kas hücresinin yapısını veya işlevini bozar.
10.1.1.1. Ağrı ve Kramplar
Ağrının dinlenme veya egzersizlerle ortaya çıkması ikisi arasındaki farkı anlamada
önemlidir. Dinlenmede kas ağrısı genellikle rahatsız edici sıkıcı acıma şeklindedir. Palpasyonda
ağrı vardır. Kas ağrısı lokal veya yaygın olabilir. Aşırı eforla kas ağrısı artabilir. Sıklıkla
kramplar eşlik eder. Kramp ağrılı istemsiz ve spazm şeklinde tarif edilebilir.
10.1.1.2. Yorgunluk
Bütün zayıf kaslarda anormal yorgunluk görülebilir. Bu semptom bu hastalıklarda
görülen en büyük belirtilerden biridir. Yorgunluk egzersiz toleransının düşük olması ve tekrarlı
aktivitelerin yapılmasındaki güçlük olarak tanımlanır.
10.1.1.3. Zayıflık
Nöromuskusküler hastalıklarda hastanın kuvvetiyle bağlantılı olarak zayıflık çok önemli
bir şikayettir. Genellikle ilk zayıflık bacaklarda ortaya çıkar. Yorgunluk nedeniyle yürüme ve
merdiven inip çıkmada güçlük vardır. Bu hastalar bir ayağını kaldırıp yüksek bir basamağa
koyduğunda vücudun ağırlığıını kaldırmak için bir desteğe ihtiyaç duyar. Zayıflıkla birlikte
birçok hastada anormal yürüme vardır. Destek yüzeyini genişleterek ördekvari yürüme görülür.
Lordoz artar.
10.1.1.4. Deformiteler
Özellikle kas zayıflığına bağlı olarak skolyoz sıklıkla görülür. İleri vakalarda cihazlama
ve cerrrahi gerekebilir. Çift eklem kat eden kaslarda o eklem için deformite görülme sıklığı
artar. Ayaklarda pes planus ve pes kavus görülebilir. Germe egzerszileri deformitelerin
önlenmesi için önemlidir.
10.1.1.5. Solunum Problemleri
Skolyoz ve solunum kaslarının zayıflığı solunum fonksiyonunu olumsuz yönde etkiler.
Enfeksiyonların gelişmesi nedeniyle öksürme ve solunum yollarının temizliğinin yapılması
güçleşir. Solunum kaslarının kuvvetlendirmek, pulmoner enduransı geliştirmek ve etkili
solunum paternini sürdürmek çok önemlidir.
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10.2. Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS)
Üst ve alt motor nöron etkilenimi ile karekterize olan ve sinir harabiyeti sonucu bulgular
veren bir hastalıktır. Özellikle omurilik ve beyin sapını tutar. Beyin korteksinden omuriliğe
kadar gelen bölümdeki sinir hücrelerine birinci motor nöron (üst motor nöron) denir.
Beynimizin Motor merkezinde oluşan elektriksel uyarılar, omuriliğe kadar 1.Motor nöron (alfa
motor nöron) denilen sinir hücresi tarafından iletilir. Omurilikte ön boynuz denilen bölgede
ikinci motor nöron (alt motor nöron) başlar. 1 ve 2. motor nöron arasındaki elektriksel uyarı
geçişi, Sinaps adı verilen boşlukta kimyasal işlemler ile gerçekleşir. Sinaps boşluğundan 2.
motor nörona iletilen elektriksel uyarı, omurilikten ilgili kas bölgesine kadar iletilir. Bu
elektriksel uyarı ile kaslarımız çalışır. Birinci ve/veya ikinci motor nöronu etkileyen
hastalıklara genel olarak Motor Nöron Hastalığı denir. ALS ise bu sinirleri etkileyen
hastalıklardan sadece birisidir. Motor sinirlerdeki harabiyetin nedeni bilinmese de hastalık
nörodejeneratif, yani yıkıcıdır. Tarım ilaçları ve ağır metaller gibi bazı çevresel etkenler,
hormonal bozukluklar, vitamin eksikliği, virüsler, kanser gibi pek çok etkenin hastalığa yol
açtığından şüphelenilmiş, ancak bunların hiçbiriyle ilgili yeterli kanıt bulunmamıştır.
Bulaşıcı bir hastalık olmayan ALS; dünyanın her yerinde ve her kesimden insanda
ortaya çıkabilir. Erkeklerde biraz daha sık görülür. Ortalama başlangıç yaşı 55’tir. Ancak, çok
genç yaşta da, çok ileri yaşta da görülebilir. Nüfusun 100 binde 2-6 kadarı ALS hastasıdır.
Güçsüzlük, zaman içinde başladığı bölümden kol, bacak, dil ve yutak kasları gibi diğer
alanlara yayılır. Bütün vücutta kaslarda erime, güçsüzlük, seyirmeler nedeniyle hastanın günlük
yaşam aktivitesi kısıtlanabilir. Tek başına iş göremeyebilir. Yemek yiyemez, giyinemez,
yıkanamaz. Yataktan dahi kalkamayabilir. Hastalığın kritik dönemi solunum kaslarının da
güçsüzleştiği zamandır. Hastanın hızlı ve yakın tıbbi desteğe ihtiyacı vardır. ALS’nin seyri her
hastada farklı şekilde olur. Hastalıkta hayatta kalma süresi genellikle 4-6 yıl olarak verilse de,
10 yıl ve üstünde yaşayan pek çok hasta vardır. İyi bir tıbbi ve sosyal destek ile 20 yıldan fazla
yaşayan ALS hastaları vardır. Bu farkın nedeni tam olarak bilinmemektedir.
Maalesef ALS’nin henüz kesin tedavisi yok. Yine de, yeni ilaç çalışmaları yoğun olarak
sürüyor. ALS hastalarına özel kullanılan ilaçla vücuttaki glutamat miktarı azaltılmaya çalışılır;
böylece hastalığın ilerleyişi yavaşlatılır. Bu tedavi hastanın ömrünü uzatmakla kalmaz, aynı
zamanda uygun hastalarda solunum cihazına bağımlığını ya cerrahi yollarla soluk borusuna
giden bir delik açılması işleminin (trakeotominin) başlangıcını geciktirir. Öte yandan, hastanın
mümkün olduğunca rahat ettirilmesi, normal yaşamını sürdürmesini sağlayacak destekleyici
tedaviler çok önemlidir. Günümüzde hastanın rehabilitasyonuna yönelik pek çok imkan var.
Bunlar her hastanın ihtiyacına göre belirlenir.
o
o
o
o

Kas ağrısı, kramp ve Kas Sertliği (spastisite) için ilaç tedavileri
Duygusal durum değişikliği için hasta ve yakınlarına psikiyatrik yaklaşım ile tedavi
Konuşma problemlerinin konuşma terapisti ile birlikte tedavisi
Salya artışı ve yutma problemi sorunları için ilaç veya PEG denilen tüp ile besleme tedavisi
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o Ağrı tedavisi
o Solunum problemlerinin tedavisi için trakeotomi veya solunum cihazına bağlama
10.3. Sarkopeni (Kas erimesi)
Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşlı nüfus giderek artmaktadır.
Global yaşlanma beraberinde yaşlıya ait kronik sağlık problemleri ve geriyatrik sendrom
kavramlarını gündeme getirmiştir. Geriyatrik sendromlar; hastalık tanımıyla tam olarak
açıklanamayan, pratikte yaş ve hastalığın birçok sistem üzerinde etkileşmesi sonucu atipik
semptomlarla kendini gösteren bulgular bütünüdür. Sarkopeni, kronik hastalıklar, sedanter
yaşam, malnutrisyon gibi durumlara sekonder olarak erken yaşlarda görülebilse de, primer
olarak 65 yaş ve üzerinde sıktır. Multifaktöriyel bir etkileşim sonrasında düşmelere,
fonksiyonelliğin azalıp bağımlılığın artmasına neden olan ve ölümle sonuçlanabilen bir
geriyatrik sendrom olarak değerlendirilir.
Yunanca bir terim olan sarkopeni, “sarx (kas)” ve “penia (kayıp)” kelimelerinin
birleşiminden oluşur. Sarkopeni ile ilgili olarak pek çok tanım yapılmış olmakla birlikte bu
terim ilk olarak 1988 de Rosenberg tarafından önerilmiş; kas kütlesi ve kas gücünün progresif
jeneralize kaybı olarak ifade edilmiştir.
Avrupa Birliği Geriatri Derneği’(EUGMS)nin 2009 yılında sarkopeni tanı kriterlerini
belirlemek amacıyla, Avrupa Yaşlılarda Sarkopeni Çalışma Grubu’(EWGSOP)nu oluşturmuş
ve sarkopeni; fiziksel yetersizlik, düşük yaşam kalitesi ve ölüm gibi kötü sonuçlara yol açabilen,
jeneralize ve progresif kas kütlesi ve kuvvet kaybı ile karakterize bir sendrom olarak
tanımlanmıştır.
Sarkopeni sıklığı yaş ile artar. Birçok yaşlıda sarkopeni etyolojisi multifaktöryel olduğu
için, sadece yaşa bağlı olarak gelişen primer sarkopeni ile fiziksel aktivite azlığı, hastalıklar ve
beslenme bozukluğuna bağlı gelişen sekonder sarkopeni ayrımını yapmak çok kolay değildir.
Sarkopeni üç evrede incelenebilir. Presarkopeni evresinde kas gücü ve fiziksel performans
etkilenmemiş, ama kas kütlesi azalmıştır. Sarkopeni evresinde kas kütlesinde azalmayla birlikte
kas gücü veya performans azalmıştır. Ağır sarkopenide ise üç kriterde de; yani kas kütlesi, kas
gücü ve fiziksel performansta azalma vardır.
10.3.1. Sarkopeni Epidemiyolojisi
Dördüncü dekatın başlarından itibaren kas kütlesi lineer olarak azalmaktadır. Kayıp
oranı erkeklerde kadınlardan daha fazladır. Erişkin dönemde, vücudun %60’ını oluşturan
metabolik olarak oldukça aktif olan kas yapısının ileri yaşlarda kaybı, istenmeyen sonuçlar
doğurmaktadır. Sarkopeni sıklığı yaşın ilerlemesiyle artmaktadır.
Ortak tanı kriterlerinin eksikliği, kas kütlesi, kas gücü ve performansı için kullanılan
ölçüm metodlarının ve araştırılan grupların farklılıklarından dolayı 60 yaş üzeri popülasyonda
sarkopeni prevalansı %8-40 arasında değişmektedir. Yapılan birçok çalışma sonucunda
sarkopeni sıklığının kadınlarda ve ileri yaşta belirgin olarak yüksek olduğu gösterilmiştir.
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Sistematik bir derlemede sarkopeninin, toplumda yaşayan bireylerde en az 20 kişiden birinde,
huzurevlerinde yaşayan kırılgan yaşlılarda ise üçte bir oranında görüldüğü belirtilmiştir.
10.3.2.Sarkopeniden Korunma Ve Tedavi
Tüm korunma ve tedavi seviyelerinde fiziksel egzersiz ve beslenme en önemli
elementlerdir. Tedavinin her aşamasında kişinin desteklenmesi ve doğru yönlendirilmesi
farklılık yaratacaktır. Genç erişkinler, sağlıklı yaşam davranış şekilleri hak-kında
bilgilendirilmeli ve farkındalıkları arttırılmalıdır. İyi beslenme, hijyen, yeterli egzersiz ve
dinlenme gibi sağlıklı davranış değişikliklerini edinme ve sürdürmeye yönelik eğitim
verilmelidir.
10.3.2.1.Egzersiz ve Fizik Aktivite
Tüm erişkinlerin her gün en az 30 dakika orta dereceli fiziksel aktiviteyi içeren, aktif bir
yaşam tarzı edinmeleri önerilmelidir. Aerobik egzersizler (yüzme, koşma, yürüme vb.), geniş
kas gruplarının belirli bir zaman periyodunda ritmik bir düzende hareket etmesiyle
kardiyovasküler zindelik sağlarlar. Vücut yağını azaltıcı etkisinin yanında, kas hipertrofisine
katkısı olmasa da, kas liflerinin kesitsel alanı ve enzim aktivitesi artışı sonucunda, yaştan
bağımsız olarak kas protein sentezi ve kas kalitesinin düzelmesinde etkili olurlar. Orta şiddette
aerobik egzersiz haftada 2-3 kez önerilebilir.
Direnç egzersizleri, uygulanan bir kuvvete ya da ağırlığa karşı yapılan egzersizlerdir.
Her iki tip egzersiz de kas gücü ve kas kütlesini arttırarak sarkopeni gelişimini engellemede
önemli rol oynarlar. Haftada bir yapılan direnç egzersizinin bile kas gücünde düzelmeye neden
olduğu gösterilmiştir. Daha yoğun ve düzenli yapılan direnç egzersizleri ile hem kas kesitsel
alanında hem de kas gücünde çok daha fazla artışlar sağlanabilmekte ve kas gücündeki artışlar
%100’e ulaşabilmektedir. Yapılan birçok çalışmada progresif olarak haftada 2-3 kez düzenli
direnç egzersizi yapan ve beslenme desteği alan bireylerde kas gücü, fiziksel performans ve kas
kütlesinde anlamlı bir artışın olduğu tespit edilmiştir.
10.3.2.2. Beslenme
Yaşlı bireylerin diyetle yeterli protein almaması, yağsız vücut kütlesinde azalmaya ve
fonksiyonel bozukluğun artmasına neden olmaktadır. Beslenme açısından dengeli, kişiye özel
olarak hazırlanmış Akdeniz tipi diyet ve günde çeşitli öğünlere bölüştürülmüş yüksek kaliteli
protein (1,0-1,2 gr/kg) önerilmektedir. Son dönemlerde yapılan çalışmalarda optimal sağlık
durumunun sağlanabilmesi için protein alımının 1,3 g/kg/güne kadar artırılması gerektiği
düşünülmektedir. Özellikle zorunlu inaktivite dönemlerinde 1,5 g/kg/gün protein alımı
önerilmektedir. Günlük protein alımının gün içinde öğünlere orantılı bir şekilde dağıtılması
gerekmektedir.
Esansiyel aminoasit, Vitamin D ve protein takviyesi yaparak uygun egzersizle
desteklenen birçok programın yağsız vücut kütlesinde artışa yol açarken, kas gücünde ve yaşam
kalitesinde de artışa neden olduğu ve özellikle malnutrisyonlu yaşlılarda mortaliteyi azalttığı
tespit edilmiştir.
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10.3.3. Sonuç ve Öneriler
Sarkopeni yaşlılarda sık görülen, multifaktöryel, global bir sağlık sorunudur. Sarkopeni
tanısı kas kütlesi, kas gücü ve fiziksel performansın doğru teknikler ve takip ile
değerlendirilmesi sonucunda konur. Sarkopenik bireylerin günlük yaşantılarında fonksiyonel
kapasiteleri azaldığı için kırılganlık tablosunun gelişmesi çok olasıdır. Bu durum, düşmeler ve
hastaneye yatışla sonuçlanan, uzun dönem bakım gerektiren, tedavi maliyetlerinin arttığı bir
sürece neden olabilir.
Sağlıklı yaşam davranış şekilleri, uygun beslenme tedavileri ve doğru egzersiz
programları, sarkopeniden korunmada ve sarkopeni tedavisinin her aşamasında etkilidir.
Özellikle yüksek kaliteli protein alımı (1,2-1,3 gr/kg/gün), D vitamini takviyesi (700-1000
IU/gün) önerilmektedir. Her gün en az 30 dakika, aerobik ve direnç egzersizlerinden oluşan bir
aktivite programı kas gücü ve kas kütlesini arttırarak sarkopeni gelişimini engellemede ve
tedavide önemli bir rol almaktadır.
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Uygulamalar

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.

163

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde MS hastalığı, tipleri, belirti ve bulguları ile birlikte tedavi seçenekleri ele
alınmıştır. Aynı zamanda ALS ve kas hastalıkları hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Dünya genelinde MS in dağılımına bakıldığında en az gözüken bölge
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Ekvatora yakın bölgeler
Türkiye
Kuzey Amerika
Japonya
Almanya

2) ) Trakeotomi nedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Soluk borusuna giden bir delik açılması
Ayak düz tabanlığının düzeltilmesi
Skolyoz için kullanılan korse çeşidi
Aşırı kansızlık ile seyreden anemi
Kırığın düzeltilmesi

3) ) Multipl Skleroz da başlangıç semptomlarının insidansı sıklık sırasına göre
düzenlenirse aşağıdakilerden hangisi bu sıralama da yoktur?
a)
b)
c)
d)
e)

Kas zayıflığı
Retrobulber nevrit
Parestezi
Yürüyüş bozuklukları
Sağlam görme

4) Postür bozukluğu nedir?
a) Duruş bozukluğu
b) Kalıtsal bozukluk
c) Kalp rahatsızlığı
d) Siyatalji
e) Psikolojik bozukluk

5) Kontraktürün kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
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a) Kas ve yumuşak doku limitasyonlarının sonucu tam pasif hareket açıklığında
eksiklik, EHA’da belirli yönlerde kısıtlanma
b) Hastada oluşan dolaşım sistemi bozuklukları
c) Hastada oluşan bilişsel bozukluklar
d) Yatak yarası
e) Kas erimesi

6) Multipl Skleroz hastalarında fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamasının genel
amaçlarından olmayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kas tonusundaki anomalileri azaltmak
b) İkincil problemleri önleyerek kas iskelet sisteminin bütünlüğünü korumak
c) Yürüyüş yaptırmadan sadece oturduğu yerden hareket yaptırmaya çalışmak
d) Denge eğitimi vermek
e) Özel egzersizler ile postürü geliştirmek

7) Miyopati nedir?
a) Kemik hastalıkları
b) Kas hastalıkları
c) Kan hastalıkları
d) Hormon hastalıkları
e) Burun kanaması

8) ) Fekal impaksiyon nedir?
a) Gaita tutamama
b) Taşlaşmış gaita
c) İdrar tutamama
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d) İdrar yapamama
e) Az az idrar yapma

9) Multipl Skleroz hastalığı en çok aşağıdakilerden hangisinde gözükür?
a) Erkeklerde ve siyah ırkta
b) Çocuklarda ve sarı ırkta
c) Kadınlarda ve beyaz ırkta
d) Yaşlılarda ve siyah ırkta
e) Ergenlerde ve IQ düzeyleri düşük olanlarda

10) MS hastalığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) santral sinir sistemindeki bu beyaz maddede plak veya lezyon diye adlandırılan
hasarlı alanlar görülür.
b) hasarlı alanlarda siniri çevreleyen miyelin denilen bir maddede kayıp gözlenir.
c) MS hastalığında gelişebilecek reaksiyonlar önceden tahmin edilebilir
d) MS hastalığınıtanımlayabilmek çok zor bir durumdur.
e) MS hastalığının tipi ve şiddeti hastadan hastaya değişebilir.
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11. DUYU SİSTEMİ HASTALIKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Duyu sisteminin yapısı, organları ve işleyişi ele alınacaktır. Omurilik yaralanması
ortaya çıkardığı sonuçlar ve rehabilitasyon yaklaşımlarına değinilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Duyusal sinir sisteminin işleyişi nasıldır?
İstemli ve otonom sinir sistemi arasındaki farklar nelerdir?
Sempatik ve parasempatik sinir sistemi nasıl çalışır?
Omurilik yaralanması nedir?
Omurilik yaralanmalı hastalarda görülen sorunlar nelerdir?
Omurilik yaralanmalı hastanın rehabilitasyonu nasıl olmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Duyu sistemini işleyişi

Duyu sisteminin işleyiş Ders
notlarının
ve
şeklini tanımlayabilme
kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Sempatik
sistem

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

parasempatik Duysal ve motor sinirlerin Ders
notlarının
ve
otonomik olarak çalışma kaynakçada
verilen
şekilleri öğrenilektir.
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Omurilik yaralanmaları

Omurilik
yaralanmalarınıtanımlar oluş
şekillerini öğrenir. Ortaya
çıkan sonuçlar öğrenilir

Ders
notlarının
ve
kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Omurikil yaralanmalarında Omurilik
yaralanmalı
rehabilitasyon
hastaların
rehabilitasyonunda
uygulamala öğrenilecektir.

Ders
notlarının
ve
kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

171

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•

Duyusal sinir sistemi
Otonom sinir sistemi
Sempatik sinir sistemi
Parasempatik sinir sistemi
Omurilik yaralanması
Omurilik yaralanmalı hasta rehabilitasyonu
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Giriş
Sinir sistemi yapısı itibarı ile çevreden aldığı yanıtları doğru bir şekilde değerlendirip
bunlara gerekli yanıtları verme prensipleri üzerine çalışan bir sitemidir. Vücudumuzun tüm
bölümleri ile duyusal sinir liflernden gelen bildirimler ile sinir sistemi bağlantılıdır. Bu
bağlantılar eğer çeşitli nedenlerle bir aksama veya kesintiye uğrarsa çeşitli sorunlar ortaya
çıkabilmektedir. Bu sistemi anlaya bilmek için önce duyusal sinir siteminin işleyişini doğru
anlamak gerekir. Bu bölümde düyüsal sinir sisteminin işleyişi ve bu sistemi ilgiliendiren
hastalıkları inceleyeceğiz.
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11.1.Duyusal Sinir Sisteminin İşleyişi
Milyarlarca sinir hücresi ve bunların aralarındaki trilyonlarca bağlantının oluşturduğu ağ
yapısı sinir sisteminin temelini oluşturur. Bu karmaşık ağ yapısı; tüm canlılık olaylarını ve
davranışları düzenleyen bir sistem olarak görev yapar.
Sinir sistemi fonksiyon ve anatomik açıdan ikiye ayrılır:
1. Merkezi sinir sistemi
2. Periferik (çevresel) sinir sistemi

SİNİR SİSTEMİ

MSS

PERİFERİK

SİNİR SİSTEMİ

OMURİLİK

BEYİN

SOMATİK

SİSTEM

OTONOM SİNİR
SEMPATİK

PARASEMPATİK

Resim 8.1. Sinir sisteminin dağılımı
Merkezi sinir sistemi (MSS):
•
•
•

İç ve dış ortamdaki değişikliklere ne gibi yanıtların oluşturulacağı yönünde
değerlendirmeyi yapan kararı veren bölümdür.
Beyin ve medulla sapinalisten (omirilik) oluşmuştur.
Beyin kafatası kemikleri, medulla spinalis ise vertebralar (omurlar) tarafından
sarılmış durumdadır.

Periferik sinir sistemi:
Vücudun her yanından alınan duyu (tat, dokunma, görme, işitme, vücudun pozisyonu,
ağrı, ısı, titreşim vb) bilgilerini merkeze taşıyan ve merkezden çıkan emirleri kas veya salgı
bezi gibi ilgili yerlere götüren sistemdir.
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Resim 8.2. periferik sinir sistemi şeması
Periferik sinir sitemi çevresel bir duyu reseptöründen aldığı bilgiyi duyu siniri (nöron)
vasıtasıyla merkeze (omurilik veya beyin) taşır. Burada değerlendirilen bilgi için gerekli yanıt
oluşturulur ve ilgili organ veya yapıya (kas, organ, eklem, göz, kulak, deri vb. ) motor sinir
vasıtasıyla gönderilir. Bu şekilde bir sağlıklı iletim döngüsü sağlanır (Resim 8.2.).
Omuriliğin Temel İşlevleri
-Omurilik, çevreden gelen uyarıları beyne ve beyinden gelen cevabı ilgili tepki
organlarına iletmek.
-Alışkanlık hâline gelen hareketlerin denetimini sağlamak.
-Refleks hareketlerini yönetmek.
Duysal reseptörler
Sinir sistemi gerek iç ortamda gerekse dış ortamdaki değişiklikleri reseptör adı verilen
özelleşmiş yapılar aracılığıyla algılar (Resim8.3).
•

•
•
•

•

Bu reseptörler ya bir nöronun özelleşmiş bir kısmı (derideki reseptörler gibi) ya
da bütün bir hücre olabilir (gözdeki fotoreseptörler gibi). Dolayısıyla duysal
reseptörler hücre zarındaki (nörotransmiterlerin etkilediği) reseptörlerden farklıdır.
Sinir sistemi reseptörlerinin nöronlar (sinir hücreleri) ile bağlantıları vardır.
İnsan vücudunda sayıları 30’u aşkın duysal reseptör bulunmaktadır.
Bunların bir kısmı görme, işitme, koku, dokunma gibi bilinçli duyulara aracılık
ederken bir kısmı kandaki glukoz oranı, CO2 miktarı, kan basıncı gibi bilinçsiz
duyulara aracılık eder.
Duyusal reseptörler uyarılma şekillerine göre sınıflandırılabilir.
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Resim 8.3. Duyusal nöronların sınıflandırması
Duysal reseptörlerin bazı özellikleri
•
•
•

•
•

Kortekse ulaşan duyular bilinçli duyuları oluştururlar (örn. İşitme),
ulaşmayanlar ise bilinçli olarak algılanmaz ( örn: kan basıncı)
Her bir duysal reseptör duyarlı olduğu uyaran tipi ile uyarılır. Örneğin gözdeki
reseptörler ışık ile ya da burundaki reseptörler koku molekülleri ile uyarılır.
Duysal reseptörlerde MSS’e giden yollar hangi aşamada uyarılırsa uyarılsın
(uyaranın kendisi olmasa bile) algılanan duyu o yolun taşıdığı önceden
belirlenmiş duyudur. Buna işaretlenmiş yol ilkesi denir.
Reseptörlerde oluşan uyarı afferent sinirler tarafından aksiyon potansiyelleri
şeklinde taşınır.
Uyaranın şiddeti arttıkça aksiyon potansiyellerinin sıklığı artar. Böylece
uyaranın şiddeti algılanabilir.

Çevresel sinir sistemi ikiye ayrılır;
•
•

İstemli (Somatik, kişinin isteğine bağlı işgören) sinir sistemi
İstemsiz (Otonom, kendiliğinden işgören) sinir sistemi
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11.1.1. İstemli (Somatik, kişinin isteğine bağlı işgören) Sinir Sistemi
Merkezi sinir sistemine duyusal bilgi gönderen periferik sinirler ile iskelet kaslarını
uyaran motor sinir liflerinden oluşur. Afferent (duyusal) ve efferent (motor) bölümlerden
oluşur. Afferent bölüm kas, eklem, tendon ve duyu organlarından gelen uyarıları alır; efferent
bölüm ise bu uyarıları değerlendirir.
- Hem duyu hem de hareket sinirlerini kapsarlar; etkiledikleri organlar iskelet kaslarıdır.
- Sinir düğümleri vardır(dorsal root ganglia)
- Somatik duyular dokunma, titreşim, basınç, pozisyon-hareket, sıcaklık ve ağrı duyularıdır.
Somatik duyu sinirleri, algılayıcılardan gelen özel uyarılarla (koku, tad, ses, denge gibi
girdiler); ısı, dokunma, ağrı, kendinin farkında olma gibi algıları alırlar.
- Bu duyuların hepsi kişi bilinçli iken algılanır.
- Somatik hareket sinirleri iskelet kaslarının istemli ve bilinçli hareket etmesini sağlarlar.
- Hareket sinirleri genellikle uyarılma sonrası tepki verirler; uyarıldıklarında kasların
kasılmasını sağlarlar.
- Somatik sinir sisteminin tek bir hareket siniri (motor nöronu) vardır.
•

Somatik sistemin reseptörleri, afferent nöronun özelleşmiş uç bölgeleridir.

•

Reseptörler farklı şekillerde bulunurlar.

•

Deride, eklem kapsüllerinde, kas iğciklerinde, tendonlarda bulunurlar.

11.1.2. Otonom (visseral, vejetatif) Sinir Sistemi
Vücudun dengesini korumak amacıyla, bizim istemimiz dışında çalışır.
Otonom sinir sistemi ikiye ayrılır: sempatik sinir sistemi, parasempatik sinir sistemi.
- Düz kasların, kalp kasının ve salgı bezlerinin çalışmasını düzenler (yani, etkiledikleri
organlar: düz kaslar, kalp kasları, salgı bezleridir). Bu düzenleme artma/hızlanma ya da
azalma/yavaşlama/baskılama şeklinde gerçekleştirilir
- Otonom sinir düğümleri vardır (dorsal root ganglia: arka yol düğümü)
- Afferent(duyu), efferent(hareket) ve integrasyon(birleştirme) merkezi ile bağlantıları vardır
- Limbik sistemden ve beyincikten(serebrum) gelen uyarı girdilerini alır
- Uyarıldıklarında:
* Düz kasların kasılmasını ya da gevşemesini sağlarlar
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* Kalp kaslarının kasılma gücünü belirleyerek, kasların hızlı ya da yavaş çalışmasını sağlarlar
* Salgı bezlerinin az ya da çok salgı yapmasını sağlarlar
- Otonom duyu sinirlerinin kan damarlarında, iç organlarda ve vücuttaki iç ortamı denetleyen
sinir sistemlerinde algılayıcıları(reseptörleri; interoceptor) vardır
- Otonom sinir sitemindeki duyu sinirleri uyarıları sürekli (uzunca bir süre) algılamazlar; yani
birçok otonomik uyarı sürekli baskılanmaz ya da değişmez
- Otonom sinir sistemi aynı zamanda somatik duyuları ve özel duyu sinirlerinden gelen uyarıları
da alırlar
- Otonom sinir sisteminin iki hareket siniri (motor nöronu) vardır
* Birincisinin: gövdesi(hücre ve çekirdeği) merkezi sinir sisteminde yer alır; uzantısı(aksonu)
myelin kılıfı ile kaplanmıştır, genellikle bu uzantı bir otonomik sinir düğümü ile bağlantılı olup
böylece daha uzaklara gidebilmektedir
* İkincisinin: gövdesi otonomik sinir düğümünde yer alır, uzantısında myelin kılıfı yoktur ve
etkilediği organla bağlantılıdır
Otonom sinir sistemi etkileyeceği organa (efferent) giderken sempatik ve parasempatik olmak
üzere iki kısma bölünür. Her ikisi de her organa ulaşır; o nedenle dual innervation(çift
desteklenme) denir.
Uyarıları ileten hücreler (nörotransmitterler) genellikle düğüm sonrasındaki liflerden
(postganglionik fibers) salgılanır; bunlar Sempatik Sinir Sisteminde NOREPİNEFRİN (NE),
Parasempatik Sinir Sisteminde ise ASETİL KOLİN (Ach) dir.
11.1.2.1. Sempatik Sinir Sistemi(SSS):
Sinir sisteminin duygularla hareket eden bölümüdür.
Korku, sevinç, heyecan gibi durumlarda sempatik sinir sistemi aktive olur, kan basıncı artar,
kalp hızlanır ve sindirim yavaşlar.
SEMPATİK TEPKİLER:
Genellikle bedensel ya da duygusal baskılarda (stres) ortaya çıkar
- SAVAŞ ya da KAÇ tepkisi oluşur
- Gözbebekleri genişler/büyür
- Kalp hızlı atar, kalp kası güçlü pompalar ve kan basıncı artar
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- Dolaşımdaki kan önemli organlara çekilir, iskelet kaslarına ve kalp kaslarına daha fazla kan
verilir
- Deri terler
- Soluk yolları genişler ve solunum hızlanır
- Kandaki şeker seviyesi artar
- Sindirim sistemindeki ve idrar yollarındaki sfinkterler kapanır.
- Gelen uyarı uzun süre devam ederse sistem yükü kaldırmakta zorlanır ve sinaptik
bağlantılarda ve Adrenal Bezlerde NE salgısı azalabilir/durabilir.
11.1.2.2.Parasempatik Sinir Sistemi(pss):
Genelde sempatik sinir sistemini dengeleme görevi vardır.
Uyarıları duyu nöronları ile merkezi sinir sistemine getirir ve oluşan tepkileri motor nöronlarla
effektör organlara götürür. Merkezi mezensefalon, köprü ve omurilik soğanında bulunur.
Liflerini kraniyal ve sakral sinirlerden alır. En önemli sinir lifleri 10. kafaçifti(kraniyal sinir)
olan “n.vagus” ve 2.-3. sakral sinirdir.
PARASEMPATİK TEPKİLER:
Genellikle sempatik tepkilerin sonucunda ortaya çıkar
- DİNLEN ve SİNDİR tepkisi oluşur
- Vücudun kendine gelmesini, dinlenme anında enerji dengesinin düzeltilmesini sağlar
- Sempatik uyarıların eski haline dönmesini sağlar
- Kalbin yavaşlamasını, soluk yolunun ve gözbebeklerinin eski haline(çaplarına) dönmesini
sağlar
- Tükürük ve barsak salgıları ile barsak hareketlerini artırır
- Eğer kişinin korkusundan kaçmak ya da korkusunu yenmek için çıkış kapısı yoksa:
parasempatik etkiler artar; idrar ve dışkı üzerindeki kontrolü kaybolur
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11.2.Omurilik Yaralanmaları
Omurga ve omurilik anatomisi sayfasında ana hatlarıyla belirtilen omurilik işlevleri,
çeşitli sebeplerle kaybedilebilir. Omuriliğin işlevini kaybetmesi için hastalık ya da travmaya
bağlı bir baskıya uğraması gerekir. Uğradığı bu baskı sonucu hasar gören bölgeler iletişim
görevini yapamaz hale gelir. Daha başka bir deyişle, organlarla beyin arasındaki irtibat, hasar
gören bölgeler ve aşağısında kaybedilir.
Önceki yıllarda omurilik yaralanmaları sonucu gelişen komplikasyonlara bağlı ölüm
oranı oldukça yüksekti. Ancak günümüzde gelişen etkili bakım tedavi ve cerrahi müdahaleler
sonucu omurilik yaralanmalı bireylerin yaşam süresi uzatılmış ve ölüm oranı oldukça
düşmüştür.
11.2.1. Omurilik Felcinin Sebepleri
A. Hastalıklar
Omuriliğin içinde, çevresinde ve omurgada gelişen bir hastalığın, omuriliği sıkıştırması,
baskıya uyğratması ya da zedelemesi sonucu omurilik felci ortaya çıkabilir. Bu bastalık grupları
şu başlıklar altında toplanabilir:
Urlar (Tümörler): Omurga-omurilik bölgesinde oluşan urların omuriliğe baskı yapması sonucu
omurilik felcine sebep olabilir.
Enfeksiyonları: Omurga veremi (pott), menenjit vb enfeksiyon hastalıklarının omuriliği
deforme etmesi sonucu omurilik felcinin oluşmasına sebep olur.
Yumuşak Doku Hastalıkları: İleri Derecede omurga fıtıkları, Omurgayı çevreleyen dokulardaki
(Ligamanlar) deformasyonlar vb, yumuşak dokularda gelişen hastalıklar da omurilik felci
meydana getirebilir.
B. Travmalar
Omurilik yaralanmalarının en sık görülen nedenidir. Motorlu taşıt kazaları yaralanmaların en
sık görüldüğü nedendir. Bunu düşmeler takip etmektedir.
•
•
•
•
•
•

Trafik Kazaları
Yüksekten Düşmeler
Sportif Yaralanmalar (Sığ suya balıklama Atlama vb.)
Ateşli Silah Yaralanmaları
İş Kazaları
Doğal Afetler
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11.2.2. Omurilik Zedelenmesinin Düzeyleri
Tetraplegia:
Omuriliğin boyundan zedelenmesi sonucu kolların hareketi,gövdenin hissi,bacakların hareketi
tamamen yok olur. Kişi nefes alma ve öksürmede güçlük çeker. Yüzünü, boynunu, omuzlarını,
ellerini ve kollarını hissedebilir fakat gövdesini ve bacaklarını hissedemez.
Parapleji:
Parapleji, genel olarak boyundan aşağıdaki kısımlarında meydana gelen zedelenmelere bağlı
olarak gerçekleşen felçl türüdür. paraplejide temel olarak bacakların oynatılamamakla birlikte,
jhasarın seviyesine göre iki kategoride ele alınmaktadır.
Üst Paraplegia:
Sırtın üst kısmında oluşan omurilik zedelenmesi, gövde hareketlerinin kısmi, bacakların
hareketinin ise tamamen kaybına sebep olur. Kişi, belden yukarı gövdesini hissedebilir fakat
karın bölgesi ile bacaklarını hissedemez.
Alt Paraplegia:
Sırtın alt kısmında oluşan omurilik zedelenmesi bacakların hareketinin tamamen ve ya kısmen
kaybına sebep olur.
Omurilik zedelenmesini hangi düzeyde olursa olsun, kişi bağırsak ve idrar torbasının
kontrolünde güçlük yaşar.
Omurilik zedelenmesinin dereceleri
Omurilikleri zedelenen insanlar oturabilme ve hareket edebilme özelliklerine göre 6 ayrı
derecede sınıflandırılmıştır. Bu dereceler zedelenme seviyesine, diğer hastalık ya da hasarlara,
yaş, cinsiyet, fiziksel yapı, motivasyon ve çevreye bağlıdır. Aynı şekilde kişinin omurilik felcini
kabullenip hayatını bu gerçekle ve de en iyi şekilde geçirme kararına bağlıdır. Kişinin ailesinin,
arkadaş çevresinin ve sağlık görevlilerinin de cesaretlendirici ve destekleyici olmaları büyük
önem taşır.
1''den 5''e kadar olan dereceler "tetraplegia" nın farklı sınıflarıdır.
1. DERECE:
• Diğer kişinin desteği olmadan tek başına oturamaz.
• Her hareket için dış desteğe ihtiyaç duyar.
2. DERECE :
• Dirseklerini dik tutarak kollarının ve ellerinin yardımıyla tek başına oturabilir.
• Kollarını kaldıramaz
• Her zaman yanında bir yardımcı bulunmalıdır.
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3.DERECE:
• Sadece bir kolunu omuz hizasının altına kadar kaldırabilir
• Diğer kolunu kaldıramaz, sadece destek almak için ona dayanabilir.
• Her zaman yanında bir yardımcı bulunmalıdır.
4.DERECE:
• Bir kolunu omuz hizasından yukarıya kaldırabilir, bükebilir.
• Bu esnada diğer koluyla sadece tutunarak destek alır.
• Kollarının desteği olmadan tek başına oturabilir.
5. DERECE :
• Hiçbir yerden destek almadan oturabilir.
• İki kolunu da aynı anda her yöne hareket ettirebilir.
• Başlangıçta bu pozisyonda bir şey yapmak için yardımcı desteğine ihtiyaç duyabilir.
6. DERECE :
• Hiç destek almadan oturabilir.
• Kollarıyla top atabilir ve top tutabilir.
• Yardımcıya ihtiyacı yoktur.
11.2.3. Omurilik Yaralanması Sonrası Gelişen Komplikasyonlar
Bası yarası
Basınca bağlı gelişen iskemik doku hasarıdır. Kan dolaşımında yetersizlik, elastikiyet
azalması, uzun süre hareketsiz kalma, beslenme ve duyuda bozulma etkili faktörlerdir. OY olan
kişilerde bası yarası gelişme insidansı %25-66 arasındadır. Çeşitli çalışmalarda ve farklı
tanılara göre değişiklik göstermekle birlikte, basınç yaralarının %95’i vücudun alt yarısındaki
kemik çıkıntılar üzerindeki deride gelişir. Sıklıkla sakrum, trokanterler, iskium ve topuklarda
gelişir. Bası yaraları hem diğer komplikasyonlara zemin hazırlayabilirler hem de enfekte
oldukları zaman sepsis hatta ölüme neden olabilirler.
Bası yaraları 4 derecede sınıflanabilir:
Birinci derece: Basıncın kaldırılması ile 30 dakikada düzelmeyen eritemdir. Deride renk
değişikliği, ısı artışı, ödem endürasyon ya da sertlik biçiminde olabilir. Epidermis sağlamdır.
Gerekli önlemlerin alınmasıyla geri dönebilir.
İkinci derece: Epidermis olasılıkla dermisi içine alan kısmi kalınlıkta deri yitirilmesidir.
Eritemli bül gözlenebilir, yüzeyseldir.
Üçüncü derece: Dermisten derialtı dokuya uzanan tam kalınlıkta doku yitimidir.
Dördüncü derece: Derialtı dokudan fasya ve kas dahil, kemik ya da ekleme uzanan derin doku
yıkımıdır.
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Spastisite
Spinal şoku takiben gelişen spastisite, artmış derin tendon refleksleri ve istemsiz kas
spazmları ile karakterizedir. Yaralanmadan bir yıl sonra hastaların %70’inde spastisite ortaya
cıkar. Günlük yasam aktivitelerini etkileyip etkilemediği ve ağrıyla birlikte olup olamadığı
araştırılmalıdır.
Heterotopik Ossifikasyon
Eklem çevresinde ossifikasyon gelişimi ile karakterizedir ve sıklıkla büyük eklemlerin
fleksör yüzlerinde olur. İnsidans %16-53 arasındadır. En sık kalça, diz, omuz ve dirsekler
etkilenir. Beraberinde kafa travması, yanık gibi nedenler olmadığı sürece heterotopik
ossifikasyon (HO) sadece paralize bölgede rapor edilmiştir. Sıklıkla yaralanmadan sonraki bir
ile dört ay arasında gelişir.
Derin Ven Trombozu ve Pulmoner Emboli
OY sonrasında derin ven trombozu (DVT) ve gelişebilecek pulmoner emboli (PE) yaşamı
tehdit eder. İnsidansın kullanılan tanı yöntemine bağlı olarak değiştiği ve %40-100 arasında
olduğu bildirilmiştir. Ülkemizde doppler ultrason ve venografi ile yapılan araştırmalarda DVT
%53 oranında saptanmıştır.
Gastrointestinal Komplikasyonlar
OY sonrası görülen ölümlerin %10’u akut intraabdominal olaylara bağlıdır Bu dönemde
ileus, fekal impakt ve üst gastrointestinal kanama riski artar. Bu durum yüksek seviyeli ve
komplet yaralanmalarda daha fazladır. OY’lı hastalarda intraabdominal patolojinin klasik
semptom ve bulgularına rastlanmayabilir. Anoreksi, bulantı, vital bulgularda ve spastisitede
değişiklik veya omuz ağrısı gibi refere ağrılar olabilir.
Metabolik Sorunlar ve Endokrin Değişiklikler
OY sonrası ilk haftada hiperkalsiüri gelişir ve altı ay ya da daha uzun sürebilir.
Hiperkalsemi çocuk ve genç erişkinlerde daha sık gözlenir. Üç ay kadar erken dönemde
kemikler osteoporotik hale gelerek uzun kemik kırıkları görülebilir . Kemik kaybı nörolojik
defisiti olan bölgelerde belirgindir. Maksimal kemik kaybı oluştuktan sonra denge sağlanır.
Trabeküler kemiğin yoğun olduğu bölgelerde kayıp daha hızlı olur. İlk 18 ayda üst tibiada %50,
femurda %20 kayıp vardır. Yük taşımaya devam eden omurga ise genellikle korunur.
Kronik OY’da kırık %4 olarak rapor edilmiştir, ancak birçok kırık sessiz seyretmektedir.
Fraktür egzersiz veya transfer esnasında oluşabilir. Major fraktürler distal femur ve proksimal
tibiadadır. OY’sı olan hastalarda paratiroid hormon ve vitamin D düzeylerinin belirgin olarak
baskılandığı gösterilmiştir. Bu baskılanmanın altı ay içinde normale döndüğü bildirilmektedir.
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Kardiovaskuler Komplikasyonlar
Lezyon seviyesi T6 üzerinde olan hastalarda ortostatik hipotansiyon görülebilir. OY’lı
hastalarda egzersiz kapasitesi, bazal metabolizma ve venöz dönüş azalır. Lezyon seviyesinin
altında sempatik aktivitede azalma, venöz göllenme, istirahat kan basıncı düşüklüğü, refleks
bradikardi ile sonuçlanır. Tetraplejik ve yüksek paraplejik hastalarda ciddi koroner iskemiye
rağmen semptomlar fark edilmeyebilir.
Pulmoner Disfonksiyon
Göğüs kafesi, abdominal kaslar ve/veya diyafram paralizisine bağlı olarak servikal ve
yüksek torasik OY’lı hastaların çoğunda pulmoner disfonksiyon gelişir. Atelektazi, pnömoni
ve respiratuvar yetmezlik en sık görülen komplikasyonlardır. T6-T12 arası komplet
yaralanmalarda abdominal ve alt interkostal kaslar tutulur ve öksürme refleksi bozulur. C4
spontan solunum için korunması gereken en üst seviyedir. Daha üst seviyeli yaralanmalarda
mekanik solunum desteği gerekir.
Ağrı
OY’lı hastalarda ağrı prevalansı %94’lere ulasabilmektedir. Ağrı genellikle yaralanma
sonrası ilk bir yılda ortaya çıkar, şiddet ve sıklığı zaman icinde azalır. Hastaların %5-45’i
günlük yaşam aktivitelerinde ağrı ile ilgili sorunlar yaşarlar.
Posttravmatik Sirengomiyeli
Sirenks, omurilik içinde sıvı ile dolu kavitedir. Progresif posttravmatik kistik miyelopati
olarak da adlandırılır. Yaralanma sonrası iki ay ile yirmibeş yıl arasında başlayabilir.
Semptomları segmental veya radiküler ağrı, geç motor ve duysal kayıp, artmış spastisite ve
hiperhidrozistir. Sirenks genellikle yukarı doğru genişleyerek duyu düzeyinin yukarı çıkmasına
sebep olur. Beyin sapına kadar ilerleyen kistlerde solunum yetmezliği oluşabilir.
Otonomik Disrefleksi
Yaralanma seviyesi T6 üzerinde olan hastalarda spinal şok dönemi bittikten sonra
kontrol edilemeyen hiperrefleksi ile birlikte otonomik disrefleksi (OD) gelişebilir.
Tetraplejiklerde görülme oranı % 83’tür. Genellikle yaralanmadan birkaç ay sonra ortaya çıkar
ve üç yıl sonra insidansı geriler. T6 üzerinden köken alan inen inhibitör impulslar, lezyon
seviyesinde bloke oldukları için, T6-L2’den gelen splanknik sinirlerin oluşturduğu ana
sempatik yoldan çıkan sempatik deşarjlar karşılıksız kalır. Hipertansiyon, nazal konjesyon,
piloereksiyon, taşikardi sonrasında bradikardi, ateş basması, yüzde kızarma ile kendini gösterir.
Aktive edici olaylar; gergin mesane, dolu bağırsaklar, abdominal veya pelvik patoloji,
ekstremite yaralanması, hatta basit bir kalça germe bile olabilir, nedenin tanımlanamadığı da
olabilir. Çabuk müdahale edilmelidir, mortalite ile sonuçlanabilir.
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Psikolojik Sorunlar ve Uyum Süreci
Beklenmedik bir şekilde OY ile karşılaşan hasta ve yakınlarının günlük aktivitelerinde,
yaşam hedeflerinde ani ve önemli değişiklikler olur. Kishi ve arkadaşları OY geçiren kişilerin
%22’sinde major, %8’inde minör depresyon saptadıklarını bildirmişlerdir. Travmadan 3 ay
sonra hastaların yarısında depresyonun düzeldiği, düzelmeyenlerde ise sosyal desteğin yeterli
olmadığı ileri sürülmektedir. Ayrıca depresyonun geçmişteki psikiyatrik hastalık ve depresyon
ile doğrudan ilişkili olduğunu belirtmişlerdir.
Nörojenik Mesane
Akut OY sonrası yaralanma seviyesinin altında nöral aktivitenin azaldığı veya olmadığı,
flask paralizinin olduğu ve refleks aktivitenin kaybolduğu döneme spinal şok dönemi denir.
Spinal şok döneminde mesane disfonksiyonunun tipi maskelenir. Bu dönemde mesanede
arefleksi görülür. Spinal şok döneminde kateterizasyon uygulanmazsa taşma inkontinası ortaya
çıkar.
11.2.3. Omurilik Yaralanmalı Hastanın Rehabilitasyonu
OY’lı hasta bakımı konusunda eğitimli ve tecrübeli bir ekiple rehabilitasyonun daha yüz
güldürücü olması beklenir. Yaralanma sonrası erken rehabilitasyon, kişinin hayata uyumu ve
belirlenen hedeflere ulaşılması için çok önemlidir. OY’li hastanın kendine bakım, günlük
yaşam aktivitesi (GYA) ve mobilite yönünden olabildiğince bağımsız olması hedeflenir. Bunun
için eklem hareket açıklığı (EHA) ve güçlendirme egzersiz programı ve ortez verilir. Tamamen
bağımsız olmayan hastalara bakıcılardan nasıl güvenli yardım alacağı konusunda eğitim
verilmelidir; bu hem bakıcı hem de OY’li hastanın sağlığı için önemlidir.
Erken dönem rehabilitasyon, öncelikle ikincil komplikasyonları önleme, nöral iyileşmeyi
hızlandırma ve yaralanma sonrası fonksiyonu maksimuma çıkarmayı hedefler. Yatak içi
pozisyonlama ilk yapılması gerekendir. Hasta yatak dışına çıkmaya hazır olduğunda minder
egzersizlerine başlanır. Akut dönemde hastalar tıbbi olarak stabil olmalı ve ihtiyaç duyduğu
rehabilitasyon programına, tolere edebileceği yoğunluktaki egzersizlerle başlanmalıdır.
Minder aktiviteleri; dönme, yüzüstü dirsek ve eller üzerinde pozisyonlama, uzun oturma,
kısa oturma ve transfer eğitimini içerir. Hastaya vücut ağırlığını kolları ile kaldırıp push-up
yapması öğretilir. Transfer eğitiminde komplet paraplejik veya alt seviye tetraplejik bir hastada
erken dönemde transfer tahtası kullanılabilir. Lezyon seviyesi ve şiddetine göre transfere
katkıda bulunamayan hastalarda askılardan yararlanılabilir; alt ekstremitelerinde ekstansör
tonusu veya kas fonksiyonu olanlarda, oturur vaziyette veya ayakta pivot transferi yapılabilir.
Ayakta durma çalışmaları için ayarlanabilen masa veya ayakta durma bacası kullanılabilir.
Erken dönemde ortostatik hipotansiyon, kronik dönemde osteoporoza dikkat edilmelidir.
Yapılan çalışmalarda, %34–75 oranında OY hastasının en az bir kez düştüğü saptanmıştır.
Ambulasyon için komplet torakal seviye yaralanmalı hastalarda diz ve ayak bileğini
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destekleyecek diz - ayak bilek - ayak ortezlerine ihtiyaç vardır. Sadece terapötik ambulasyon
yapılacak hastalarda diz eklemini destekleyecek bir posterior-shell ve dorsifleksör bant yeterli
olabilir. Yürüme için öncelikle paralel barda ayağa kalkma, dengede durma, ayakta push-up
yapma, ayakta dururken dönme, kalça elevasyonuyla alt ekstremitelerin ilerletilmesi, adımlama
ve ardından swing-through yürüyüşü çalışılır. Paralel barda rahat yürümeye başladıktan sonra
yürüteç (walker), daha sonra koltuk değnekleriyle yürüyüş çalışmaları başlar.
Birçok kaynakta seviyelere göre hangi fiziksel becerilerin kazanılabileceği tanımlanmış
olsa da ulaşabilen ambulasyon düzeyleri yaş, cinsiyet, üst ekstremite gücü, vücut ağırlığı, hasta
motivasyonu ve sosyal destek durumuna göre kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Hastalar
için küçük hedefler konulmalı, hasta bunu başardıktan sonra bir sonraki adıma geçilmelidir.
OY hastaların ve ailelerinin hayatlarında kalıcı zorluklar ve değişikliklere neden olur.
Hastalarda %17–25 oranında psikolojik sorunlar oluşur. Özellikle erken dönemde OY’li hasta
ve yakınları şaşkın, çaresiz hatta korkmuş durumdadır. Rehabilitasyon başlangıcında iyi bir
eğitim verilmesi hem hasta ve yakınlarının bilgi düzeyini arttırır hem de başarılı bir sosyal uyum
için kişileri duygusal olarak hazırlar. Hasta böyle bir eğitime birçok kaynaktan ulaşabilse de
(internet, sosyal dernekler, diğer hastalar) rehabilitasyon ekibi tarafından kapsamlı bir eğitimin
verilmesi hasta ve sağlık çalışanları arasındaki iletişimi olumlu etkileyecektir. Rehabilitasyon
sırasında hastanın yaşayacağı çevrede ve evde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Son yıllarda
bazı iyileştirmeler yapılmakla birlikte ülkemizde toplumsal engellerin kaldırılması için kat
edilecek uzun bir yol vardır.
11.3.Diğer Duyusal Sistem Problemleri
Yaşlılarda denge bozuklukları
Düşme, yaşlılarda en sık karşılaşılan problemlerden biridir. Yaşlılarda düşmeler,
mortaliteye neden olan faktörlerin başında gelir. Geriatrik grupta 65 yaş ve üzerindeki
bireylerin 1/3’ü her yıl bir kez veya daha sık düşmektedir. Yaşlılarda ölüm nedenleri arasında
beşinci sırada kazalar gelir ve bunların 2/3’ü düşmeye bağlı olarak gelişir. Düşme, kişinin
zeminle temasına neden olan, plansız ve istenmeyen pozisyonel değişiklikler olarak tanımlanır
. Yaşlılarda yaralanma nedeniyle hastaneye yatışların %68’inin düşmeye bağlı olarak meydana
geldiği ve bu oranın 85 yaş ve üzerindeki bireylerde %86’ya ulaştığı saptanmıştır. Yetmişyetmiş dokuz yaş arasındaki sağlıklı yaşlılarda ölümlerin %27’si düşme nedenlidir. Düşme
sıklığı 65-69 yaş arasındaki bireylerin %22’sinde yaşla artış gösterir. Yetmiş beş-yetmiş dokuz
yaş arasında bu oran %31, 80-84 yaş arasında %40 olarak saptanmıştır
Yaşlanma sonucunda vestibüler sistemde meydana gelen dejeneratif değişiklikler;
görme, derin duyu (proprioception), kas kuvveti, eklem mobilitesi ve santral sinir sistemi
fonksiyonunda bozulmaya neden olur. Normal postüral kontrol ve dengenin sağlanmasında
etkili olan üç sistem; vestibüler sistem, görme sistemi ve somatosensör (dokunma duyusu, derin
duyu, eklem reseptörleri ve kas proprioseptörleri) sistemdir. Normal koşullarda görme sistemi
ve somatosensör sistem, vestibüler sistemle etkileşir ve vücudun uzayda lokalizasyonu
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hakkında bilginin sağlanmasıyla postüral kontrolü gerçekleştirir. Tüm bu sistemler, değişen
çevre koşullarında vücudun dik pozisyonda kalmasını sağlar
Yaşlılarda denge bozukluğu, mortaliteyi artırır ve düşme risk artışıyla ilişkilidir.
Oturma, yürüme veya ayakta durma sırasında beynin; görsel, vestibüler ve somatosensör
sistemlerden gelen uyarıları hızlı bir şekilde işlemlemesi gereklidir. Yaşlılarda dengesizliğin
nedenini saptamak zor olmakla birlikte motor yanıtların yavaşlaması, destek yetersizliği,
ilaçlar, kas-iskelet sistemi limitasyonları dengesizliğe yol açabilir. Postürografi; vücut
salınımını değerlendirerek yaşlılarda düşme riskinin ve dengesizliğin tanımlanmasında faydalı
bir yöntemdir. Dinamik postüral kontroller sonucunda denge bozukluklarının erken
saptanmasını takiben uygun rehabilitasyon, çevre modifikasyonu ve öneriler, düşmeyi
önleyerek bireylerin yaşam kalitesini artırır.
Horak ve arkadaşları, dengenin üç ayrı işlem gerektirdiğini vurgulamıştır. Bunlar;
•
•
•

Oryantasyonel duyuların (somatosensör, görsel ve vestibüler) birinin ya da birden
fazlasının santral sinir sistemi içinde oluşturduğu duyusal integrasyon,
Uygun nöromusküler yanıtlar ve koordinasyonla gelişen motor planlama işlemi,
Denge değişikliklerinden etkilenen temel kas tonusudur.
Görme Duyusundaki Değişiklikler

Vücuttaki pek çok organ gibi gözler de ilerleyen yaşla birlikte normal işlevini tam olarak
yerine getiremez hâle gelir. Yaşlının lens elastikiyeti ve kornea duyarlılığı kaybolmuştur
gözyaşı azalır, irisin rengi kaybolur. Görme sisteminde, ilerleyen yaşla birlikte göz
hastalıklarından bağımsız olarak meydana gelen değişiklikler, düşme riskinin artmasına neden
olur. Yaşlanma sonucunda görme alanının daralması, gözün odaklama yeteneğinde bozulma,
karanlığa-ışığa hassasiyette ve renk hassasiyetinde azalma meydana gelir. Bu değişiklikler,
postüral kontrolü sağlamada önemli olan çevre ve derinlik algısının bozulmasına yol açar.
Yaşlılarda Sık Görülen Görme Sorunları
•
•
•
•
•

Görme keskinliğinde azalma
Katarakt
Presbiyopi
Glokom (göz tansiyonu)
Gözyaşı azlığı

Yaşlılarda Sık Görülen İşitme Sorunları
İnsanda yaş ilerledikçe tüm organlarda görülebilen yaşlanma işitme organında da
görülür ve işitme duyusu gün geçtikçe zayıflar. Yaşlılığa bağlı olarak gelişen işitme kayıpları
tıp dilinde “presbiakuzi” olarak adlandırılır. Sık rastlanan bu durumun nedenleri giden
damarların özelliklerini yitirip artık eskisi gibi kan taşıyamamasıdır.
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İşitme fonksiyonunun yaşla birlikte görevini yerine getirememesi olayında da iki neden
olabilir. Psikolojik ve organik nedenler. Örneğin kadınlar bu konuda biraz daha şanslılar çünkü
onlarda işitme duyularının azalması erkeklere göre daha ileri yaşlarda başlamaktadır. Yine
yapılmış çalışma ve araştırmalarda yaşlılıkla birlikte gelen işitme kaybının önce tiz seslerde
ortaya çıktığı ve duyumun azaldığı ortaya çıkmıştır. Yaşlının önceki yıllarda yaptığı iş ve
meslek de bu tür kayıplarda etkili olabilir. Yıllarca gürültülü ortamlarda çalışmış bir orta yaşlı
kişi bile işitme kaybına uğrayabilmektedir. Çocukluk yıllarında geçirilmiş orta kulak iltihapları
veya operasyonlar işitmenin daha kolay yitirilmesine yol açabilir. Yine önceki yıllarda
kullanılan ilaçların bazıları da işitme üzerine etkilidir. İşitme kaybı uzun sürede yavaş olarak
gelişir, hızlı bir kayıp var ise başka durumlar söz konusu olabilir.
Koklama Duyusundaki Değişiklikler
Burun ve burundaki yapılar yaşlanma ile direkt olarak değişim göstermeseler de yaşanan
yıllar içinde oluşan fonksiyon bozuklukları kişiyi etkiler. Öncelikle alışma gözlense de sonraki
yıllarda gelişen soluk alma, koku alma, uyuma, yemek yeme ve tat alma gibi fonksiyonlar
bozulunca yakınmalar başlar. Bunlara yaşlının kullandığı veya kullanmak zorunda kaldığı
ilaçların yan etkileri de eklenince tablo ağırlaşır. Solunum havasının içeriği, mukozal irritanlar,
alerji ve sigara içimi gibi faktörler mukosiliyer aktiviteyi ve transportu etkiler. Bu da mukus
koyulaşması ve nazal kavitede kabuklanmayı getirir.
Yaşlıda sıkça görülen koku alma sorunları nöron kaybı ile açıklanır ve mukozal
sekresyon azlığı ile birlikte koku alma eşiği giderek düşer. Bu dönemde burun şekli de yavaş
olsa da değişir ve burun ucu düşer, nazolabial açı artar ve bunlara bağlı solunum zorluğu
gözlenebilir. Burun ve geniz akıntısı, tıkanıklık, hapşırma, öksürük eklenebilir.
Tat Alma Duyusundaki Değişiklikler
Yaş ilerledikçe dişlerin çevrelerinde kemik kaybı olur, dişler uzar. Dişlerin pulpaları
küçülür, minesinde çatlaklar, aşınmalar görülür, rengi koyulaşır. Eğer ağızdaki diş sayısı az ise
çoğu kez kullanılan hareketli protezler, geniş mukozal yüzeyleri kaplayarak tat cisimciklerinin
uyarılmasını engellerler. Özellikle dişlerinin tamamını kaybeden bireylerde seneler içinde
protezi taşıyan kemik dokulardaki rezorbsiyon ve mukozadaki incelme nedeni ile protez
kullanmak zorlaşır ve çiğneme fonksiyonu bozulur.
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Uygulamalar

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde duyu sisteminin yapısı ve işleyişi hakkında bilgiler verildi. Omurilik
yaralanmaları konusu ele alındı. Omurilik yaralanmalı hastlarda ortaya çıkan sonuçlar ve
rehabilitasyonunda uygulanan yöntemler hakkında bilgiler verildi.
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Bölüm Soruları
1) Beyin ve omurilik hangi sinir sistemi içerisinde yer alır?
a) Merkezi sinir sistemi
b) Sempatik Sistem
c) Somatik Sistem
d) Parasempatik Sistem
e) Periferik Sinir Sistemi

2) sinir sistemi fonksiyon ve anatomik açıdan kaç bölüme ayrılır?
a)
b)
c)
d)
e)

2
4
3
6
5

3) Merkezi sinir sistemi (MSS) ile ilgili hangisi veya hangileri doğrudur?
I.
II.
III.

İç ve dış ortamdaki değişikliklere ne gibi yanıtların oluşturulacağı yönünde
değerlendirmeyi yapan kararı veren bölümdür.
Beyin ve medulla sapinalisten (omirilik) oluşmuştur.
Beyin kafatası kemikleri, medulla spinalis ise vertebralar (omurlar) tarafından
sarılmış durumdadır.
a) Yalnız I
b) I ve II
c) I, II ve III
d) I ve III
e) II ve III

4) Duyusal reseptörler ile ilgili hangisi yanlıştır?
a) Bu reseptörler ya bir nöronun özelleşmiş bir kısmı (derideki reseptörler gibi) ya
da bütün bir hücre olabilir
b) Dolayısıyla duysal reseptörler hücre zarındaki (nörotransmiterlerin
etkilediği) reseptörler ile aynıdır.
c) İnsan vücudunda sayıları 30’u aşkın duysal reseptör bulunmaktadır.
d) Duyusal reseptörler uyarılma şekillerine göre sınıflandırılabilir
e) bir kısmı görme, işitme, koku, dokunma gibi bilinçli duyulara aracılık eder
5) İstemli sinir sistemi ile ilgili hangisi yanlıştır?
191

a) Merkezi sinir sistemine duyusal bilgi gönderen periferik sinirler ile iskelet kaslarını
uyaran motor sinir liflerinden oluşur.
b) Hem duyu hem de hareket sinirlerini kapsarlar
c) Tüm organları etkilerler
d) Sinir düğümleri vardır
e) Somatik duyular dokunma, titreşim, basınç, pozisyon-hareket, sıcaklık ve ağrı
duyularıdır.
6) sempatik tepkilerden hangisi yanlış ifade edilmiştir?
a) Genellikle bedensel ya da duygusal baskılarda (stres) ortaya çıkar
b) Gözbebekleri genişler/büyür
c) Kalbin yavaşlamasını, soluk yolunun ve gözbebeklerinin eski haline(çaplarına)
dönmesini sağlar
d) Kandaki şeker seviyesi artar
e) Soluk yolları genişler ve solunum hızlanır
7) hangisi travmatik omurilik yaralanmaları nedenlerinden değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Trafik Kazaları
Yüksekten Düşmeler
Sportif Yaralanmalar (Sığ suya balıklama Atlama vb.)
Ateşli Silah Yaralanmaları
Omurga-omurilik bölgesinde oluşan urlar

8) Omuriliğin boyundan zedelenmesi sonucu kolların hareketi,gövdenin
hissi,bacakların hareketitamamen yok olduğu seviyenin adlandırması hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Parapleji
Üst Parapleji
Dipleji
Tetrapleji
hemipleji

9) Sadece bir kolunu omuz hizasının altına kadar kaldırılabildiği omurilik yaralanması
tetraplejinin hangi seviyesi olarak adlandırılır?
a)
b)
c)
d)
e)

2. Derece
1. Derece
3. Derece
4. Derece
5. Derece

10) spinal şoku takiben kaslarda meydana gelen artmış tonusa ne ad verilir?
a) Heterotopik ossifikasyon
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b)
c)
d)
e)

Bası yarası
Derin ven trombozu
Spastisite
atrofi
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12. NÖROPATİK HASTALIKLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde periferik nöropatinini tanımı, oluş nedenleri ve klinik bulguları ele
alınacaktır. Periferik nöropati rehabilitasyonunun kapsamı, nöropati türleri, tuzak nöropatilerin
sık görüldüğü şekilleri hakkında bilgiler verilecektir.

195

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.
5.

Periferik nöropati ne demektir?
Periferik nöropati de klinik bulgular nelerdir?
Nöropatilerin rehabilitasyonu ve tedavi seçenekleri nelerdir?
Diyabetik nöropati nedir?
Tuzak nöropatisi nedir? Ençok hangi vücut bölümlerinde karşılaşılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Periferik nöropati

Periferik
nöropatinin Ders
notlarının
ve
tanımlaması öğrenilecektir
kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Perfierik nöropatinin klinik Periferik nöropatili hastada Ders
notlarının
ve
bulguları
ortaya
çıkan
bulguları kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
tanımlama
olacaktır.
Diyabetik nöropati

Diyabet
nöropatinin
öğrenilecektir

hastalarında Ders
notlarının
ve
sonuçları kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Tuzak nöropatiler

Vücudun hangi bölümlerinde Ders
notlarının
ve
ortaya çıktığı ve bulguları kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
öğrenilecektir
olacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Periferik nöropati
Nöropati tipleri
Tuzak nöropatileri
Nöropatik bulgular
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Giriş
Yaşlılıkla birlikte meydana gelen fizyolojik değişikliklerle ortaya çıkan problemler
arasında adı sıkça duyulan problemlerden biri de nöropatilerdir. Periferik sinir bozuklukları
yaşlılarda sık görülür ve işlevleri ve yaşam kalitesi üzerinde önemli etkiye sahiptir. Doğru
yaklaşımın belirlene bilmesi için altta yatan periferik nöropatinin etkisini bilmek de önemlidir.
Yaşlılarda rehabilitasyon gerektiren periferik nöropatilerin görülme sıklığı oldukça yüksektir.
Bu bölüm, periferik nöropatili (PN) yaşlı hastaları başarılı bir şekilde rehabilite etmek için
tanıma ve tedavi stratejilerini ele alacaktır.
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12.1. Periferik Nöropatiler
Periferik sinirlerinizin zarar görmesinin bir sonucu olan periferik nöropati, genellikle
ellerinizde ve ayaklarınızda zayıflık, uyuşukluk ve ağrıya neden olur. Ayrıca vücudun diğer
alanlarını da etkileyebilir.
Periferik sinir sisteminiz beyninizden ve omuriliğinizden (merkezi sinir sistemi)
vücudunuzun geri kalanına bilgi gönderir. Periferik nöropati travmatik yaralanmalardan,
enfeksiyonlardan, metabolik problemlerden, kalıtsal nedenlerden ve toksinlere maruz kalmadan
kaynaklanabilir. En yaygın nedenlerden biri diabetes mellitus'tur. (Yüksek kan şekeri
sonucunda oluşan metabolizma ile ilgili bir rahatsızlıktır.)
Nöropati, periferik sinirlerin hasarı ya da bir hastalığı olarak tanımlanır. Nöropati,
motor, pür duysal ya da miks sensorimotor olabilir. Nöropati, vücutta simetrik olarak pek çok
sinirde (polinöropati), tek bir sinirde (mononöropati) yada düzensiz bir dağılım içinde multipli
sinirlerde (mononöropati multipleks) meydana gelebilir. Otonomik nöropati, geniş nöropatik
sürece eşlik edebilir yada bağımsız olarak ortaya çıkabilir. Nöropatiler, etkilenmiş sinir lifi
tipine, major değişikliğin aksonal ya da demiyelizan olup olmadığına, sebep olucu ajana bağlı
olarak sınıflandırılır.
Perferik nöropatiler etkilenen periferik sinirin türüne göre farklı türlerde oluşur.
Motor nöropati:
Kasları hareket ettiren, motor sinir denilen sinir liflerinin özel olarak etkilendiği
nöropati türüdür. Bu nöropatide kas güçsüzlüğü, kaslarda erime, kas seyirmeleri görülebilir.
Öncelikle el ve ayakları tutar, ancak ilerleyici ise solunum kasları ve yutma kaslarını
etkileyebilir.
Duysal nöropati:
Yalnız duyu dokunma, ağrı, ısı vb. duyuları taşıyan sinirlerin etkilendiği nöropati
türüdür. El ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma, yanma, keçeleşme, iğne batmaları, yanma gibi
şikayetler görülür.
Motor ve duysal nöropati (sensorimotor):
Hem motor hem de duysal sinir liflerinin etkilendiği nöropatidir. Hem kas güçsüzlüğü
hem de yukarıda söz edilen duysal belirtiler görülür.
Otonomik nöropati:
Sempatik ve parasempatik otonomik sinir sistemine ait liflerin etkilendiği nöropati
türüdür. Bu nöropatide terleme bozukluğu, termoregülasyon sorunları, kardiyak ritm
bozuklukları, ani tansiyon değişiklikleri, hipotansiyon, erektil disfonksiyon, seksüel
bozukluklar, iktidarsızlık sık görülür. Yaşam riski içeren ciddi bir nöropati türüdür.
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Mononöropati:
Tek bir periferik sinirin tutulduğu nöropati türüdür. Örneğin mediyan nöropati, ulnar
nöropati gibi
Polinöropati:
Çok sayıda sinirin eş zamanlı tutulduğu, çoğunlukla simetrik, bacaklarda daha belirgin
olan ve belirtilerin el ve yakalrın uç noktalarında olduğu nöropati türüdür.
12.1.1. Periferik Nöropatinin Oluş Nedenleri
Alkolizm: Yüksek miktarda alkol kullanımı özellikle alt ekstremitelerde hakim duysal, küçük
çaplı lif tutulumu ile giden nöropatiye neden olur. Doğrudan alkolün etkisine bağlı olduğu gibi,
yoğun alkol kullanımının yol açacağı beslenme bozukluklarına bağlı olarak ta gelişebilir.
Otoimmün Hastalıklar: Bunlar arasında Sjogren sendromu, Lupus, Romatoid Artrit, GuillainBarre sendromu, Kronik İnflamatuar Demiyelinizan Polinöropati ve Nekrotizan Vaskülit
sayılabilir.
Diyabet: Diyabetli insanların yarısından fazlası bir tür nöropati geliştirir.
Toksinlere maruz kalma: Zehirli maddeler ağır metalleri veya kimyasalları içerir.
İlaçlar: Bazı ilaçlar, özellikle kanseri tedavi etmek için kullanılanlar (kemoterapi ilaçları)
Enfeksiyonlar: Lyme hastalığı, Zona, Epstein-Barr virüsü, Hepatit C, Lepra, Difteri ve HIV
gibi bazı viral veya bakteriyel enfeksiyonlar
Kalıtsal bozukluklar : Charcot-Marie-Tooth hastalığı gibi bozukluklar kalıtsal nöropati
türleridir.
Sinir Üzerindeki Travma Veya Baskı: Motorlu taşıt kazaları, düşmeler veya spor
yaralanmaları gibi travmalar, periferik sinirlere zarar verebilir.
Tümörler : Sinirler üzerinde veya sinirlerde iyi veya kötü huylu tümörler gelişebilir. Ayrıca,
polinöropati vücudun bağışıklık yanıtı ile ilgili bazı kanserler sonucu ortaya çıkabilir. Bunlar
bir paraneoplastik sendrom adını alır.
Vitamin Eksiklikleri: B-1, B-6 ve B-12 dahil olmak üzere B vitaminleri - E vitamini ve niasin
sinir sağlığı için çok önemlidir.
Kemik İliği Bozuklukları: Kanda anormal protein; monoklonal gammopatiler, kemik kanseri
(osteosklerotik miyelom), Lenfoma ve Amiloidoz gibi durumlarda polinöropati olabilir.
Diğer Hastalıklar: Bunlar arasında böbrek hastalığı, karaciğer hastalığı, bağ dokusu
bozuklukları ve hipotiroidizm bulunur.
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-Birçok durumda, hiçbir sebep belirlenemez (idiyopatik).
12.1.2. Periferal Nöropatinin Klinik Bulguları
Periferik nöropatinin yaşlı hastaların rehabilitasyonunda olumsuz etkileri kesindir.
PN’li yaşlı hastaların düşme riski PN’li olmayan hastalara göre 20 kat fazla tespit edilmiştir.
Düşme vakalarında PN ‘li hastalarda bozulmuş ayak bileği propriosepsiyonunun (pozisyon
hissi) etkili olduğu gösterilmiştir.
Periferik sinir yaralanmalarının neden olduğu birçok problemlerin başında duyu
bozuklukları gelir. Duyulardaki azalma, şiddetli uyarımların algılanmasında azalma ve kayıp
ile sonuçlanacağından normal koruyucu reaksiyonlar azalır ve sonuçta ilave problemlere neden
olabilir. Dysestezi(hissizlik), hyperestezi(aşırı hassasiyet), yanma, iğnelenme ve karıncalanma
duyularını kapsar. Yaralanma bölgesi üzerine direk olarak uygulanan kompresyon ile ortaya
çıkan hyperalgesi(ağrılı), iğnelenme ve karıncalanma duyularıyla birlikte yaralanmalarda
bulunan en yaygın pozitif bulgulardır.
Duysal belirtiler
•
•
•
•
•

Karıncalanma ve uyuşukluk
İğneler batması, aşırı hassasiyet
Ağr hissinin artışı veya ağrılı bir şeyi
hissetmeme
Sıcak veya soğuğu hissetmeme
Yürürken dengesizlik, pozisyon hissi
kaybı

•

Geceleri artan, yanma, batma, elektrik
çarpması, patlayıcı ağrı
Deri rengi, tırnak ve kılların yapısında
değişiklik
Ayaklarda ülser, yara ve enfeksiyonlar

•
•

Kaslarda seyirme, kramplar
Kaslarda felç

•

Empotans,
iktidarsızlık,
bozuklukları
Ortostatik hipotansiyon
Sessiz miyokard infarktüsü
Mesane sorunları
İdrar tutamama

•
•

Motor belirtiler
•

•

Kas güçsüzlüğü, özellikle küçük el
kasları ile yapılan hareketlerde
güçsüzlük
Kas erimesi

Otonomik belirtiler
•
•
•
•
•

Terleme bozukluğu
Bacaklarda, ellerde renk değişikliği
Kalp ritm bozuklukları
Ayaklarda ülser
Gece ishalleri

•
•
•
•

orgazm
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12.1.3. Tedavide Rehabilitasyon İçin Önemli Noktalar
1. Özellikle fonksiyonelliğin sürdürülmesi açısından üst grup kaslarda güçlendirme
egzersizleri uygulanmalı,ağırlık kaldırmadan kaçınılmalıdır.
2. Kas kontraktürleri eklem ve kemik deformitelerine neden olur. Özellikle ayak bileği ve
el bileğinde deformiteler gelişebilir. Kontraktür gelişimine engel olmak üzere germe
egzersizleri yapılabilir.
3. Mobilitenin sağlanması, obeziteden kaçınılması, hafif ortezlerin kullanılması,uygun
ayakkabıların kullanılması düşmelerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması
gereklidir.
4. Elin fonksiyonelliğin sürdürülmesi için yardımcı cihazların kullanımı,cilt korunması
için eğitim
5. Solunum yetersizliğin düzenlenmesi için derin solunum,öksürme teknikleri
eğitimi,yardımla ventilasyon
6. Psikolojik destek

12.2. Nöropatik Hastalıklar
12.2.1. Tuzak Nöropatileri
Tuzak nöropatileri periferik sinirlerin seyri boyunca bası altında kalmaları sonucu
sinirin dağılımında ağrı, parestezi veya fonksiyon kaybıyla karakterize bir grup periferik sinir
bozukluğudur. En sık fibroosseöz tünelde (karpal tünel veya tarsal tünel) ve bazı kasların
orijininde fibrotendinoz pasajda (kübital tünel) sinir basıya maruz kalır. Tünelde tekrarlayan
hareketler semptomların oluşmasında önemli predispozan faktörler olarak gözükmektedir.
Gerçekte hemen hemen tüm tuzaklanma nöropatileri ekstremite eklem bölgelerine yakındır.
Tuzak nöropatileri nöroşirürji pratiğinde olgu materyallerinin %10-25 ini oluşturur.
Doğru teşhis, dikkatli hasta seçimi ve uygun cerrahi teknik ile yeterli sonuçlar alınabilmektedir.
Elektrodiagnostik testlerle objektif duyu ve motor bulgular ortaya çıkmadan önce doğru ve
erken tanı konabilmektedir. En önemli bulgu tuzak bölgesine vurmakla sinir boyunca yayılan
ağrı ve elektriklenme hissi oluşmasıdır.(Tinel bulgusu)
Sinir üzerindeki bası akut, aralıklı, tekrarlayıcı veya devamlı olabilir.
Ortak özellikleri
•
•
•
•
•
•

Sinirin duyusal dağılımı boyunca yayılan dizesteziler
Yanma, iğnelenme duyusu, sinirin innerve ettiği kasları da içine alan ağrılar
Hareketle ilişkisiz olması, şikayetlerin istirahatte ve özellikle geceleri artması
Sıkışma bölgesine vurmakla sinirin duyusal dağılımı boyunca ağrı ve dizestezi
(Tinel bulgusu)
İleri derecede ve kalıcı bası sonucu gelişen motor bozukluklar
Tutulan ekstremitede sübjektif (olmayan) şişlik Hissi
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12.2.1.1. Karpal Tünel Sendromu (KTS)
En sık görülen tuzak nöropatisidir. İnsidans %1. KTS kadınlarda daha sıktır (7:3).
Hastaların çoğunda semptomların başlangıcı 40-60 yaş arasıdır. Temel semptomlar elin ilk üç
parmağına lokalize olan ağrı, yanma, karıncalanma ve uyuşukluktur. Bu semptomların tüm elde
olması nadir değildir. Bazı hastalar ön kol ve omuzda ağrı tanımlayabilir. Tipik olarak hastalar
geceleri anormal duyusal yakınmalarla uyanırlar. Uyandığında hasta biraz rahatlamak için
ellerini sallar veya bileğe masaj yapabilir. Elin yorucu kullanılması semptomları arttırır. Bu
sendrom sıklıkla iki taraflı, fakat sıklıkla dominant elde daha ağırdır. Hastalar elde kuvvetsizlik
veya beceri kaybından yakınabilir. Ağrılı hastaların çoğunda kuvvetsizlik gelişmezken, az ağrılı
veya ağrısı olmayan hastalarda ilerlemiş kuvvetsizlik veya atrofi(kas hacminde azalma) olabilir.
Ağrı ve karıncalanma: Karpal Tünel yavaş gelişir. Önceleri, gece veya sabahları uyandığınızda
ağrı, uyuşma, acı, karıncalanma fark edersiniz. Gün boyunca, telefon veya kitap gibi şeyleri
tutarken veya sürüş sırasında yanma, ağrı veya karıncalanma hissedebilirsiniz. Parmaklarınızı
sallamak veya hareket ettirmek ilk zamanlarda yakınmaların geçmesinde genellikle yardımcı
olur.
Zayıflık: KarpalTünel Sendromu ilerledikçe başparmak, işaret ve orta parmakta güçsüzlük fark
etmeye başlayabilirsiniz. Özellikle elinizi yumruk yaparken ya da herhangi bir küçük cismi
kavramaya çalışırken zorlanma ya da bir anda tutamayarak elinizden düşürme, gömlek
düğmelemek gibi basit şeyleri yapamama gibi problemler yaşayabilirsiniz. Daha ileri evrede
başparmak kökündeki kaslarda erime olabilir.
Duyarlılık sorunları: Karpal Tünel Sendromu ellerde hissizlik de yaratabilir. Şişkinlik
olmamasına rağmen parmakları şişmiş gibi hisseden bazı kişiler, sıcak ve soğuğu, ayırt etmekte
zorlanabilir.
Karpal tünel sendromunu önlemenin kesin yolu bulunmamakla birlikte;
• Çalışma alanınızı ergonomik şekilde düzenleme,
• El ve bileklerinizi düzenli hareket ettirme,
• Masa başında çalışıyorsanız kol ve bacaklarınızı uzun süre sabit tutmaktan kaçınma,
• Ellerinizi sıcak tutma (Soğuk eller, ağrı ve sertliğinizi daha da kötüleştirebilir),
• El ve bileklerinize yüklenmeden iş yapma,
• Tekrarlanan hareket gerektiren, titreşimli işlerden uzak durmaya çalışma gibi önlemlerle
şikayetleri azaltmak mümkündür.
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KTS tanısı koymak için Prokovatif testler kullanılmaktadır. Bu testler KTS hastalarında (phalen
ve tinnel) pozitiftir.
Phalen testi: El bileğinin 1 dakika süreylemaksimal fleksiyonu sırasında parestezi gelişmesidir.

Phalen belirtisi (A-Phalen belirtisi B-Ters phalen belirtisi)
Ters Phalen testi: El bileğinin 1 dakika süreylemaksimal pasif ekstansiyonu sırasında parestezi
gelişmesidir.

Tinnel testi: Karpal tünel üzerine çekiçle vurulduğunda ilk 3 parmakta parestezi, dizestezi ve
ağrı olmasıdır.
Bilek silkeleme testi: Hastanın hikayesinde eldeki semptomların el bileği ve parmakların hızlı
sallama hareketinden sonra azalmasıdır.
Belirtiler her ne kadar KTS şüphesini doğursa da kesin tanı için EMG yapılması şarttır.
Tedavi seçenekleri :
-

Splintler: El bileğinin istirahatini sağlayan, median sinirin basısını azaltmaya yönelik
splintler önerilir.
Enjeksiyonlar: Sıkışma olan bölgeye kortikosteroid enjeksiyonları uygulanabilir.
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-

Fizik tedavi modaliteleri: Parafin, enfraruj, ultrason, TENS uygulanabilir.
Cerrahi tedavi: Konservatif tedaviye rağmen semptomların 1 yıldan uzun sürmesi, birinci
parmak abduksiyon ve oppozisyonunda kuvvet azlığı, tenar atrofi gibi bulgular varsa
cerrahi önerilir.

12.2.1.2. Kübital Tünel Sendromu
Kubital tünel sendromu, elin üç ana sinirinden biri olan ulnar sinirin bir sıkışma veya
basınca maruz kalması sonucunda ağrı, şişlik, uyuşukluk ve güç kaybı gibi problemlere yol
açmasıdır. Sinir, dirseğimizdeki iki kemik çıkıntısının arasından geçerek el bileğimizi büktüren
(fleksor karpi ulnaris)kasının iki başlangıç noktası arasından seyreder. Bu bölgede sinir çok
yüzeyelleştiği için basıya ve travmaya açıktır. 4. ve 5. parmakta parestezi en sık semptomdur.
Semptomlar dirseğin uzun süre fleksiyonda kullanımı ile şiddetlenir. KTS’nin tersine ağrı
nadirdir

Kubital tünel sendromu

Ağrı, uyuşukluk ve/veya karıncalanma, kübital tünel sendromunun belirtileri arasındadır.
Uyuşukluk ve karıncalanma, en çok yüzük ve serçe parmaklarının üzerinde olur. Belirtiler en
çok sinir üzerinde basının arttığı zamanlarda ortaya çıkar. Dirseği büküp bir kol dayanağının
üzerine koyunca veya tekrarlayıcı şekilde dirseği büküp açınca belirtiler artar. Dirseğin bükülü
şekilde belli bir süre tutulduğu telefonla konuşmak ve uyumak gibi durumlarda, belirtilerin
şiddeti de artar. Bazı hastalar, ince tutuş sırasında zorluk çekebilir, bazen sakarlık gelişebilir ve
cisimleri düşürme eğilimi başlayabilir. Daha ağır olgularda, duyu kaybı gelişebilir ve eldeki
kasların kitlesi ve güçleri azalabilir.
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12.2.2. Diyabetik(şeker hastalığı) Nöropati
Şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, vücuttaki tüm organ ve dokulara zarar verir.
Bunların içinde en çok etkilenen dokulardan birisi de sinirlerdir. Tıp dilinde nöropati adı ile
bilinen sinir hasarı, ağrılı olabileceği gibi; vücudun çeşitli bölgelerinde uyuşma, yanma,
karıncalanma ve his kaybı şeklinde de kendini gösterebilir. Bu belirtilerin çoğu, şeker düzeyinin
uzun bir süre boyunca yüksek olmasına bağlıdır ve uygun bir şekilde tedavi edilmediği takdirde
artarak devam edecektir. Diyabet ile ilişkili 4 tip sinir hasarı vardır. Bunlar: Periferik (çevresel),
otonom, vücut merkezine yakın ve bölgesel sinirlerin hasarı şeklindedir.
Çevresel sinirlerin hasarı
Bu tipte genelikle ayaklar ve bacaklar etkilenir. Nadiren kollar, karın ve sırt da etkilenebilir.
Belirtileri şöyledir:
•
•
•
•

Karıncalanma
Uyuşukluk (kalıcı olabilir)
Yanma (özellikle akşamları)
Ağrı

Erken dönemdeki belirtiler, genellikle şekerin kontrol altına alınması ile düzelme gösterir. Bu
amaçla ilaç tedavisi de yapılabilir.
Yapılması gerekenler:
•
•
•
•

Ayaklarınızı ve bacaklarınızı her gün kontrol edilmeli.
Ayaklarınız kuru ise losyon kullanılmalı.
Ayak tırnaklarınıza özen gösterin ve doktorunuza ayak sağlığınız konusunda
danışılmalı.
Ayağınıza uyan ayakkabılar giyin ve çıplak ayakla dolaşmamaya özen gösterilmeli.

Otonom sinirlerin hasarı
Bu tipte sindirim sistemi, özellikle de mide ve bağırsaklar etkilenir. Kalp, damarlar,
boşaltım sistemi ve cinsel organlar da etkilenebilir.
Sindirim sistemi belirtileri şöyledir:
•
•
•
•

Şişkinlik ve mide yanması
İshal ve/veya Kabızlık
Bulantı ve kusma
Az yemek yenmesine karşın tok hissetme

Yapılması gerekenler:
Daha küçük öğünler yiyebilir ve doktora danışılarak ilaç desteği alınabilir.
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Kan damarları ile ilgili belirtiler şöyledir:
•
•
•

Ayağa hızlı kalkıldığı zaman baş dönmesi, göz kararması, bayılma veya sersemlik hissi
Kalp hızında artış ve tansiyonda düşme
Normalden çabuk doyma

Yapılması gerekenler: Hızla ayağa kalkmayın. Doktorunuza danışarak özel çoraplar giyebilir.
Boşaltım sistemi ile ilgili belirtiler şöyledir:
•
•
•

Mesanenin boşaltılmasında güçlük
İdrar tutamama (idrar kaçırma)
Geceleyin tuvalete daha fazla gitme

Yapılması gerekenler: Doktorunuza başvurmalısınız.
Tedavi seçenekleri
•
•
•

İlaçlar
Mesaneye sonda yerleştirerek idrarın boşaltılması (kendi kendine sonda takma)
Cerrahi

Vücut merkezine yakın sinirlerin hasarı
Bu tip sinir hasarında, kalçada genellikle tek taraflı ağrı görülür. Bacaklarda güçsüzlüğe neden
olabilir. Bu durumdaki bir kişinin tedaviye ihtiyacı vardır. Güçsüzlük ve ağrıya yönelik ilaç
tedavisi ve fizik tedavi yapılabilir.
Bölgesel sinirlerin hasarı Bu tip hasar ani olarak ortaya çıkabilir ve belirli sinirleri etkiler.
Genellikle baş, gövde ve bacak etkilenir. Kaslarda güçsüzlüğe ya da ağrıya neden olur.
Bölgesel sinirlerin hasarı ile ilgili belirtiler şöyledir:
•
•
•
•

Gözde ağrı ve çift görme
Yüzün bir tarafında felç (Bell paralizisi)
Belirli bir bölgede, örneğin belde, bacaklardan birinde ya da her ikisinde de ağrı
Göğüs ve karın ağrısı; kalp krizi ya da apandisit gibi diğer sağlık sorunları ile
karıştırılabilir.

Yapılması gerekenler:Doktorunuza başvurmalısınız.
Bölgesel sinir hasarı ağrılıdır ve ani bir şekilde ortaya çıkar. Zaman içinde kendiliğinden
iyileşme eğilimindedir. Genelikle uzun vadeli bir hasar oluşmaz.
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Uygulamalar

Periferik nöropatileri provake edici testleri uygulayarak öğrenme
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Uygulama Soruları

Periferik nöropati testlerinde ortaya çıkan tepkiler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde periferik nöropatinin ne olduğu hangi belirtileri verdiği hakkında bilgiler
verilmiştir. Periferik nöropatide rehabilitasyon seçeneklerinin ne olduğu, periferik nöropati
türleri ve görüldüğü vücut bölgeleri ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1) hangisi periferik sinirlerin tutulumunu ifade eder?
a)
b)
c)
d)
e)

Tendopati
Artropati
Nöropati
Miyopati
osteopati

2) Aşağıdaiklerden hangisi Sjogren sendromu, Lupus, Romatoid Artrit, Guillain-Barre
sendromu, Kronik İnflamatuar Demiyelinizan Polinöropati ve Nekrotizan Vaskülit gibi
nedenlerle oluşan nöropati nedenlerinin genel adıdır?
a)
b)
c)
d)
e)

Alkolizm
Otoimmun nedenler
Enfeksiyonlar
Kalıtsal bozukluklar
İlaçlar

3) motor nöropati ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

Kasları hareket ettiren, motor sinir liflerinin etkilendiği nöropati türüdür.
kas güçsüzlüğü oluşur
yanma gibi şikayetler görülür.
kaslarda erime olur
Öncelikle el ve ayakları tutar

4) nöropati rehabilitasyonu için aşaşğıdaki bilgilerden hangisi söylenemez?
a)
b)
c)
d)
e)

üst grup kaslarda güçlendirme egzersizleri uygulanmalı
ağırlık kaldırma çalışılmalıdır.
Kas kontraktürleri eklem ve kemik deformitelerine neden olur
düşmelerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gereklidir.
cilt korunması için eğitim

5) el bileği seviyesinde sinirin sıkışması sonucu görülen tuzak nöropatisi hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kubital tünel nöropatisi
Tarsaltünel nöropatisi
Diyabetik nöropati
Karpal tünel nöropatisi
polinöropati

6) otonom sinir hasarında aşağıdakilerden hangisi veya hangileri etiklenir?
I.

sindirim sistemi
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II.
III.

mide ve bağırsaklar
kaslar
a) yalnız I
b) yalnız II
c) I, II, ve III
d) I ve II
e) I ve III

7) aşağıdakilerden hangisi veya hangileri çevresel sinir hasarı belirtilerindendir?
I.
II.
III.
a)
b)
c)
d)
e)

Karıncalanma
Uyuşukluk (kalıcı olabilir)
Yanma (özellikle akşamları)
yalnız I
yalnız II
I, II, ve III
I ve II
I ve III

8) diyabetik nöropati ile ilgili hangisi yanlıştır?
a) diyabet, vücuttaki tüm organ ve dokulara zarar verir.
b) en çok etkilenen dokulardan birisi de sinirlerdir.
c) vücudun çeşitli bölgelerinde uyuşma, yanma, karıncalanma ve his kaybı
şeklinde de kendini gösterebilir
d) Diyabet ile ilişkili tek tip sinir hasarı vardır
e) belirtilerin çoğu, şeker düzeyinin uzun bir süre boyunca yüksek olmasına
bağlıdır
9) hangisi veya hangileri nöropatilerin tedavi seçeneklerindendir?
I.
II.
III.
IV.

Cerrahi tedavi
Fizik tedavi
Enjeksiyonlar
Splintleme
a) I,II ve IV
b) II ve III
c) I,II,III ve IV
d) I,III ve IV
e) I ve III

10) tuzak nöropatilerinin en önemli bulgusu nedir?
a) Tinel bulgusu
b) Phalen bulgusu
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c) Elde uyuşma
d) Ağrı
e) hissizlik
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13. MİGREN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde baş ağrısı nedenlerinde ilk sırada yer alan migren hastalığı ve tipleri ele
alınacaktır. Migrenin görülme tipleri ve bulgularına değinilecek tedavi seçenekleri ve öneriler
hakkında bilgiler ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.
5.

Migren Nedir?
Migrenin toplumda görülme sıklığı nasıldır?
Migren belirti ve bulguları nelerdir?
Migreni tetikleyen nedenler nelerdir?
Migren hastalarına verilebilecek öneriler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Migren nedir?

Migren hastalığını tanımlaya Ders
notlarının
ve
bilme ve ayırt edebilme
kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Migren epidemiyolojisi

Migrenin toplumda görülme Ders
notlarının
ve
sıklığı hakkında bilgiler kaynakçada
verilen
öğrenilecektir?
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Migren tipleri

Migrenin farklı tiplerdeki Ders
notlarının
ve
formlarını tanıyabilme
kaynakçada
verilen
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Migren tedavisi ve öneriler

Migren hastalarına verilecek Ders
notlarının
ve
tedaviseçenekleri ve öneriler kaynakçada
verilen
hakkında bilgi sahibi olma
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Migren
Migren tipleri
Migren belirtileri
Migren tedavisi
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Giriş
Baş ağrıları yaşla birlikte azalmasına rağmen, yaşlı nüfusunda yaygın olarak görülen bir
şikayettir. Sık görülen baş ağrılarının prevalansı (migren, gerilim tipi baş ağrısı, küme baş ağrısı
vb.) yaşla birlikte azalırken, ikincil türde baş ağrılarının (dev hücreli arterit, fazla miktarda ilaç
kullanımı, lezyonel ilaç kullanımı vb.) sıklığı artmaktadır. Baş ağrısı yaşlı hastalarda yaşamı
potansiyel olarak tehdit edebilen önemli bir belirti olabilir. Baş ağrısının yönetimi
multidisipliner ekip yaklaşımını gerektirir. Çünkü yaşlı hastalarda özellikle depresyon,
anksiyete ve bilişsel bozukluk, çoklu ilaç kullanımı ile ilgili ilaç etkileşimleri sık görülmektedir.
Bu nedenle sağlık elemanlarının bu durumlara dikkat etmeleri ve gözardı etmemeleri
gereklidir.
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13.1. Migren
Migren, çoğunlukla ataklar halinde gelen bir baş ağrısı tipidir. Ataklar 4 saatten 72 saate
kadar değişen uzunluklarda olabilir. Kişi ataklar arasında kendini tamamıyla normal hisseder.
Eskiden "sadece bir baş ağrısı tipi" olarak görülen migren, artık başlı başına bir nörolojik
hastalık olarak kabul edilmektedir. Migren baş ağrısının bir diğer ismi de damarsal baş ağrısıdır.
Bu damarlar kalpten beyine kan taşıyan ana damarlar ile bunların dallarını kapsar. Beyne giden
damarlarda önce bir daralma olur. Bu daralma döneminde haberci belirtiler olur. Bu daralmadan
sonra damarlar genişler.Damarların duvarı gerilir ve bu sırada salınan bazı kimyasal maddeler
sinirleri uyarır ve ağrı oluşur. Ancak günümüzde migreni başlatan faktörün kesin olarak ne
olduğu bilinmemektedir. Bazı kimyasal maddelerin bu işte önemli rol aldığı kabul edilmektedir.
Bu kimyasal maddeler arasındaki çok ince dengenin bozulması migrende önemli rol
oynamaktadır. Ancak bu dengenin neden bozulduğu henüz bulunamamıştır. Bu kimyasal
maddelerden özellikle seratonin isimli madde önemli olup damarlar üzerindeki etkide önemli
görevi vardır. Ağrı genellikle hastanın fonksiyonlarını engelleyecek derecede şiddetlidir,
Şiddetli ağrıya çoğu kez diğer bulgular da eşlik eder; ışık ve sese karşı hassasiyet, bulantı ve
kusma olabilir.
Uluslararası Baş Ağrısı Derneği'ne göre migrenin sınıflaması:
1,1. Aurasız migren
1.2. Auralı migren
- Tipik auralı migren
- Uzamış auralı migren
- Ailesel hemiplejik migren
- Baziler migren
- Baş ağrısı olmaksızın migren aurası:
- Ani başlangıçlı aurall migren:
1.3. Oftalmoplejik migren
1.4. Retinal migren
1.5. Çocukluk periyodik sendromları (migrene öncülük eden veya migrenle beraber
olan)
- Çocukluk benign paroksismal vertigosu
- Değişken çocukluk hemiplejisi
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1.6. Migren komplikasyonları
- Status migrenozus
- Migrenöz infarktlar
1.7. Yukarıdakilere benzemeyen migrenimsi bozukluklar
13.2. Migren Epidemiyolojisi
Sıklık:Migrenin genel nüfusun içindeki sıklığı %5-15'dir. Migren prevalansı ilk 20 yıl içinde
hızla yüselirken, 40-50 li yaşlara kadar stabil düzeyde gider ve ileri yaşlarda düşme gösterir.
Yapılan çalışmalarda migren prevalansı Türkiye'de kadınlarda %11-12, erkeklerde 3-4 ve
çocuklarda %2'nin altında bulunmuştur.
Cinsiyet,yaş: Migren doğumdan ölüme kadar her yaş ve cinste görülürse de 15-30 yaş arası
kadınlarda sıklıkla başlar ve ileri yaşlarda gittikçe azalır Kadın erkek oranı 2-3/1 olarak
bildirilmektedir, ancak 11 yaşından küçüklerde yapılan araştırmalar cinsiyet baskınlığının
olmadığını göstermiştir. Migren sıklıkla aileseldir, hastalarda pozitif aile öyküsü bulunur. Diğer
bir deyişle migren hastasının 1. derece akrabalarında %60-70 migren öyküsü alınır. Ek olarak,
ebeveynlerden birinde migren olan kişide hastalık gelişmeolasılığı %45; her ikisinde de migren
olduğunda %70'dir. Bazı migren tiplerinde (ailesel hemiplejik migren) genetik ilişki ketlin
olarak gösterilmiş ve bunun 19. kromozom bozukluğu olduğu anlaşılmıştır.
13.3. Migreni Tetikleyen Nedenler Nelerdir?
Migrenin tek bir nedeni yoktur ve içinde bulunduğunuz koşullar ve tetikleyici faktörler migren
atağını başlatabilmektedir. Migreni etkileyen faktörlerden bahsedecek olursak. Bunlar;
-

Hormonal değişiklikler
Çevresel Faktörler
Gıdalar
Egzersiz/Yorgunluk

•
•
•
•

1) Hormonal Değişiklikler;
Adet değişiklikleri
Doğum kontrol hapları
Gebeliğin ilk 3 ayı ve doğumdan sonraki 6 ay
Menopoz döneminde hormon tedavileri sonucunda meydana gelen hormonal
değişiklikler migreni tetiklemektedir.

•

2) Çevresel Faktörler;
Parlak ve yanıp sönen ışıklar
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•
•
•
•
•
•

Bilgisayar oyunları
Kızgınlık, çok neşe gibi duygular
Öğün atlama, aç kalma
Duman ve parfüm gibi güçlü kokular
Uyku düzensizliği
İklim değişiklikleri

•
•
•
•
•
•
•

3) Gıdalar;
Herkeste aynı etkileri göstermemekle birlikte,
Mayalı alkoller, kırmızı şarap,
Aşırı kahve ve kafein, aşırı çay,
Yapay tatlandırıcılar
Turşular
Hazır gıdalar
Nitrat içeren gıdalar

4) Egzersiz/yorgunluk;
30 dk ve üzeri düzensiz ve uzun süreli devam eden zorlayıcı egzersizler migren hastalarını
olumsuz etkilemektedirler. Migren hastaları,20 dakikalık kısa egzersizlerle belli bir süre
dinlenip sonra egzersize devam ederek kendi programlarını oluşturmalıdırlar.
5) Stres, migren ataklarında önemli bir rol oynar. İşte veya ev hayatında yaşanan stres sık
migren ataklarının nedenlerinden olabilir.
6) Yüksek sesler, parlak ışıklar ya da güneş ışığına maruz kalmak migren atağını başlatabilirler.
Bazı koku çeşitleri örneğin; parfüm de dahil olmak üzere, tiner, sigara dumanı gibi bazı kokular
migren atağını tetikleyebilir.
7) Uyku ve uyanıklık düzenindeki değişiklikler de migrenin bilinen tetikleyicilerindendir.
Uykusuzluk, aşırı uyku, uyku kalitesindeki bozulmalar ve jet lag gibi durumlar migren atağının
sıklaşmasına ya da ortaya çıkmasına neden olabilir.
8) Cinsel aktivite ya da yoğun fiziksel efor migren ataklarını ortaya çıkabilir.
9) Çevredeki havai basınç veya barometrik değişiklikler migreni tetikleyebilir.
10) İlaçlar; nitrogliserin gibi vazodilatörler (damar genişleticiler) veya oral kontraseptifler
(doğum kontrol hapları) migreni kötüleştirebilir.
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13.4. Migrenin Neden Olabileceği İstenmeyen Sonuçlar
Bazen migren ağrısını kontrol etmeye çalışmak farklı sorunların oluşmasına neden olabilir;
•
Mide ve bağırsak hastalıkları: Bazı yüksek doz veya uzun bir süre alınan ağrı kesiciler,
özellikle karın ağrısı, kanama, gastrit, ülser gibi mide ya da bağırsak hastalıklarına sebep
olabilir.
•
Aşırı ilaç kullanımı sonucunda baş ağrısı: Son üç ay içerisinde ayda on günden fazla
yüksek doz reçeteli veya reçetesiz ilaç almak ciddi, hiç geçmeyen, sürekli olabilen ilaç aşırı
kullanım baş ağrısına neden olabilir. Aşırı ilaç kullanımı baş ağrısı, ilaçların ağrı giderici
özelliklerini kaybetmesi ve kendileri baş ağrısına neden olmaya başladıklarında ortaya çıkar.
Bu kısır döngü daha fazla ağrı kesici kullanmayı gerektirebilir. Ancak bu da ağrıyı
gidermemekle birlikte sadece baş ağrısının daha da kronik hale gelmesine sebep olacaktır.
•
Seratonin sendromu: Seratonin sendromu nadir fakat potansiyel olarak yaşamı tehdit
eden vücudun aşırı seratonin maruz kalmasıdır. Seratonin sendromu açısından dikkatli olunmalı
ve ilaçlar doktor kontrolünde kullanılmalıdır.
•
Kronik migren: Migren atakları süreğen hale gelebilir. Son üç ayda içerisinde ayda 15
gün veya daha fazla ağrılı gün sayısı olan kişilerin kronik migren açısından nöroloji uzmanı ile
görüşmeleri önerilir.
•
Migren statüsü: Migren atağı tedavi edilmezse veya yetersiz tedavi edildiği durumda 4
ila 72 saat sürebilir. Üç günden uzun süren şiddetli migren atakları “migren statüsü” denilir.
•
İnfarkt (damar tıkanıklığı) olmadan inatçı aura: Genellikle aura denilen geçici nörolojik
bozukluklar baş ağrısı başladıktan sonra geçer. Ancak bazen aura ağrı düzeldikten sonra da
devam eder ve bir haftadan fazla sürebilir. İnatçı aura durumunda beyin mutlaka radyolojik
olarak MR ile görüntülenmelidir ve beyinde doku hasarı veya başka herhangi bir sorun olmadığı
teyit edilmelidir.
•
Migrenöz infarkt (beyin damar tıkanıklığı): Bir saatten daha uzun süren aura olduğu
durumda olası beyin damar tıkanıklığı açısından bir nöroloji uzmanı ile görüşülmesi önerilir.
Doktorunuz olası beyin damar tıkanıklığı ya da kanamasını dışlamak için için beyin
görüntülemesi isteyebilir.
13.5. Migren Belirtileri
Migrenin en büyük belirtisi şiddetli baş ağrısıdır. Migren baş ağrısı o kadar şiddetlidir
ki; bir fonksiyonun yapılmasını etkileyebilir veya kişiyi yetersiz hale getirerek yatak istirahatini
zorunlu kılar. Migren belirtilerinden biri de tek taraflı baş ağrısıdır. Zaman zaman taraf
değiştirebilen bu tek taraflı baş ağrılarında genel de bir yarıma diğer yarımdan daha fazla
eğilimi vardır. Migrende baş ağrısı sıklıkla şakaklarda ve bazen göz veya gözün arkasında
yerleşir. Alın, başın arka tarafı ve kulağın hemen arkası migren baş ağrısının en çok görüldüğü
yerlerdir.
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Baş ağrısının yanı sıra migren belirtileri olarak aşırı duyarlılık-tepkisellik, depresif
duygu durumu, aşırı ve gereksiz neşelenme, durgunluk/donukluk, konsantrasyon ve dikkatte
azalma, düşüncede yavaşlama, kelime bulma güçlüğü, konuşurken takılma, artmış ışık-seskoku duyarlılığı, esneme, uyuma isteği, açlık, tatlı yeme isteği, iştah artışı veya iştahsızlık, aşırı
su içme, karında şişlik hissi, kabızlık veya ishal hali de sıklıkla gözlenir. Migren ağrınız
sırasında ışığa ve sese karşı artmış duyarlılık o kadar şiddetli olabilir ki; bunlara maruz kalma
ağrının şiddetini artırabilir. En bilinen bir başka migren belirtisi ise kokuya karşı artan
duyarlılıktır. Bu nedenle parfüm gibi hoş kokulardan dolayı bulantının artması ve kusma
görülebilir.
Migren atakları genellikle 20 ila 30 yaş arasında başlar, fakat baş ağrısı atakları
çocukluk ya da ergenlik döneminde yaşanabilir.
Migren atağı dört aşamalı olabilir: prodrom, aura, baş ağrısı ve postdrom dönemleri.
Her migren atağında tüm aşamalarla karşılaşılmayabilir.
Prodrom
Baş ağrısı başlamadan bir veya iki gün önce, hastalar yaklaşan migren atağı için uyarıcı
küçük değişiklikleri fark edinilebilirler:
•
•
•
•
•
•

Kabızlık
Ruh hali değişiklikleri, karamsarlık, huzursuzluk
Yeme isteği
Boyun tutulması
Artan susuzluk ve idrara çıkma
Sık esneme
Aura

Hastaların büyük kısmı aurasız ataklar yaşar. Auralı hastalarda ağrı öncesinde veya
sonrasında nörolojik bozukluklar yaşanabilir. Auralı ataklarda hastalar; dokunma hislerinde
güçsüzlük (duyusal), konuşma bozukluğu, görme bozuklukları, uyuşma veya karıncalanma gibi
sorunlarla karşılaşabilirler.
•
•

GÖRSEL AURA: Hastalar titrek parıldayan ışıklar tarif ederler.
DUYUSAL AURA: Migrenin duyusal aurası el ve dilde veya ağız ve çenede uyuşma,
karıncalanma şeklindedir.
Atak

Tedavi edilmeyen migren atakları kişiden kişiye değişiklik göstermesi ile birlikte, 4 ila
72 saat arasında sürebilir. Ataklar nadir olabildiği gibi ayda veya haftada birkaç defa da olabilir.
Hasta migren atağı sırasında; kalp atışı şeklinde zonklama, mide bulantısı – kusma, ışık – ses
ve hatta dokunmaya karşı aşırı hissiyat, bulanık görme, baş dönmesi ve bazı durumlarda
baygınlık yaşayabilir.
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Postdrome (atak sonrası)
Postdrome sonrasında (atak sonrası), hasta kendini bitkin, tükenmiş ve az da olsa
rahatlamış hisseder. Hasta 24 saat içerisinde; güçsüzlük, baş dönmesi, huzursuzluk, ışık ve sese
karşı hassasiyet yaşayabilir.
13.6. Migren Tipleri
13.6.1. Aurasız Migren:
4 -72 saat süren ataklarla giden, tek taraflı, zonklayıcı, orta derecede veya şiddetli; bulantı,
kusma veya ışık ve sese hassasiyetin eşlik ettiği, günlük fiziksel aktivitelerin ağrı şiddetini
artırdığı idiyopatik(nedeni bilinmeyen) ve kronik bir baş ağrısıdır.
Aurasız migren için tam kriterleri:
A. B ve D şartlarına uyan en az 10 atak
B. Ağrı atakları (tedavisiz ya da yetersiz tedavi ile)
4-72 saatte sonlanıyor ve iki atak arası ağrısı dönemlerle ayrılıyor
C. Baş ağrısı aşağıdaki ozelliklerden en az birine sahip:
1. Tek taraflı yerleşim
2. Zonklayıcı nitelik
3. Orta şiddette ya da şiddetli (günlük aktiviteleri kısıtlıyor)
D.Aşağıdakilerden en az biri ağrıya eşlik eder:
1. Bulantı ve/veya kusma
2. ışığa duyarlılık ve/veya sese duyarlılık
Menstrüel migren
Migrenli hastaların %60'ı atakların mensle ilişkili olduğunu bildirmişlerdir; ancak tüm migrenli
hastaların %14'ü gerçek menstruel migren tanımlarlar, yani ağrı atakları yalnızca mens
döneminde ve her mens döneminde gelir. İlk migren atağı sıklıkla menarş döneminde olur;
premenstruel distres sendromu ile birlikte görülür, ve gebelikte özellikle 2. ve 3. trimesterde
ataklar azalır ya da tamamen kaybolur. Menopoz sonrası iyileşme eğilimindedir.
13.6.2. Auralı Migren
5-20 dakika içinde gelişip 60 dakikadan kısa süren, sercbal korteks veya beyin sapına
lokalize edilebilecek nörolojik semptomların bulunduğu idiyopatik, tekrarlayıcı ataklardır.
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Sıklıkla baş ağrısı, bulantı, fonofobi(sese hassasiyet) ve/veya fotofobi(ışığa hassasiyet)
nörolojik aura semptomlarının hemen ardından ya da 1 saatten daha kısa bir süre sonra gözlenir.
Ağrı genellikle 4-72 saat sürer ancak hiç de bulunmayabilir.
Prodromal semptomlar, ağrı ve ağrı sonrası aurasız migrendeki ile aynıdır; burada ek
olarak ağrıdan önce aura semptomları gözlenir.
Aura semptomlarının tipleri:
-

-

Görsel aura : Genellikle fikse olunan alamn ortasından başlayan ve giderek yana doğru
açılan zig-zag şekilli çizgiler (fortifikasyon), sintilasyon(parıldama) ya da
skotomlar(görme alanında kayıp) oluşur. Skotom oluştuğunda büyüklüğü zaman
geçtikçe artar, ancak hemianopsi oluşması çok nadirdir. Genelikle renkli değildir ve
görme alanının bir tarafına lateralizedir. Yaygın görme bulanıklığı, distorsiyonlar ve
halisünasyonlar da tanımlanmıştır. Aura semptomları kişiye özgü olabildiği gibi aynı
kişide ataklar arasında da fark vardır.
Duyusal aura: Görsel semptomlardan sonra 2.sıklıktadır. Çoğunlukla ağız çevresi ve
ellerde uyuşmalar olur, dile doğru ilerler.
Motor Aura: Fokal başlayan parezi ilerleyerek dahaçok kas grubunu etkiler, genelde tek
taraflıdır. Birlikte görsel ve duyusal semptomlar da bulunabilir.
Konuşma Semptomları: Afazi ya da dizartri şeklindeolabilir. hemiplejik migrende daha
sık görülür.
Az görülen semptomlar: İhmal, yoğun patolojik anksiyete, nöropsikolojik semptomlar,
otomatik davranışlar, akromatopsi (renklerin kaybolması), palinopsi (bir cismi göz
önünden kaldırıldıktan sonra görmeye devam etme durumu.), geçici global amnezi,
olfaktör halüsinasyonlar, deja vu, gibi semptomlar gözlenmiştir.

Birden fazla aura semptomu bir arada görülebilir ancak genellikle aynı anda başlamaz,
birbirini takip ederek gözlenirler. Görsel semptomlar çoğu zaman, duyusal ve motor
semptomlar ise her zaman tek taraflıdır.Ağrı safhası, aurasız migrene göre daha hafif geçer ve
daha kısa sürer. Yıllar içinde ve genellikle erkeklerde ağrı giderek azalır ve hiç ortaya
çıkmayabilir.
1. Tipik auralı migren
Her iki gözde birden aynı görme alanındaki kaybı anlatan görsel bozukluklar, Vücudun bir
yarısının tümü veya bir bölümünde farklı duyma semptomları, yarı tarafta uyuşukluk veya
konuşma boızukluğu ya da bunların kombinasyonu şeklinde auralı migren atakları olur,
ilerleyerek gelişen, 1 saatten daha kısa süren ve tamamen geri dönen aura, baş ağrısına eşlik
eder.
2. Uzamış auralı migren
60 dakikadan uzun, 1 haftadan kısa süren bir veya daha fazla auralı migrendir. Nöroradyolojik
çalışmalar normal sonuç verir.
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3. Ailesel Hemiplejik migren
Aura semptomu hemipleji olan ve 1. derece akrabalarından en az birinde benzer atakların
bulunduğu migrendir.
4. Baziler migren
Her iki gözde şakak ve burun alanlarda görsel semptomlar, dizartri, vertigo, çınlama, işitme
azlığı, çift görme, bilateral uyuşma, bilinç düzeyinde değişiklikler gibi beyinsapı veya oksipital
loblardan köken alan aura semptomlarından bir kaçının bir anda bulunduğu migren ataklarıdır.
Bu semptomları genellikle ense bölgesi yerleşimli bir baş ağrısı izler.
5. Baş ağrısı olmaksızın migren aurası
Migren eşdeğeri olarak da bilinen bu durumda aura semptomlarım baş ağrısı izlemez.
Erkeklerde ve ileri yaşlarda daha sıktır. Bazı hastalarda atakların bir kısmı ağrılı, bir kısmı
ağrısız olur.
6. Ani başlangıçlı auralı migren:
Aura semptomları, prodromal dönemden sonraki 5 dakikadan daha kısa süre içinde
tamamen gelişir. tromboembolik geçici iskemik atak ve diğer intrakraniyal lezyonlar uygun
tetkiklerle araştırılmalıdır.
13.6.3. Oftalmoplejik Migren
İntrakraniyal bir lezyonun gösterilmediği; bir veya daha fazla sayıda göz dışı kasın felci ile
birlikte giden, tekrarlayan baş ağrısı ataklarıdır. 3. kranial sinir tutuluşu sıktır. Bunda göz kapağı
düşmesi olurken pupil genişlemesi genellikle korunur. 6. kranial sinir tutuluşu seyrektir
13.7. Migren Tedavisi
• Migren tedavisinde kullanılan ilaçlar, baş ağrısı atakları sırasında ağrıyı ortadan
kaldırmada ya da eşlik eden bulantı, kusma gibi belirtileri durdurmada veya sık gelen baş ağrısı
ataklarının sıklığını kontrol etmeye yardımcı olabilir. Migren tedavisine yönelik birçok ilaç
mevcuttur.
• Epilepsi, hipertansiyon, depresyon gibi başka hastalıkları tedavi etmek için kullanılan
bazı ilaçların, aynı zamanda migreni önlemeye veya rahatlatmaya yardımcı olduğu bilinir. Yeni
dönem tedaviler arasında aynı zamanda estetikte de kullanılan botoks tedavisi de yer alır.
• Kas gevşetici etkisi iyi bilinen botoksun ayrıca ağrıya neden olan bir takım kimyasal
maddeleri de etkilediği varsayımından yola çıkılarak yapılan çalışmalarda, bu ilacın migren tipi
başağrısı ve gerilim tipi başağrısında da yararlı olabileceğini gösteren sonuçlar var. Özellikle,
uzun süredir başağrısı olan ve çeşitli tedavi yöntemlerinden yararlanmayan, kullandıkları
ilaçların yan etkilerini tolere edemeyen hastalara da botoks tedavisi önerilebiliyor.
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•
-

Migren tedavisinde için kullanılan ilaçlar iki geniş kategoriye ayrılır:

Ağrı giderici ilaçlar: Migren atakları sırasında alınır ve ağrıyı durdurmak için kullanılır.
Koruyucu tedavide kullanılan ilaçlar: Bu tür ilaçlar, migren ataklarının şiddetini veya
sıklığını azaltmak için, günlük olarak, düzenli alınır.

13.8. Migren Hastaları İçin Öneriler
•

•

•

•

•

•
•
•
•

Doktorunuzun önerilerini içtenlikle uygulayınız. Tedavi migreninizi bazen tam
geçiremezse bile migren ataklarınızı hayatınızın önemli bir problemi olmaktan
çıkaracaktır.
Sadece konunun uzmanı doktorun verdiği ilaçları ve onun verdiği dozda kullanınız.
Kesinlikle konu komşudan veya konunun uzmanı olmayan kişilerden öğrendiğiniz,
tavsiye edilen ilaçları almayınız. Her migrenli hasta her ilacı alamaz. Kişiye verilecek
ilaçlar kişinin durumu ve varsa diğer hastalıkları ile uyumlu olmalıdır. Bazı hastaların
kullanmalarının yasak olabileceği ilaçlar olabileceği unutulmamalıdır. Ayrıca her ilacın
bir kullanım şekli ve süresi vardır.
Migren tedavisinde kullanılan birçok ilaç vardır. Bir ilaçtan istifade etmezseniz başka
bir ilaçtan istifade edebilirsiniz. Doktorunuzun tayin ettiği sürelerde kontrole gitmek ve
onunla işbirliği yapmak sorununuzu çözecektir.
Migren atağı sırasında mümkünse sessiz ve hafif karanlık bir odada başınız hafif
yüksekte yatınız. Gevşek olmaya çalışın ve kendinizi sıkmayın. Sevdiğiniz dinlendirici
bir müzik dinlemek faydalı olabilir.
Ataklarınızı kaydediniz. Ayrıca atak başlamadan önce yediğiniz yiyecekleri veya
yaptıklarınızı kaydetmek, müteakip migren ataklarını önlemede yardımcı olabilir.
Migreninizin bir paterni olduğunu yani migreninizi harekete geçiren bazı faktörler
olduğunu bulabilir ve bunu değiştirmekle migreninizi önleyebilirsiniz.
Yukarda yazılı migreni tetikleyen faktörler arasında sizin migreninizi harekete
geçirenlerden uzak durmaya çalışın.
Öğün atlamadan, düzenli beslenmeye çalışın.
Mümkün olduğu kadar düzenli bir yatma ve kalkma düzenine sahip olun. Bunu hafta
sonları da uygulayın.
Düzenli egzersiz yapın. Bu migren sıklığını azaltabilir.
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Uygulamalar

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde migren hastalığının tanımı ve tipleri ele elınmıştır. Migen hastalırnda
görülen bulgular ve migren hastalarına verilebilecek öneriler hakkında bilgiler verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi beyin damarsal yapısı ile ilgili bir hastalıktır?
a) Parkinson
b) Alzheimer
c) Nöropati
d) Migren
e) Multipl skleroz
2) Orta Ģiddette ya da Ģiddetli tek taraflı baĢ ağrısı aĢağıdaki hastalıklardan
hangisinde görülür?
a)
b)
c)
d)
e)

Cervikal hernide
Multipl sklerozda
Migrende
Epilepside
Parkinsonda

3) Hangisi migreni tetikleyen çevresel faktörlerden değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Öğün atlama, aç kalma
Duman ve parfüm gibi güçlü kokular
Uyku düzensizliği
İklim değişiklikleri
Hazır gıdalar

4) migren ile ilgli aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
I.
II.
III.

çoğunlukla ataklar halinde gelen bir baş ağrısı tipidir.
başlı başına bir nörolojik hastalık olarak kabul edilmektedir
bir diğer ismi de damarsal baş ağrısıdır.
a)
Yalnız I
b)
II ve III
c)
Yalnız III
d)
I ve II
e)
I, II ve III

5) Baş ağrısı başlamadan bir veya iki gün önce, hastalar yaklaşan migren atağı için
uyarıcı küçük değişikliklerin farkedildiği migren belirtisine ne ad verilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Prodrom
Aura
Atak
Kriz
Postdrom
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6) Çoğunlukla ağız çevresi ve ellerde uyuşmalar olup, dile doğru ilerleyen migren
semptomuna ne ad verilir.
a)
b)
c)
d)
e)

Motor Aura
Konuşma Semptomları
Az görülen semptomlar
Duyusal aura
Görsel aura

7) aşağıdakilerden hangisi Aura semptomu hemipleji olan ve 1. derece akrabalarından
en az birinde benzer atakların bulunduğu migrendir?
a)
b)
c)
d)
e)

Baziler migren
Baş ağrısı olmaksızın migren aurası
Ani başlangıçlı auralı migren
Ailesel Hemiplejik migren
Uzamış auralı migren

8) migren tedavisi ile ilgili aşağdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a) başka hastalıkları tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçların, aynı zamanda
migreni önlemeye veya rahatlatmaya yardımcı olduğu bilinir
b) botuksun başağrısı ve gerilim tipi başağrısında da yararlı olabileceğini gösteren
sonuçlar vardır
c) Epilepsi, hipertansiyon, depresyon gibi başka hastalıkları tedavi etmek için
kullanılan ilaçlar migrende kullanılmaz
d) Ağrı giderici ilaçlar, Migren atakları sırasında alınır ve ağrıyı durdurmak için
kullanılır.
e) Her migrenli hasta her ilacı alamaz
9) Uluslararası baş ağrısı derneğine göre migrenin sınıflaması içerisinde auralı migren
çeşitleri sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I. Tipik auralı migren
II. Uzamış auralı migren
III. Ailesel hemiplejik migren
IV. Baziler migren
a) Sadece I

b) II ve III

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

e) III ve IV

10) Migrenin genel nüfusun içindeki sıklığı yaklaşık kaçtır?
a) %5-15

b) % 35-45

c) % 55-70

d) % 80-90

e) % 95-100
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14. ERGOTERAPİK YAKLAŞIMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ergoterapinin tanımı ve kapsama alanından bilgiler verilecek,
eggoterapinin yaklaşım seçenekleri uygulama alanlarına değinilecektir. Yaşlılar için
ergoterapinin kullanım alanları ve çevresel düzenlemelerin nasıl olması gerektiği konusunda
bilgiler verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ergoterapi nedir?
Ergoterapinin uygulama alanaları nelerdir?
Ergoterapik yaklaşımda yardımcı araç gereçlerin önemi ve faydaları nelerdir?
Tekerlekli sandalye(TS) uygunluğu için nelere dikkat edilmelidir?
Manuel TS ile elektrikli TS arasındaki avantaj ve dezavantajlar nelerdir?
Yaşlı bireyler için yaşadıkları ortamda nasıl düzenlemeler yapılmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Ergoterapi nedir?

Ergoterapinin tanımı ve Ders
notlarının
ve
kapsama alanı hakkında bilgi kaynakçada
verilen
sahibi olma
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Ergoterapide
yöntemleri

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

yaklaşım Ergoterapide
yaklaşım Ders
notlarının
ve
prensipleri hakkında bilgi kaynakçada
verilen
sahibi olma
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.

Ergoterapide yardımcı araç Yardımcı alet kullanımı ve Ders
notlarının
ve
ve gereçler
gerekliliği hakkında bilgiler kaynakçada
verilen
edinme
yayınların çalışılması yeterli
olacaktır.
Mimari ve çevre düzenlemesi Yaşlı bireyler ve demans
hastaları
için
çevre
düzenlemesinde
dikkat
edilecek hususları kavrama

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

Ergoterapi
Ergoterapinin amaçları
Ergoterapi yaklaşımları
Yardımcı araç ve gereçler
Tekerlekli sandalye
Ergoterapide mimari çevre düzenlemeleri
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Giriş
Rehabilitasyon süreci, oldukça geniş kapsamlı bir süreçtir. Herhangi bir yaralanma veya
hastalık sonrası başlar ve bireyin sağlığına bir an önce kavuşması ya da günlük aktivitelerini
mümkün olabildiğince bağımsız hale getirmeyi hedefler. Bu bağlamda rehabilitasyonu bireyin
tüm hayatına adapte edebilmek ve günlük yaşamındaki aktiviteleri kolaylaştırabilmek için
ortaya çıkan bir alan olarak ergoterapi özellikle yaşlı bireylerde olmak üzere pek çok
rehabilitasyon alanında kabul görmüştür. Bu bölüm genel olarak ergoterapi ve yaklaşımlarını
kapsamaktadır.
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14.1. Ergoterapi (iş ve uğraşı terapisi) Nedir?
Ergoterapi anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir
sağlık mesleğidir. Ergoterapinin temel amacı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını
sağlamaktır. Ergoterapistler kişi ve toplulukların istedikleri, ihtiyaç duydukları veya
kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirerek veya aktiviteyi ya da
çevreyi kişilerin katılımını daha iyi sağlayabilecek şekilde düzenleyerek bu amaca ulaşırlar.
Ergoterapi toplumsal katılımı artırmak için kişi, aktivite, çevre veya bunların bazılarının
veya hepsinin düzenlenmesi ile kişilerin yeterliğini artırmaya odaklanır.
Ergoterapi, ev, okul, iş yeri, fabrika, sağlık merkezi, huzurevi, rehabilitasyon merkezi,
hastane ve adli kurum gibi kamu kuruluşları ile özel veya gönüllü kuruluşları içeren geniş bir
yelpazede uygulama alanına sahiptir.
Kişiler ergoterapi sürecine aktif olarak katılırlar. Sonuçlar kişi merkezlidir ve çeşitlidir,
aktivite performansında düzelme veya aktivite katılımından kaynaklanan memnuniyet ölçülür.
Sağlık mesleği olarak ergoterapiyi düzenleyen ülkelerin çoğunda üniversite düzeyinde
mesleğe özgü eğitim gereklidir.
14.2. Ergoterapinin Amaçları
•
•
•
•
•
•

Hastanın ev ve iş yaşamında olabildiğince kendisine yetmesini sağlamak
Bağımsız yaşamını sürdürebilmeyi olanaklı kılmak
Hastanın konsantrasyon ve iletişim yeteneğini geliştirmek ve iyileştirmek
Özürlü kişilerin bağımsızlığını, ev, sosyal ve iş yaşamlarının gereği rollerini
kimseye muhtaç olmadan yapabilmelerini sağlamak
Teknik, yasal ve davranış engellerini ortadan kaldırarak özürlü kişilerin iş
yapabilme potansiyellerini artırmak
Anlamlı ve amaçlı fiziksel ve zihinsel ergoterapi aktiviteleri ile kişilerin yaşam
stilini değiştirmeyi içeren koruyucu stratejiler geliştirmek

14.3. Ergoterapide Belirlenen Amaçlara Ulaşmak İçin Fiziksel Açıdan Gerekli Olan
Yeterlilikler
•
•
•
•
•
•
•
•

Kas kuvvet ve kontrolünü geliştirmek
Eklemlerin hareket genişliğini arttırmak
Göz ve el koordinasyonunu geliştirmek
El becerilerini geliştirmek
Çalışma gücü ve dayanıklılığı arttırmak
Deformiteleri önlemek
Duyu-algı-motor bozuklukların düzeltilmesi
Gerekirse yardımcı aletlerin seçilmesi ve kullanılması eğitimi yapılmalıdır
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14.4. Ergoterapi Yaklaşım Örnekleri
•

•

•
•

•

•
•

•
•
•
•

Yaralanma veya hastalık nedeniyle bazı işlevlerini kaybetmiş kişilerin, günlük yaşam
aktivitelerinde bağımsızlıklarını artırmak için giyinme, kendine bakım, mobilite ve yemek
yeme gibi becerileri mevcut kapasite ile yapılabilmesine yardımcı özel yöntemlerin
öğretilmesi (örneğin yataktan tekerlekli sandalyeye geçiş için yöntemler, tek el yöntemi ile
aktivite eğitimi vb.)
Aynı amaçla kendine yardım araçları ve bu araçların kullanımının eğitiminin yapılması
(örneğin kavraması olmayan kişiler için sapları değiştirilmiş çatal bıçak, gövde dengesi ve
uzanma becerisi olmayan bir kişi için uzun saplı tutacak, tekerlekli sandalye ve araba
uyarlamaları vb.)
Çalışma kapasitesini geliştirici iş uyarlama programları ve özürlü kişilerin mesleki
rehabilitasyon çalışmaları ve iş koçluğu programları
Koruyucu ve erken müdahale programları ile toplum sağlığının gelişmesi ve yaşam kalitesi
programları (İş yerlerinde bel ve boyun sağlığını ve meslek yaralanmalarını önleyici doğru
duruş hareket alışkanlıkları, aktiviteve dinlenme prensiplerinin öğretilmesi, stres kontrol
programları ve gevşeme eğitimlerinin verilmesi, okul programlarının uygulanması)
Ev rehabilitasyonu ve ev düzenlemeleri (örneğin, yaşlılar ve engelliler için evde düşmeyi
önleyici, emniyetli ve bağımsız yaşamı kolaylaştırıcı eşyaların yeniden yerleşimi, banyo,
tuvalet ve diğer odalarda tutunma barlarının yerleştirilmesi, tekerlekli sandalye kullananlar
için rampaların ve diğer mimari düzenlemelerin yapılması)
Görme engelliler ve az görenler için bağımsızlığı sağlayıcı özel ergoterapi eğitimlerinin
verilmesi ve çevresel düzenlemelerin yapılması.
Otizm, Serebral palsi, kas hastalıkları, inme, zihinsel gerilik, ortopedik yaralanmalar gibi
çeşitli bozukluklarda, fonksiyonel aktivite eğitimi ve duyu bütünlüğü tedavisi ile
fonksiyonel gelişim ve toplumsal katılımın artırılması
Nörolojik bozukluklarda bilişsel ve fiziksel fonksiyonlar için özel tedavi yaklaşımlarının
uygulanması
Psikiyatrik bozukluklarda günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı geliştirici, toplumsal
katılımı sağlayıcı iş ve uğraşı aktiviteleri
Romatizmal hastalıklarda eklem koruma eğitimleri; ev, iş ve sosyal yaşamda ergonomik
düzenlemeleri ve bağımsız hareket tekniklerinin öğretilmesi
Engelli, yaşlı ve diğer toplum dışına itilmiş kişiler ve gruplar için aktivite eğitim
modellerinin kullanımı (örneğin Kanada aktivite performans modeli, MOHO, PEO ve
KAVA RİVER modelleri vb.)

14.5. Fonksiyonel Reedukasyon (yeniden fonksiyon kazandırma)
Fonksiyonel reedukasyon(FR)da ilk olarak incelenmesi gereken Günlük Yaşam Aktiviteleri
(GYA)’dir. FR da hastaya fiziksel sınırları içinde evinde, işinde ve sosyal yaşantısındaki tüm
aktivitelerde en üst düzeyde bağımsızlık kazandırma amaçlanır.
Başlangıç noktası hastanın durumuna göre seçilmelidir. Eğitimde katı kurallar yoktur. Önemli
olan hastayı dikkatlice değerlendirme ve her hastaya özel en uygun tedavi programını
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planlamaktır. Değerlendirmede ilk olarak GYA testi uygulanmalı ve hastanın o anki
potansiyeli ve bağımsızlık seviyesi tespit edilmelidir.
14.5. Ergoterapide Eğitim Programının Planlanması
•

•
•

•

•

Eğitim sırasında hastanın yapamadığı aktiviteler parçalara bölünerek basitten zora
doğru bir sıralama ile çalıştırılmalı ve gerektiğinde hastanın ihtiyacına göre yardımcı
aletlerden faydalanılmalıdır.
Kalıcı ve ilerleyici sakatlığı olanlarda, fonksiyonel reedukasyon programını yaşam boyu
sürdürmek gerekebilir.
Kalıcı sakatlığı olanlarda hastanın mevcut yetenekleri kaybolanların yerini alacak
şekilde geliştirilerek, basit ve güvenli hareketler kazandırılmaya ve aşırı enerji
harcanması engellenerek enduransta artma sağlanmaya çalışılır
Bu program içinde hastanın yaşadığı evin, işyerinin, kullandığı tüm aletlerin kalıcı
yetenek kaybına uygun olarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Fazla zaman ve
enerji harcanmasını önleyecek, fiziksel yardımı en aza indirmeye yarayacak tedbirler
alınmalıdır.
Kişinin yataktan yürümeye kadar çeşitli seviyelerdeki tedavisi sürdürülürken, diğer
yandan her seviyede
-Kendine bakım
-Yemek yeme
Giyinme
Transfer aktiviteleri basitten zora aktivitelere dahil edilmelidir.

Kişi tüm yaşamında bağımsız olana kadar ev aktiviteleri eğitimi, mesleki rehabilitasyon ve
sosyal aktivitelere katılım gibi rehabilitasyon yaklaşımları ile devam edilir.
14.6. Ergoterapide Tedavi Yaklaşımları
Motor kontrol sağlamada güçlük çeken veya kas iskelet sistemi sorunları nedeniyle
günlük yaşam aktivitelerinde zorluk yaşayan hastalara iş uğraşı tedavisi yöntemleri
uygulanmalıdır. İş uğraşı tedavisinde 2 farklı tedavi yaklaşımı kullanılmaktadır.
I. Nörogelişimsel yaklaşımlar
II. Biyomekanik yaklaşımlar
14.6.1. Nörogelişimsel Yaklaşım
Nörogelişimsel yaklaşım, santral sinir sistemi patolojilerine bağlı olarak sensorimotor,
algısal ve kognitif (bilişsel) sorunlara sahip olguların değerlendirilmesini ve restoratif tedavisi
ile ilgili yöntemleri kullanmaktadır. Bir hasta, beyin hasarına bağlı olarak temel kognitif,
algılama ve fonksiyonel becerilerini yitirmişse, istemli hareketin yönünü, hızını, genişliğini,
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uygulaması gereken kuvvet miktarını veya hareketin hedefini kontrol etmede zorluklar yaşar.
Hasta olgunlaşmamış, ilkel hareket kalıpları kullanmakta veya hareketleri tümüyle duyusal
uyarıların kontrolü altında bulunmaktadır. Bu tür fonksiyonel kayıpların restorasyonu veya
mevcut fonksiyonların geliştirilebilmesi için nörofizyolojik ve nöropsikolojik prensiplerden
hareket etme gereğini savunan, normal gelişim evrelerini ve santral sinir sisteminin anatomik
fonksiyonel veya davranışsal açıdan yeniden yapılanması yöntemlerini kullanan bu tedavi
biçimine nörogelişimsel yaklaşım adı verilmiştir. Tüm insanların motor kontrolü, kognitif ve
algılama fonksiyonları, çevredeki duyusal etkilerle ilişkili olarak şekillenmektedir. Dolayısı ile
nörogelişimsel tedavi yaklaşımı yalnızca beyin hasarı olgularında değil, spinal kord ve periferik
sinir yaralanmalı olgularda da uygulanabilmektedir.
14.6.2. Biyomekanik Yaklaşımlar
Biyomekanik yaklaşım, eklem hareket açıklığı, kuvvet ve enduransla ilgili sorunları
nedeniyle günlük yaşam aktivitelerinde zorluk yaşayan ama istemli olarak bir hareketi veya
hareket kalıbını başlatabilen hastalar için uygundur. Biyomekanik yaklaşım tedavisinden önce
hastaların duyu, eklem hareket açıklığı (EHA), kas kuvveti yönünden ayrıntılı bir şekilde
değerlendirilmeleri gerekmektedir. Tedavide hastaların gereksinimlerine göre bir program
hazırlanır. Programlar başlıca dört amaca yöneliktir.
1. EHA kısıtlılıklarının önlenmesi
2. Gerekiyorsa EHA'nın arttırılması
3. Kas kuvvetinin arttırılması
4. Enduransın arttırılması
14.7. Yardımcı Gereçler Ve Mimari Düzenlemeler
Gereçler hastanın yaşamasını kolaylaştırıp yapamadıklarını yapabilir hale getiren
yardımcı araçlardır. Kişilerin yaşamında sağlık ve fonksiyonlar açısından gereçler önemlidir.
Gereci sağlamak rehabilitasyon programının önemli bir parçasıdır. Doğru kullanıldıklarında
hastanın zaman ve enerji kaybını azaltırlar. Karar verirken ilk adım kişinin mevcut ihtiyaçlarına
uygun gereci belirlemektir. Fonksiyon kazanmak, fonksiyonel yeterliliği arttırmak veya tıbbi
nedenlerle, hastalar bazı gereçlere ihtiyaç duyarlar.
Fonksiyonel nedenlerle kullanılan gereçler kişinin fonksiyonel aktivitesini
gerçekleştirmesine yardımcı olmak için kullanılır. Bunlara örnek olarak, hastanın günlük
yaşantısında çok kullanacağı kavramasına uygun kapı kollarım, bacak ortezlerini,
rehabilitasyon robotlarını araç modifikasyonlarını ve rehber köpekleri sayabiliriz. Eğer bir hasta
herhangi bir gereç kullanmadan kişisel bakım aktivitelerini gerçekleştiremiyorsa, bu amaçla
düzenlenmiş yardım düzeneklerinden faydalanabilir. Fonksiyonel ihtiyaçlarına uygun gereç
düşünülürken, hastanın ilerdeki potansiyel gelişmesi de dikkate alınmalıdır.
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Tıbbi ihtiyaç olan gereçler, kişinin sağlığının devamı için gerekli araçlardır. Örnek
olarak; tekerlekli sandalye, minder ve vertebral ortezler bu amaçla kullanılır. Bu tip gereçler
doğru zamanda önerilmelidir. Bazı sağlık problemleri geçici olabilir. Örneğin; rehabilitasyonun
akut döneminde spinal kord zedelenmeli hastaların dik pozisyonu, ortostatik hipotansiyon ve
oturma dengesinin olmaması nedeniyle sağlanamaz. Rehabilitasyon programıyla hasta zamanla
dik oturur duruma gelebilir. Bu tip hastalarda, tekerlekli sandalyenin akut dönemde, arkaya
yatan ve ayak kısmı yükseltilebilen tipine ihtiyaç vardır. Kısa bir süre sonra hasta dik durmaya
alışır ve tekerlekli sandalyede artık bu özelliğine ihtiyaç kalmaz. Bu yüzden geçici tıbbi
problemlerde, bu tip gereçleri satın almaktan ziyade kiralamak veya ödünç almak daha doğru
olur.
14.8. Tekerlekli Sandalye
Tekerlekli sandalye (TS) seçiminde büyüklük, ve stil açısından çeşitli seçenekler vardır.
Tekerlekli iskemlenin büyüklüğü ve özellikleri dikkatlice incelenmelidir. Uygunsuz seçim bası
yarası, deformite gelişimi ve yetersiz fonksiyonel durumla sonuçlanabilir. Doğru reçete edilmiş
tekerlekli iskemle kişinin sağlığını ve fonksiyonelliğini en yüksek seviyeye ulaştırır.
Başlangıçta uygun olarak düşünülen tekerlekli sandalye bir süre sonra, rehabilitasyon
sonucunda uygun olmayabilir. Erken reçete edilen TS kişinin son durumunda ihtiyaçlarını
karşılamayabilir.
TS SEÇENEKLERİ
-

-

Akülü olanlar elle idare edilenleri kullanamayanlar içindir. Farklı şekilde kontrol
edilebilen türleri mevcuttur
Manuel TS daha hafif ve rahatlıkla araç içinde de taşınabilmektedir.
TS yi el ile itmek bu amaçla kullanılan kaslarda kuvvetlenme ve kardiyovasküler
sistemde olumlu gelişmelere yol açar. Bu etkiler fonksiyonel performansta ilerlemeye
sebep olur
Çok hafif modeller daha iyi görünüme ve birçok avantaja sahip olduklarından kişide
olumlu etkilere yol açar ve sosyal yönden kişinin topluma kazandırılmasında olumlu
etkilere yol açar

14.8.1. Hastaya Uygun TS Boyutlarının Tespiti
- Eskiden mezura ile ölçüm yapılarak TS boyutları belirlenirdi.
- İdeal olan farklı boyutların denenmesidir.
- Hasta oturduğunda kalçalar kenar ya da tekerleklere temas etmemeli arada boşluk
olmalıdır.
- Uygun derinlik için baldır ile koltuk arasında 2,5-5 cm kadar boşluk bulunmalıdır.

244

- Koltuk yerden yeteri kadar yüksekte ve ayak desteği zeminden en az 5 cm yukarıda
olmalıdır.
14.9. Mimari Düzenlemeler
Rehabilitasyon süresince, taburcu olduktan sonra, fiziksel yeteneklerine göre
fonksiyonel bağımsızlığım devam ettirebilmesi için, kişinin eğitim ve öğretimine büyük
önem verilir. Bu çabalarm hepsi hastamn oturdüğü yerdeki, çevre ve mimari engeller
nedeniyle boşa gidebilir. Fonksiyonel bağımsızlık, dar kapılar ve ulaşılamayan yerdeki
aletler gibi nedenlerle sağlanamaz. Yaşadıkları yerdeki engeller yüzünden yardımsız girip
çıkamayan kişiler evlerinde hapis kalmış gibidir. Uygunsuz mimari düzenlemeler
fonksiyonel yeteneği az olan kişileri afonksiyonel hale getirebilir.
Ülkemizde yapılan bir çalışmada, yaşlı kişilerin ev tasarımında banyoda ve mutfakta
çok küçük değişiklikler dışında yeni düzenlemelere ihtiyaç olmadığı saptanmıştır. Bütün
sakatlıklara göre kullanıma uygun mükemmel tek bir çevre tasarımı yoktur. En uygun ev
tasarımı, hastanın kapasitesine bağlıdır. Hasta TS kullanıyorsa, sandalyenin Uzunluk ve
genişliğine göre en az dönme alam ve en küçük kapı aralığı saptanmalıdır. Hastanın
ulaşabilme kapasitesi; hastanın yürür olmasına, TS kullanıyorsa Vücut yapısına, hareket
aralığına ve motor yeteneklerine bağlıdır. Hastanın el motor fonksiyonu; kavrama gücü,
kontrol düğmelerini ve kapı kollarım kullanabilme kapasitesi gibi faktörlerle belirlenir.
Kişilerin ev düzenlemeleri birine uygun olsa da diğerine tamamen uymayabilir. Bu nedenle
kişinin fiziksel ve mental durumuna, vücut yapısına, hareket yeteneğine, gereç kullanıp
kullanmamasına, ulaşma kapasitesine kavrama becerisine göre ev adaptasyonları kişiye
özel planlanmalıdır.
14.9.1. Tasarım Nitelikleri
Bütün apartman ve evler TS kullanılabilecek şekilde düzenlenmelidir. Daha geniş kapı
aralıklarına ve rampalara ihtiyaç vardır. Uygun çevre düzeni; hastanın TS ile arabasını park
ettiği yerden eve ulaşmayı, kapılardan geçip ev içinde rahatça dolaşmayı içerir. Kişinin ev
içinde günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirebilmesi için örneğin; yemek yapmak, çamaşır
ve bulaşık yıkamak, tuvaleti ve banyoyu kullanmak, ütü yapmak, dolapların ve tezgahın
kullanımı TS ile yapılabilecek şekilde düzenlenmelidir.
Kişinin uygun ev ortamı için en azından ulaşılabilir yolu olmalıdır. Bu yol araba park
alanı ile ve varsa toplu taşım araçlarıyla bağlantılı olmalıdır. Yol en az 91.5 cm'den geniş, düz
seviyeli, rahat ve sarsıntısız olmalıdır. Eve giriş ile yol arasında seviye farkı varsa bu seviye
farkı giderilmelidir. TS için en pratik çözüm uygun rampalardır. UFES (Uniform Federal
Erişebilme Standartları) rampa ile ilgili toplantısında yatay mesafede maksimum eğimin 1:12
oranında (her 12 m düz mesafede 1 m yükselmesi)yükselme ile sağlanması kabul edilmiştir.
Evdeki rampalarda güvenliği ve fonksiyonu artıran üç ayrı nitelik vardır. Rampanın
aydınlatılması gece için gereklidir. Rampanın üzerine çatı konması, rampayı kışın yağmur, kar
ve buzdan korur. Eğer rampa bir kapıya ulaşıyorsa o rampanın üst kısmında bir alan olması
kapıdan giriş ve çıkışları daha güvenilir yapacaktır.
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14.10. Ergoterapide Kendine Yardım Aletleri
Yetenek kaybı olan hastaların yapamadığı veya çok fazla enerji harcadığı aktivitelerde yardımcı
aletler kullanılmalıdır.yardımcı aletler;
-

Kişinin erken bağımsız olmasına
Tedavi programına aktif katılımına
Fonksiyon kaybına rağmen GYA de bağımsız olmasına
Kısmı veya tam bağımsız olmasına yardım eder.

14.10.1 Hastaya Uygun Yardımcı Alet Seçiminin Amaçları
Hastanın fiziksel durumu seçilen yardımcı aletlerin özelliklerini belirlemede öncelikli
faktördür. Değerlendirme sonucuna göre aşağıdaki özel amaçlar için yardımcı aletler
önerilebilir.
a)Vücut düzgünlüğünü devam ettirmek için pozisyonlama desteği sağlayarak fazla gerilmiş ve
yorulmuş kaslarda kuvvet kaybı ve deformiteleri önlemek.
b) Erken hareket ve fonksiyonu cesaretlendirerek kas kuvvetini korumak ve eklem hareket
kaybını önlemek
c) Geriye kalan kas kuvvetinin fonksiyonelliğini ve becerilerini arttırmak
d) Kalıcı kas zayıflıkları ve eklem hareket kaybında kaybolan fonksiyonun yerini almak.
e) Vücudun kaybolan bölümleri ile veya özel duyuların kaybolan kısmı ile yer değiştirmek
f) Tamamıyla bağımsızlık mümkün olmadığı zaman diğer kişilerin yardımını en aza indirmek
g) Cisimleri stabilize etmek
14.10.2. Yardımcı Aletin Hastanın Tüm Rehabilitasyonundaki Rolü
Aletler hastanın fiziksel ihtiyaçlarına göre seçilmesine ve uygun şekilde yapılmasına
rağmen istenilen sonuca ulaşmayabilir. Bu nedenle
•
•
•
•
•
•

Hastaya uygulanan tedavi programı
Hastalığın prognozu
Hastanın sosyal ihtiyaçları
Hasta ve ailesini yaşam standardı
Hastanın akli fonksiyonlarının derecesi
Aletlerin önceden hastanede kullanılması ve bu kullanımın sonuçları dikkate
alınmalıdır.

•
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14.11. Ergoterapik Yaklaşımda Mimari Ve Çevre Düzenlemeleri

Mimari engel "verimli ve etkili fonksiyonel hareketi kısıtlayan herhangi bir çevresel
engel" olarak tanımlanır. Merdivenler, kaldırımlar, dar banyolar, yüksek mutfak tezgahları ve
küçük otomobiller sıkça rastlanan mimari engel örnekleridir. Mimari engellerin kronik fiziksel
özürlülerin, mental retardasyonu olanların, görme ve işitme engellilerin ve kardiyopulmoner
kapasitesi düşük olanların topluma entegrasyonunu olumsuz yönde etkileyeceği açıktır.Fiziksel
çevre açısından en önemli ortam bireyin yaşadığı evidir. Yaşanılan bir apartman dairesi yaşlı
bireyler için ulaşılabilir hale getirilmelidir.
Evdeki fiziksel koşulların, kişinin fonksiyonel yetenekleri üzerinde onemli etkileri
vardır. Bu nedenle rehabilitasyon sırasında bu konu üzerinde önemle durulmalıdır.
Rehabilitasyon ekibinden birisi hastanın kalacağı evde değerlendirme yapmalı, hastaya mimari
engelleri ve yapılması gerekli olan değişiklikleri anlatmalıdır.
Bu noktada mimari ve rehabilitasyon arasında mimari ile diğer bilimler arasında olduğu
kadar sıkı bir etkileşim yaşanmıştır. Rehabilitasyon modelleri çoğu zaman mimari yapı ile
desteklenmiş, bazı durumlarda ise mimari tasarımlar rehabilitasyon modelinin temelini
oluşturmuştur. Yaşlanma süreci yaşlının psikolojik, sosyal yahut fiziksel olarak kısıtlanması
değildir. Sadece, yaşlıda ortaya çıkan bu kısıtlanma aynı zamanda yaşlının yaşam alanını da
gözle görülür bir biçimde daraltır. Uygun olmayan bir çevre ve mimari, demans hastalarının
yaşam kalitesini bariz bir şekilde kısıtlar ve hastalık semptomları ile birleşerek büyük çapta
davranış problemleri oluşturur.
Demans ve mimari üzerine pek çok farklı konsept geliştirilmiştir. Burada ele alınacak
temel konsept Alman Mimar Sibylle Heeg'in, Powell LAWTON'un Gerontoloji ve Çevre
Psikolojisi alanında yapmış olduğu çalışmaları referans aldığı ve mimari düzenlemelerle
demanslı yaşlının makro, meso ve mikro düzlemlerinin ilişkisini ortaya koyduğu çalışmadır.
Heeg bu çalışmayı "Çevresel Terapi"- "Milieu Theraphie" ismi ile literatüre
kazandırmıştır. Bu çalışmanın temelinde; demanslı bireyin algı ve oryantasyonunun
kolaylaştırılması, yitirilmeyen yeteneklerin korunması, güven ortamının oluşturulması,
duyuları uyaran bir çevrenin oluşturulması, demanslının özel yaşamına saygı duyan bir ortamın
oluşturulması, demanslı bireye karar verebilme ve çevresini kontrol edebilme imkânlarının
sağlanması ve demans hastalarının hayat alışkanlıklarının devamlılığının sağlanması vardır.
Çalışmanın bu kısmında "Çevresel Terapi"nin temelinde yer alan başlıklar baz alınarak
demanslılara hizmet verilen mekânların temel mimari hatlarınını iç dizaynın nasıl olması
gerektiğine yer verilecektir. Sonraki bölümde ise mimarinin tamamlayıcı öğeleri olaralç dış
mekânların kullanımı ve malzeme seçiminin demanslı yaşlının rehabilitasyonuna etkisi üzerine
durulacaktır.
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14.11.1. Bina İç Dizaynı
Kognitif fonksiyon bozuklukları ile beraber yaşlılarda görme bozuklukları çok önemli
problemleri oluşturur. Demans hastalarının renk algısında problemler görülür. Bu fiziksel
sonuçlar yaşlının zihinsel algı ve yorumlama yeteneğini olumsuz etkiler. Bu noktada mekan
düzenlemesi yapılırken yaşlının algı ve oryantasyon bozukluğunu telafi edebilecek şekilde
düzenlemelere gidilmesi gerekir. Işıklandırma, renk ve malzeme seçimi sadece estetik
kaygılarla değil aynı zaman algıyı kolaylaştırıcı ve teşvik edici rolleri göz önünde
bulundurularak yapılmalıdır. Orneğin banyoda açık mavi, açık yeşil, türkuaz gibi renkler
demanslılarda su, denizı orman gibi kavramları çağrıştırır. Genel olarak bina yapısının kolay
okunur olması gerekir.
Özel Odalar
-

Odaların dizaynında yaşlının şahsi mobilya ve eşyalarının kullanılması,
Yaşlının odasını tanıyıp aidiyet duygusu hissetmesi açısından yaşlının şahsi bir
fotoğrafının yahut eski bir eşyasının oda kapısına asılması,
Oda duvarlarının yaşlının eski fotoğrafları algılanabilecek boyutlara getirilerek dekore
edilmesi,
WC' lerde kullanılan beyaz eşyalar (klozeti lavabo, duş, vb.) kolay algılanabilmesi için
en az yerden 1 m yüksekliğe kadar beyaz eşyanın rengine kontrast oluşturan bir renk
kullanılması gerekir.

Odadan Koridora Geçiş
-

Oda ile koridor arasında ara hol olmamalı,
Olması gerekiyorsa da holden koridora çıkış kapısız olmalıdır.

Koridorlar
-

-

Koridorlar karmaşık olmamalı yaşlı tarafından hatırlanabilecek kolaylıkta ve düzende
olmalı,
Çıkmaz sokaklar olmamalı,
Özel ve genel kullanım alanlarına mümkün olduğunca tek koridordan girilmeli, yaşlının
kafasını karıştıracak ve karar vermek için yoracak şekilde ana koridor farklı koridorlara
açılmamalı,
Sonu aydınlık koridorlar olmalı,
Koridor üzerinde yerleştirilmiş farklı kullanım alanları bu farklılıkları vurgulayacak
şekilde dizayn edilmeli,
Bu farklılıklar vurgulanırken sadece renkler değil aynı zamanda şekiller de kullanılmalı,
ideal olarak ise renk ve şekil kombinesinin yapılmalı,
Zemin ile duvar kontrast renklerden oluşmalı,
Koridorda yer alan yönlendirme levhaları göz hizasından daha yüksekte olmamalı,
vurgulayıcı olarak arka plan/duvar ile yazının kontrastına dikkat edilmeli
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-

Koridor üzerinde yer alan telefon kulübesi, büfe gibi özellikli alanları kolay
algılanabilecek şekilde yerleştirilmeli ve dizaynlarında alanın ne amaca hizmet ettiği
mümkün olduğunca vurgulanmalıdır.

Mutfak
-

Demans hastalarının kullanımına açık olduğu vurgulanmalı,
İçecek alma, meyve yeme gibi küçük ihtiyaçlar için akşam ve gece vakitlerinde
kullanıma açık olmalı,
Ev mutfaklarını hatırlatır iç dizayn tercih edilmeli, mümkün olduğunca dolaplar açık
raflı olmalı yahut içini gösterir kapak malzemeleri kullanılmalı,
Görüntüyü yansıtan malzemeler kullanılmamalı,
Demans hastalarının duyularını harekete geçirebilmek için yemekler açık olan
mutfaklarda hazırlanmalıdır.

Yemek ve Ortak Kullanım Alanları
-

Yaşlılar için aşina mobilyalar tercih edilmelil kullanılan renk ve malzemeler rahatlatıcı
olmalı,
Kafa karıştırıcı şekilde karoluı çizgili/ sıra dışı kumaşlar ve duvar kâğıtları
kullanılmamalı,
Masanın bittiğinin fark edilebilmesi için masa kenarları vurgulanmalı,
En az 500 lux, göz hizasında iyi bir ışıklandırma olmalı, rahat bir atmosfer için
tamamlayıcı aydınlatmalar kullanılmalı.
Sofra takımları masa/masa örtüsü ile kontrast oluşturmalı,
İştah açacak şekilde hoş, belirgin kokulu ve farklı renkteki yemekler öğünlerde yer
almalı,
Kullanışlı olan yemek alanının koridorun bir parçası şeklinde tasarımlanmasıdır.
Ayrı bir oda şeklinde tasarlanmışsa koridordan bir pencere ile yemek alanının görünür
olması sağlanmalı,
Ortak kullanım alanlarının zeminleri farklı renk tercihleri ile vurgulanmalı,
Farklı yemek ve ortak kullanım alanları farklı karakterlerde tasarımlanmalı ve bu
karaktere uygun mobilyalar tercih edilmeli,
Ortak kullanım alanlarındaki mobilyalar tek tip olamamalı, farklı karakterdeki mobilya
parçaları ile özgün ve ayırt edilebilir mekânlar oluşturulmalıdır.

Aktivite Odaları
-

-

Aktivite odaları diğer alanlar gibi amaçlarına uygun biçimde ve farklı karakterlerde
olmalı, çok amaçlı odalar kullanılacaksa bu odaların iç dizaynı da farklı amaçlara göre
farklı köşeler yaratılarak dizayn edilmeli,
Yaşlıları teşvik etmek amacı ile odalardaki malzemeler mümkün olduğunca hastaların
görebileceği şekilde açıkta tutulmalıdır.
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Ana Giriş
-

Kontrolü sağlamak amacı ile tek ana giriş olmalı ve bu giriş duvar malzemeleri ile
kamufle edilmeli.
Binanın ön bahçesi mevcutsa bahçe girişinde güvenlik bulundurulmalıdır.

Açık Alan, Bahçe ve Teras
-

Karmaşık düzenlemeler yapılmamalı, kör noktalar oluşturulmamalı,
Yollar daire şeklinde olmalı, çıkmaz sokaklar tercih edilmemeli
Yol sınırları belirgin olmalı,
Kolay hatırlanacak vurgulanmış mekânlar tasarımlanmalı,
Güneş ışığında gözü kamaştıracak beyaz zemin ve mobilyalar kullanılmamalıdır.

14.11.2. Güvenli Ortamın Oluşturulması
Günlük hayatımızda kullandığımız bazı nesneler bazı durumlarda yaşlılılar için büyük
tehlike oluşturabilir. Erişilebilir merdivenler, zeminde engeller ve zehirli bitkiler bunlardan
bazılarıdır. Yaşlılar için zararlı olabilecek, kullanılması zaruri olmayan nesneler özenle
düşünülmeli ve ulaşılabilecek yerlerde bulundurulmamalıdır.
Bazı durumlarda nesnelerin kaldırılması yahut kullanılması söz konusu değildir, bu
durumlarda bu nesneler yaşlı için güvenli hale getirilmelidir. Örneğin; teraslarda korkuluklar
önüne konulan çiçekler bireye bahçeyi anımsatabilir ve korkuluğu aşıp bahçeye çıkma gibi bir
isteği harekete geçirebilir. Bu durumda yaşlı terastan atlamayı deneyebilir.
Toplu mekanlar içerisinde iç dizayn yardımıyla oluşturulmuş, demans hastalarının
kendilerini ihtiyaç duydukları zaman topluluktan soyutlayabilecekleri özel köşeler yaşlılara
güven hissi verir. Büyük, boş ve düzensiz alanlar mekânsal ve zihinsel olarak kaybolma hissi
verebilir. Demanslılar için mimari tasarımda mekânların güven duygusu vermesi en önemli
noktalardan biridir. Merdiven örneğine geri dönecek olursak modern mimaride sıkça kullanılan
şeffaf malzemeden merdivenler demanslılar için alışıldık değildir ve güvensizlik hissi
uyandırır. Bu nedenle bu tarz uygulamalardan kaçınmak gerekir.
Özel Odalar
-

Tökezlememek için halıların sabitlenmesi,
Prizlerde çocuk güvenliği kullanılması,
Sadece üsten açılabilir pencere sistemlerinin tercih edilmesi,
Islak zeminlerde kaymayan malzemenin kullanılması ve gerekli yerlere tırabzanlar
yerleştirilmesi,
Gece aydınlatması yapılması,
Sürgülü kapı veya katlanır kapı gibi düzenlemelerle sıkça karşılaşılan oda ve banyo
kapısının birbirini engellemesi önlenmeli,
Odalarda kullanılacak olan komodin, masa gibi tüm mobilyaların stabil olması,
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-

Kaloriferler gibi düşme halinde yaralayıcı olabilecek malzemeler yaralanma riskinin en
aza indirilmesi için mümkün olduğunca köşelere yerleştirilmesi,
Su sıcaklığı termostat ayarlı ve maksimum 38 derece olması gerekir.

Odadan Koridora Geçiş
-

Oda kapıları koridora sarkmamalı
Oda ile koridor arasında aydınlık kontrastı fazla olmalıdır.

Koridor
-

Koridorlardan, merdivenlere direk bir bağlantı olmaması,
Mümkün olduğunca kesintisiz tırabzan kullanılması,
Düşmeye neden olacak engellerin ortadan kaldırılması ve dolaşım yoluna sarkan
mobilyalardan sakınılması,
Kesici ve yaralayıcı kenarlardan kaçınılması,
İyi ve göz kamaştırmayan bir aydınlatma kullanılması,
Yangın kapıları dâhil tüm bina çıkış kapılarının kamufle edilmesi
Zeminde uçurum algısı yaratabilecek açık koyu kontrastlardan uzak durulması
gerekmektedir.

Mutfak
-

Ocaklarda çocuk güvenliği olması
İhtiyaç duyulduğunda dolaplarda kilitleme aparatı bulunması
Kesici ve yaralayıcı köşeler ve kenarlardan kaçınılması gerekmektedir.

Yemek ve Yaşam Alanları
-

Düşme riskini engellemek amacıyla kabloların duvarlara veya nesnelere
sabitleştirilmesi
Düşme anında dengeyi sağlamaya yardımcı olabilecek şekilde stabil mobilyaların
kullanılması gerekmektedir.

Aktivite Odaları
-

Yaralama riskini azaltacak düzenlemeler yapılması, fakat bu düzenlemelerin bazı uğraş
alanları için gerekli olan makas, bıçak gibi malzemelerin yasaklanması şeklinde tezahür
etmemesi gerekmektedir.

Ana Giriş:
-

Giriş kapının iç kapılardan farklı görünmemesi, yani yaşlılar açısından davetkâr
olmaması,
Kapının mümkün olduğunca kamufle edilmesi gerekmektedir.

Açık Alan, Bahçe ve Teras.
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-

Toplu kullanılan açık alanlardan ziyade yaşlılar için özel açık alanlar dizayn edilmesi,
Balkon yerine teras kullanılması,
Düşmeye neden olacak engellerin olmaması,
Kaygan olmayan bir zemin tercih edilmesi,
Zehirli bitkilerin olmaması,
Personel tarafından tüm alanın gözlemlenebilir olması,
Kaçmayı engelleyecek biçimde bahçe sınırının olması (duvar, vb.),
Tırabzan kullanılması,
Farklı dizayn edilmiş dinlenme alanlarının olması,
-Sokak kapısının (bahçe kapısının) kamufle edilmesi,
Meyve ağaçlarının meyveleri yola düşmeyecek biçimde dikilmesi gerekmektedir.
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Uygulamalar

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ergoterapini ne olduğu ve kimleri kapsadığı konuları ele alındı, aynı zamanda
ergoterapik yaklaşımın dayandırıldığı mekanizmalara değinilmiştir. Ergoterapide kendine
yardım aletlerinin gerekliliği, faydalarına değinildi. Yaşlı bireyler için güvenli bir ortam
oluşturma ve rehabiltasyonuna yardımcı çevre düzenlemesinde neler dikkat ediklmesi gerektiği
konusunda bilgiler verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık
mesleğine ne ad verilir.
a)
b)
c)
d)
e)

Ergoterapi
Odiyometri
mezoterapi
Kriyoterapi
Aromaterapi

2) aşağıdakilerden hangisi veya hangileri ergoterapinin uygulama alanlarındandır.

I.
II.
III.

Okul
İş yeri
Hastane
a)
Yalnız I
b)
II ve III
c)
Yalnız III
d)
I ve II
e)
I, II ve III

3) ergoterapi ile ilgili hangisi doğru değildir?
a) Ergoterapinin temel amacı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını
sağlamaktır.
b) Kişiler ergoterapi sürecine aktif olarak katılırlar
c) aktivite performansında düzelme ölçülemez
d) gönüllü kuruluşları içeren geniş bir yelpazede uygulama alanına sahiptir
e) kişilerin yeterliğini artırmaya odaklanır
4) ergoterapik yaklaşım örneklerinden hangisi yanlış verilmiştir?
a) günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlıklarını artırmak için giyinme, kendine
bakım, mobilite ve yemek yeme gibi becerileri mevcut kapasite ile
yapılabilmesine yardımcı özel yöntemlerin öğretilmesi
b) kendine yardım araçları ve bu araçların kullanımının eğitiminin yapılması
c) Çalışma kapasitesini geliştirici iş uyarlama ile enerji tüketimini arttırma
d) Ev rehabilitasyonu ve ev düzenlemeleri
e) Görme engelliler ve az görenler için bağımsızlığı sağlayıcı özel ergoterapi
eğitimlerinin verilmesi
5) aşağıdakilerden hangisi veya hangileri biyomekanik yaklaşımın amaçlarındandır?
I.

Gerekiyorsa eklem hareket açıklığının arttırılması
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II.
III.

Kas kuvvetinin arttırılması
Enduransın azaltılması
a)
Yalnız I
b)
II ve III
c)
Yalnız III
d)
I ve II
e)
I, II ve III

6) hangisi hastaya uygun yardımcı alet seçiminin amaçlarından değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Vücut düzgünlüğünü devam ettirmek
eklem hareket kaybını önlemek
kaybolan fonksiyonun yerini almak
Cisimleri stabilize etmek
Erken hareket ve fonksiyonu önlemek

7) yardımcı alet fonksiyonunu etkileyen faktörler aşağıdakilerden hangisi veya
hangileridir.
I.
II.
III.

Hastaya uygulanan tedavi programı
Yardımcı aletin fiyatı
Hastanın sosyal ihtiyaçları
a)
Yalnız I
b)
II ve III
c)
Yalnız III
d)
I ve III
e)
I, II ve III

8) Yaşlı ve demanslı bireylerin bina iç dizaynında özel oda düzenlemesi için hangisi
doğru değildir?
a) Odaların dizaynında yaşlının şahsi mobilya ve eşyalarının kullanılmalı
b) yaşlının şahsi bir fotoğrafının yahut eski bir eşyasının bulunmaması
c) WC' lerde kullanılan beyaz eşyalar (klozeti lavabo, duş, vb.) kolay
algılanabilmesi
d) yerden 1 m yüksekliğe kadar beyaz eşyanın rengine kontrast oluşturan bir renk
kullanılması
e) Yaşlının odasını tanıyıp aidiyet duygusu hissetmesi için düzenlemeler yapılması

9) Yaşlı bireylerin yaşadığı ortamda güven li bir ortam oluşturulması ile ligili
ifadelerden hangisi yanlıştır.
a) Yaşlılar için zararlı olabilecek, kullanılması zaruri olmayan nesneler özenle
düşünülmeli ve ulaşılabilecek yerlerde bulundurulmamalıdır.
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b) nesnelerin kaldırılması yahut kullanılması söz konusu değilse, bu nesneler yaşlı
için güvenli hale getirilmelidir.
c) demans hastalarının
d) kendilerini ihtiyaç duydukları zaman topluluktan soyutlayabilecekleri özel
köşeler yaşlıları tedirgin eder.
e) Tökezlememek için halılar sabitlenmelidir.
10) Açık alan ile ilgili yapılabilecek güvenlik düzenlemelerinden hangisi doğru
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Personel tarafından tüm alanın gözlemlenebilir olması,
Kaçmayı engelleyecek biçimde bahçe sınırının olması (duvar, vb.),
Tırabzan kullanılması,
Sokak kapısının (bahçe kapısının) belirgin olması,
Meyve ağaçlarının meyveleri yola düşmeyecek biçimde dikilmesi
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